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RESUMO 

 

 

A biodiversidade vem sendo comprometida há muitos anos, seja pela atividade humana ou 

dinâmica de eventos naturais, especialmente nas regiões litorâneas, onde a ocupação é 

crescente e o uso, desordenado. A degradação ambiental pode ser minimizada através da 

proteção de um conjunto de áreas por meio de um sistema de unidades de conservação. No 

entanto, muitas áreas legalmente reconhecidas como áreas protegidas, existem apenas no 

papel, o que não garante a conservação da biodiversidade. O Parque Municipal da 

Ressacada, localizado em Itajaí, litoral centro-norte de Santa Catarina, foi criado em 1982 

através do Decreto nº 2824, objetivando a proteção de um fragmento da Floresta Atlântica 

em ambiente urbanizado. Porém, após trinta anos da sua criação não teve sua implantação 

efetivada. Portanto, este trabalho objetivou analisar a ecologia da paisagem da Morraria da 

Ressacada com fins de subsidiar a implantação do Parque Municipal da Ressacada. Para 

tanto, contou com a elaboração de mapas de uso e cobertura do solo, Áreas de Preservação 

Permanente e estrutura espacial da paisagem utilizando-se os softwares SPRING 5.1.8.e 

ArcGis 10. Analisou-se três modelos de propostas e as informações levantadas permitiram 

verificar o valor para a conservação de cada modelo e análise das potencialidades e 

vulnerabilidades. Foi selecionada a proposta que inclui uma área de 958ha, considerando 

que o processo participativo indicou ser o modelo de menor conflito, abrange grande 

porção vegetada da morraria e tem o segundo melhor valor para a conservação. Pela 

estrutura espacial da paisagem, resultou em tamanho adequado a conservação da 

biodiversidade, possibilitando a proximidade com outros remanescentes. É esperado que 

esta proposta possa subsidiar a implantação do Parque Municipal da Ressacada para 

conservação da biodiversidade por ser a proposta mais adequada a realidade local. 

 

Palavras-chave: Ecologia da Paisagem, Sistema de Informação Geográfica, Conservação. 
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ABSTRACT 

 

The biodiversity has long been compromised, whether by human activity or by the 

dynamic of natural events, especially in coastal areas, where habitation and unplanned 

construction are increasing. Environmental degradation can be minimized by protecting a 

set of areas through a system of conservation units. However, various so-called protected 

areas exist as such only on paper, and the preservation of their biodiversity is not 

guaranteed. The Ressacada Municipal Park, in the town of Itajaí on the central northern 

coast of Santa Catarina, was created in 1982 by Decree 2824, with the aim of protecting a 

fragment of the native Atlantic Forest within an urbanized environment. However, thirty 

years after its creation, it is apparent that the environmental protection has not been 

effectively implemented. This work analyzes the ecology of the landscape of Morraria da 

Ressacada, as a means to supporting the implementation of the Ressacada Municipal Park.  

This was done by mapping the soil coverage, Permanent Preservation Areas and special 

structure of the landscape, using the software programs SPRING 5.1.8 and ArcGis 10.  

Three proposals were analyzed, and the information gathered enabled the preservation 

value of each proposal to be verified, as well as its potential and vulnerabilities. The 

selected proposal includes an area of 958 ha, considering that the participative process 

proved to be the model with least conflict, while covering a large portion of the vegetation 

of the Morraria. This was also the model with the second best value for conservation. 

Mapping the spatial structure of the landscape resulted in adequate size for the 

conservation of the biodiversity, enabling proximity with the remaining areas of the 

park. It is hoped that this proposal will support the implementation of the Ressacada 

Municipal Park for the preservation of the biodiversity, as it is the most suitable proposal 

for the local reality.  

 

Keywords: Landscape Ecology, Geographic Information System, Conservation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Contextualização 

 

No Brasil, aproximadamente 123 milhões de pessoas (67% dos habitantes do país) 

moram, trabalham e se divertem em lugares antes cobertos pelo Bioma Mata Atlântica. Em 

Santa Catarina, todos seus 9.163.509 habitantes, distribuídos em 293 municípios, se 

encontram em área deste Bioma, e entre as principais ameaças no estado está a especulação 

imobiliária, principalmente do litoral e a construção de obras de infraestrutura, como as 

hidrelétricas (CAMPANILI et al., 2010). 

O desejo de morar próximo ao mar e a crescente ocupação do litoral têm originado 

cidades desordenadas, comprometendo a qualidade de vida e alterando drasticamente a 

dinâmica dos ecossistemas associados. Uma das formas de garantir a proteção desses 

ambientes é o planejamento e a proteção de um conjunto de áreas por meio de um sistema 

de unidades de conservação (BEGON et al., 2007). 

O município de Itajaí, localizado na porção centro norte do litoral de Santa Catarina 

criou em dezembro de 1982, através do Decreto Municipal nº 2.824, o Parque Municipal 

da Ressacada, estabelecido como “toda a área pertencente ao Patrimônio Público 

Municipal, compreendida entre as Caixas d’água da Fazenda e Ressacada”. No entanto, a 

Unidade de Conservação não possui seus limites definidos, não existindo 

consequentemente, plano de manejo e efetivação da referida área. Grande porção da 

morraria vem sofrendo com a ocupação humana, seja pela supressão da vegetação, 

urbanização e introdução de espécies exóticas.  

Portanto, este trabalho objetivou analisar a ecologia da paisagem da Morraria da 

Ressacada com fins de subsidiar a implantação do Parque Municipal da Ressacada. Para 

tanto, contou com a elaboração de mapas de uso e cobertura do solo, Áreas de Preservação 

Permanente e estrutura espacial da paisagem. Foram analisados três modelos de propostas 

de delimitação e para os mesmos verificados os valores para conservação da 

biodiversidade e a participação da comunidade na criação do Parque Municipal da 

Ressacada. A partir desses levantamentos e informações foi estabelecida e proposta mais 

adequada a realidade local com base no processo participativo e na ecologia da paisagem, 

utilizando como ferramenta o sistema de informação geográfica. 
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1.1.1 Ecologia da Paisagem 

 

Dos muitos conceitos de paisagem, alguns a definem como sendo a expressão do 

produto de interação espacial e temporal do indivíduo com o meio (UICN, 1984). Para 

Rocha (1995) a paisagem é fruto da interação dos componentes geológicos, expostos à 

ação do clima, fatores geomorfológicos, bióticos e antrópicos através do tempo, refletindo 

hoje o registro acumulado da evolução biofísica e da história das culturas precedentes.  

Segundo Burel  Baudry (2002) as atividades humanas atuam como o principal 

fator de evolução da paisagem, e complementam que o conhecimento das condições 

originais é fundamental para prever sua dinâmica. Neste sentido, Bigarella (1994) afirma 

que a análise da morfologia das vertentes permite reconhecer a sequência de eventos 

operantes no desenvolvimento da paisagem, sendo possível deduzir através das formas 

topográficas, quais as condições ambientais prevalecentes durante sua elaboração e quais 

os processos que atuaram no seu desenvolvimento. 

Essa relação, entre ambiente e modo de vida refletida através das paisagens, contém 

uma memória de diversas sedimentações ou marcas deixadas por sucessivas 

transformações (DOMINGUES, 2001). Segundo Marenzi (2004) a paisagem deve ser 

analisada de maneira holística, considerando a dimensão ecológica, seus aspectos culturais, 

sociais, políticos e ambientais. Portanto, as atividades humanas são componentes 

importantes na transformação das paisagens, sendo necessário considerar o processo 

participativo da população nas fases de construção das paisagens e proteção dos ambientes, 

como forma de ecologia da paisagem.  

De acordo com Pires (1993) os elementos naturais ou artificiais que compõem a 

paisagem podem ser bióticos e abióticos, e se agrupam em terra, água, vegetação e 

estrutura ou elementos artificiais, que são as estruturas espaciais criadas por diferentes 

tipos de uso do solo. 

A análise da paisagem, por meio dos seus elementos, pode ser usada, como 

instrumento para o planejamento urbano dos territórios, evidenciando as principais 

características, seus pontos fortes e desequilíbrios (FELIPPE, 2002). A avaliação descritiva 

dos componentes da paisagem pode servir também como instrumento para identificação e 

quantificação das interferências do homem (FORMAN e GODRON, 1986), quantificando 

os impactos ambientais sobre o meio ambiente, mensurando as perdas ou ganhos 

promovidos pela ação humana, e para os estudos em ecossistemas (JUNIOR et al., 2002).  
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A análise ecológica da paisagem identifica os elementos que compõem a paisagem, 

sendo que Forman  Godron (1986) distinguem como elementos componentes da 

paisagem, a matriz, como dominante, as manchas (unidades de paisagem ou patchs) e os 

corredores. As manchas constituem um mosaico e o conjunto de corredores, uma rede 

(BUREL  BAUDRY, 2002), formando um padrão paisagístico. 

Já a ecologia da paisagem é, segundo Odum e Barrett (2007), o ramo da ecologia 

que considera o inter-relacionamento entre os seres humanos e a paisagem, proporcionando 

embasamento para o planejamento, conservação e manutenção dos ambientes. 

De acordo com Lang e Blaschke (2009) os corredores são estruturas lineares que 

possuem elevada relação de comprimento/largura e diferem em sua função ecológica e sua 

utilização por diferentes e múltiplos organismos, podendo ser de três tipos: Linhas-

Corredores, de forma linear (estradas, trilhas, cercas, diques, canais e outros); Faixas-

Corredores, mais largas que as linhas e usualmente com presença de vegetação 

(autoestradas, sistemas de torres de energia); e Cursos d’água, principalmente 

considerando a vegetação ao longo dos mesmos (FORMAN e GODRON, 1986).  

Quanto a função dos corredores, podem ser: a) Habitat – propiciam condições de 

habitat para espécies generalistas, invasoras e algumas introduzidas; b) Condutor – a forma 

linear tende a produzir fluxos no mesmo sentido, propiciando uma condução natural; c) 

Filtro – a limitação entre manchas e matriz pode inibir a presença de algumas espécies, 

assim como a permeabilidade pode possibilitar a passagem de outras, dependendo do 

gradiente ambiental da borda e das espécies existentes; d) Fonte – os organismos que se 

movimentam ou se estabelecem nos corredores representam recursos para a matriz 

adjacente, promovendo a heterogeneidade genética, para Rocha et al., (2006) o corredor 

fonte descreve um habitat onde a reprodução excede a mortalidade; e e) Sumidouro – 

provoca o desaparecimento de organismos, sedimentos, sementes e outros, carreados para 

o corredor e morrendo, ou ficando inativos por não encontrarem condições adequadas 

(FORMAN e GODRON, 1986), sendo que segundo Rocha et al. (2006) esses corredores 

são denominados “ralo” e descrevem um habitat onde  a mortalidade excede a reprodução. 

Segundo Odum e Barrett (2007) a matriz é uma grande área onde estão inseridas as 

manchas e os corredores. Olifiers e Cerqueira (2006) definem matriz como qualquer 

composição vegetal ou de outra natureza que circunde os remanescentes florestais e 

apresente fisionomia diferente destes.  
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1.1.2 Fragmentação de Hábitats 

 

Os ecossistemas terrestres se encontram hoje em franco processo de fragmentação, 

comprometendo, assim, as condições de sobrevivência de diversas espécies. Além disso, as 

florestas que hoje ocupam aproximadamente 30% da superfície da Terra são fundamentais 

para proteção do solo e da água, ajudando na regulação do clima do planeta e garantindo 

condição de vida a todos os organismos (CAMPANILI et al., 2010). 

No Brasil, a Mata Atlântica, contemplando um conjunto de formações florestais e 

seus ecossistemas associados, cobria aproximadamente 15% do território brasileiro, 

atualmente seus remanescentes ocupam apenas 27% da área original, sendo que as áreas 

bem conservadas e grandes o suficiente para garantir sua biodiversidade não chegam a 8% 

da área original (CAMPANILI et al., op cit). 

Os primeiros impactos começaram com a colonização europeia e continuam até os 

dias atuais com grande pressão antrópica, seja pela atividade econômica e retirada de seus 

recursos naturais ou pelo processo contínuo de urbanização. O crescimento demográfico, o 

uso irracional dos recursos naturais e a falta de articulações efetivas para melhor gestão 

destes recursos são, genericamente, problemas longe de serem solucionados em escala 

global (ISERNHAGEN, 2004).    

Primack e Rodrigues (2001) listaram as principais causas da extinção das espécies 

nos dias atuais: destruição dos habitats; fragmentação dos ecossistemas; degradação e 

poluição; super exploração das espécies para uso humano; introdução de espécies exóticas 

e aumento da ocorrência de doenças. Para os autores quando uma área grande e contínua é 

destruída, fragmentos são isolados por paisagens modificadas, estradas ferrovias, canais, 

etc. tendo suas características ecológicas completamente descaracterizadas (TONHASCA 

JR., 2005). 

Para Tonhasca Jr. (op cit) a redução de habitats restringe a ocorrência de espécies, 

pois aumenta o efeito de borda, deixando as pequenas áreas mais vulneráveis e mais 

acessíveis a pessoas, colocando as populações nativas em contato com plantas e animais 

domésticos, comprometendo suas características genéticas (Primack e Rodrigues, 2001). 
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1.1.3 Áreas Protegidas 

 

Como forma de garantir a proteção dos remanescentes vegetais se tem a criação de 

unidades de conservação ou através de áreas legalmente protegidas, como as áreas de 

preservação permanente (APPs). 

As APPs são consideradas pela Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012 em seu 

Art.3º: “área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de 

preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, 

facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das 

populações humanas” (BRASIL, 2012). Segundo o artigo Art. 4
o
  da mesma Lei, são 

consideradas áreas de preservação permanente: as faixas marginais de qualquer curso 

d’água natural perene e intermitente; as áreas no entorno dos reservatórios d’água 

artificiais; as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes; as encostas ou 

partes destas com declividade superior a 45°, equivalente a 100% (cem por cento) na linha 

de maior declive; as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; os 

manguezais, as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do relevo, em 

faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções horizontais; no topo de morros, 

montes, montanhas e serras, com altura mínima de 100 (cem) metros e inclinação média 

maior que 25°, as áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois 

terços) da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta definida pelo 

plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água adjacente ou, nos relevos 

ondulados, pela cota do ponto de sela mais próximo da elevação; as áreas em altitude 

superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, qualquer que seja a vegetação; em veredas, a 

faixa marginal, em projeção horizontal, com largura mínima de 50 (cinquenta) metros, a 

partir do espaço permanentemente brejoso e encharcado.  (BRASIL, 2012) 

O texto dado pela Resolução nº 303, de 20 de março de 2002 define ainda como 

APP as linhas de cumeada, em área delimitada a partir da curva de nível correspondente a 

dois terços da altura, em relação à base, do pico mais baixo da cumeada, fixando-se a curva 

de nível para cada segmento da linha de cumeada equivalente a mil metros. Em parágrafo 

único cita que em ocorrência de dois ou mais morros ou montanhas cujos cumes estejam 

separados entre si por distâncias inferiores a quinhentos metros, a Área de Preservação 

Permanente abrangerá o conjunto de morros ou montanhas, delimitada a partir da curva de 
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nível correspondente a dois terços da altura em relação à base do morro ou montanha de 

menor altura do conjunto, aplicando-se o que segue: 

“I - agrupam-se os morros ou montanhas cuja proximidade seja de até quinhentos metros 

entre seus topos; II - identifica-se o menor morro ou montanha; III - traça-se uma linha na 

curva de nível correspondente a dois terços deste; e IV - considera-se de preservação 

permanente toda a área acima deste nível.” (BRASIL, 2002) 

 

Já as Unidades de Conservação são criadas pelo poder público, sendo 

regulamentadas pela Lei nº 9.985/2000 que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza (SNUC) (BRASIL, 2000).  

Do Brasil colonial até a República Federativa no final do século XX, o país passou 

por vários formatos administrativos experimentando diversas estratégias de apropriação e 

gestão dos recursos renováveis (MEDEIROS et al., 2009). De acordo com o mesmo autor, 

nos períodos Colonial e Imperial, todas as iniciativas voltadas à proteção estavam focadas 

sobre recursos renováveis de reconhecida importância econômica; na década de 30, criou-

se no país um conjunto de instrumentos legais voltados para gestão de áreas protegidas, e 

com Getúlio Vargas na presidência, num momento de grandes transformações a criação de 

áreas protegidas para conservação da natureza ganhou força. 

Ainda em 1934, foi incorporado ao texto da Constituição Federal um novo valor a 

natureza, considerada como patrimônio nacional, passando a ser de responsabilidade da 

União a proteção de belezas naturais e monumentos de valor histórico e artístico. No 

mesmo ano, se estabeleceu no país o mais importante dos instrumentos de proteção da 

natureza: o Código Florestal, e foi então criado o primeiro Parque Nacional localizado em 

Itatiaia, RJ, em 1937. 

Segundo Medeiros et al. (op cit.) na década de 1970 se deu a criação de organismos 

governamentais como o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal e a Secretaria de 

Meio Ambiente, além da estruturação da Política Nacional de Meio Ambiente que 

estabeleceu o Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA) e criou o Conselho 

Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) que previa a participação da sociedade civil, 

aumentando também a abrangência de áreas protegidas no país. 

No período pós 1985, foi promulgada a nova Constituição Federal (BRASIL, 1988) 

que passou a tratar em um capítulo específico da temática ambiental, e ainda, a criação do 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e do 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), além da instituição do Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação da Natureza (SNUC), Lei nº 9.985/2000 (BRASIL, 2000), 
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expandindo também a participação dos movimentos ambientalistas na vida política, 

tornando-os importantes agentes na criação, implantação e gestão de áreas protegidas.  

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza tem o objetivo de 

regulamentar através de normas e critérios a criação, implantação e gestão de unidades de 

conservação, conceituando-as como:  

“É o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de 

conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias 

adequadas de proteção. Seus principais objetivos são, portanto, a proteção do meio ambiente e a 

promoção do desenvolvimento sustentável” (Art.2º do SNUC, BRASIL, 2000). 

 

As unidades de conservação que integram o SNUC são divididas em dois grupos: 

as de Uso Sustentável e as de Proteção Integral da qual fazem parte os Parques. As 

Unidades de Proteção Integral tem como objetivo a preservação da natureza, sendo 

permitido apenas o uso indireto dos seus recursos. 

A categoria Parque, segundo o Art. 11 do SNUC (BRASIL, 2000) tem como 

objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e 

beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 

atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza 

e de turismo ecológico. É de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares 

incluídas em seus limites deverão ser desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. A 

visitação pública está sujeita às normas e restrições estabelecidas no Plano de Manejo da 

unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua administração, e àquelas 

previstas em regulamento. As unidades dessa categoria, quando criadas pelo Estado ou 

Município, serão denominadas, respectivamente, Parque Estadual e Parque Natural 

Municipal. 

 Somente no ano de 2007 foi criado o Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade - ICMBio, uma autarquia federal de regime especial. Cabe ao Instituto 

executar as ações do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, podendo propor, 

implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as UCs instituídas pela União. O ICMBio 

é vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e integra o Sistema Nacional do Meio 

Ambiente – SISNAMA.  
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1.1.4 Processo Participativo 

 

Considerando-se a alteração e a conservação de ecossistemas têm-se como elemento 

atuante os seres humanos. Sua presença é marcante no processo de destruição e deve ser 

intensificado também na preservação destes ecossistemas, não só como uma iniciativa 

preservacionista, mas como uma função legalmente assegurada.   

A participação popular pode ocorrer de várias formas, compreendendo, segundo 

Valla (1998), múltiplas ações que podem influenciar a formulação, execução, fiscalização 

e avaliação das políticas públicas, seja na área social ou ambiental. De acordo com Santos 

(2005) a fase democrática nacional requer a participação da sociedade em processos de 

decisão política, onde os cidadãos possam debater e deliberar sobre temas de interesse 

púbico.  

No caso da criação, implantação e gestão das áreas protegidas, o processo 

participativo é fundamental para que os objetivos sejam alcançados e a inclusão social 

deve ocorrer durante o planejamento, criação, implantação e gestão das unidades de 

conservação. Uma forma de oficializar a participação é a consulta pública, visto o seu 

caráter obrigatório. 

Na legislação aplicável as unidades de conservação nacionais trazem no seu escopo a 

participação popular no processo. A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, tem como diretriz assegurar a 

participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das unidades de 

conservação. Em seu Art. 22. §2
o
 salienta que a criação de uma unidade de conservação 

deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública (BRASIL, 2000). O decreto nº 

4.340 de 22 de agosto de 2002, que regulamenta o SNUC, traz em seu capítulo sobre a 

criação de unidades de conservação Art. 5º a obrigatoriedade da consulta pública com a 

finalidade a subsidiar  a definição da localização, da dimensão e dos limites mais 

adequados para a unidade, possibilitando a oitiva da população local e de outras partes 

interessadas (BRASIL, 2002). 

Atualmente, o aparente impasse entre os movimentos populares e as autoridades é 

observado e serve como uma oportunidade de reflexão sobre o próprio termo participação 

popular (VALLA, 1998), considerando que esse diálogo deveria servir para proporcionar 

soluções consensuais e acordos socialmente construídos de situações conflituosas 

(SANTOS, 2005). Alianças formadas entre o poder público, instituições, comunidade e 
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lideranças podem contribuir para o aperfeiçoamento das propostas evitando posteriores 

conflitos (PALMIERI e KATAOKA, 2007). 

Segundo Bordenave (1994) existem diversas formas de participação com graus e 

níveis diferentes. Segundo o mesmo autor, a participação espontânea ocorre entre grupos 

sem um propósito claro, apenas como forma de satisfazer necessidade psicológica de 

pertencer ou expressar-se; na participação imposta o individuo é obrigado a fazer parte do 

grupo e realizar determinadas atividades; a participação voluntária ocorre quando o grupo é 

criado pelos participantes onde os objetivos e métodos são definidos pelos mesmos, 

exemplo dos sindicatos e cooperativas; a participação provocada pode ser observada em 

serviços sociais e extensão rural, onde agentes externos instigam a participação; e a 

participação concedida é a que estabelece o processo participativo, que constitui de um 

potencial de crescimento da consciência crítica e da capacidade de tomar decisões e 

adquirir poder. 

Quanto ao grau de participação o menor deles é reconhecido como informação, onde 

as pessoas são apenas informadas das decisões já tomadas; na consulta facultativa a 

consulta aos subordinados solicitando críticas ou sugestões pode ou não ocorrer; já na 

consulta obrigatória os subordinados devem ser consultados embora a decisão final 

pertença às autoridades; a elaboração ou recomendação é um grau de participação no qual 

os subordinados elaboram as propostas e recomendam medidas; na cogestão a 

administração é compartilhada, como ocorre nos comitês e conselhos; na delegação os 

administradores tem autonomia; e  no mas alto grau de participação tem-se a autogestão, 

no qual um grupo determina os objetivos, escolhe os meios e estabelece as formas de 

controle sem referência a uma autoridade externa (BORDENAVE, 1994). 

Neste contexto, o presente estudo buscou contemplar a participação popular no 

processo de pesquisa, visto que segundo Brandão (2006), a pesquisa não deve servir 

unicamente a ciência, mas também para a transformação da sociedade, Silva (1986) 

salienta a necessidade da produção de conhecimento não só para conhecer a realidade, mas 

para transformá-la. Considerando também, que as questões de investigação estão sempre 

relacionadas a problemas reais, relacionados a interesses e circunstâncias socialmente 

condicionadas, vinculando pensamento e ação (MINAYO, 1994).  
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1.1.5  Sistema de Informação Geográfica 

 

O uso de Sistemas de Informações Geográficas, SIG, destaca-se como um 

importante recurso tecnológico para o planejamento, avaliação e monitoramento das 

dinâmicas espaciais e temporais relativas às interferências antrópicas que são realizadas a 

paisagem. Um SIG constitui um grande banco de dados composto por hardware, 

programas, dados geográficos e atributos, que permite obter, armazenar, atualizar, 

manipular, analisar e exibir todas as formas de informação geograficamente referenciadas 

(BURROUGH & MCDONNEL, 1998 apud ROCHA 2002). 

Para melhor monitoramento e conservação da biodiversidade, é necessário que se 

analise a estrutura da paisagem, e isso pode ser feito através de dados cartográficos, 

estudos da topografia, mapeamento de uso e cobertura do solo, fotografias aéreas e 

utilização de imagens de satélite que são dados obtidos através de sensores capazes de 

coletar energia proveniente do objeto, convertê-la em sinal passível de ser registrado e 

apresentá-lo em forma adequada a extração de informações (NOVO, 1989). Todos estes 

dados podem ser integrados no SIG, que auxiliará no monitoramento dos ambientes, com o 

acompanhamento do desenvolvimento de diferentes tipos de atividades e a localização 

geográfica através de coordenadas levantadas em campo. 

Segundo Lang e Blaschke (2009) os SIGs podem ser usados para documentação e 

análise de um conjunto de dados relacionados entre si, visualizando relações com o espaço 

para avaliar intervenções.  
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2 ÁREA DE ESTUDO 

 

2.1 Localização da área de estudo 

 

A morraria da Ressacada se encontra no município de Itajaí, localizado no Litoral 

Centro-Norte do Estado de Santa Catarina, região sul do Brasil, a 26° 54’ de latitude Sul e 

48° 39’ de longitude Oeste, junto à foz do rio Itajaí-Açu (Figura 1). Possui área de 289 

Km
2
, sendo 100 km

2
 de área urbana e 189 Km

2
 de área rural. Municípios limítrofes ao 

norte: Navegantes; sul: Balneário Camboriú; Leste: Oceano Atlântico; e a Oeste: Ilhota, 

Brusque e Gaspar.  

 

Figura 1: Localização da área de estudo, Morraria da Ressacada, Itajaí, SC. Fonte: Google Earth, 

2009.  
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2.2 Caracterização da área de estudo 

2.2.1 Meio Físico 

2.2.1.1  Geomorfologia e declividade 

A situação geomorfológica encontrada na região costeira do país, incluindo a área 

de estudo, favoreceram a fixação do homem e o desenvolvimento econômico e social da 

área, tratando-se de um local com potencial de recursos naturais para a exploração do solo, 

da vegetação e dos recursos hídricos bem como para o desenvolvimento da atividade 

industrial e do turismo (GERCO, 2002). 

A geormorfologia é composta por domínios morfoestruturais que se comportam 

como conjuntos de formas de relevo fisionomicamente semelhantes em seus modelados, 

resultado da atuação de diversos processos originários, formações superficiais e tipos de 

modelados diferenciados das demais, condicionando o comportamento da drenagem, seus 

padrões e anomalias que são tomados como referencial revelando as relações entre os 

ambientes climáticos atuais ou passados e as condicionantes litológicas ou tectônicas 

(GERCO, 2002). 

No município de Itajaí, o relevo é formado por planície, depósitos de encosta, 

morros e montanhas. Caracteriza-se por apresentar um relevo com altitudes moderadas, 

não ultrapassando os 600 metros, possuindo 62% da sua área com declividades inferiores a 

6 graus, e cerca de 28% com declividades entre 6 a 25 graus (ARAÚJO, 2012, PMI, 2006). 

Em aproximadamente 9% da área, encontram-se inclinações com mais de 25 graus (Figura 

2). O conhecimento das declividades auxilia no planejamento das cidades definindo as 

áreas mais seguras para a ocupação humana (ARAÚJO, 2012, PMI, 2006). 

A área plana, onde se localiza grande parte da população, se caracteriza por 

processos agradacionais, formada predominantemente por sedimentos arenosos e argilosos, 

de origem fluvial, marinha e continental. É encontrada próxima aos rios Itajaí e Itajaí-

Mirim, e as praias (Figura 3).  

O Vale do Itajaí sofreu grandes prejuízos sociais, ambientais e econômicos com os 

deslizamentos ocorridos com as fortes chuvas. Além da ocupação humana ter ocorrido em  

áreas de risco, ocorre juntamente com a supressão de vegetação e acúmulo de lixo que 

compromete a drenagem pluvial favorecendo a erosão e deslizamentos de terra (MORO et 

al., 2011). 
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Figura 2: Mapa de declividade do município de Itajaí, SC. Adaptado de Araújo (2012), Plano Diretor 

de Itajaí (2006). 
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Figura 3: Mapa geormorfológico do município de Itajaí, SC. Adaptado de Araújo (2012), Plano 

Diretor de Itajaí (2006). 
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2.2.1.2 Geologia 

 

A zona costeira do estado de Santa Catarina apresenta grande heterogeneidade 

litológica e extensa diversidade de aspectos estruturais, representadas por rochas efusivas e 

sedimentares gonduânicas, bem como por complexos magmáticos e rochas metamórficas 

cristalinas, associadas lateral e verticalmente aos sedimentos quaternários depositados em 

diversos tipos de ambientes, composto principalmente por solos do tipo Cambissolos, 

Podzólicos, Podzol e Podzol Hidromórfico, os dois últimos especificamente em áreas 

pertencentes ao Domínio Morfoestrutural Depósitos Sedimentares Quaternários (GERCO, 

2002).  

De acordo com Borges (2006) o litoral norte do Estado de Santa Catarina é formado 

por uma sucessão de rochas muito antigas que fazem parte do embasamento cristalino que 

hoje afloram abundantemente em toda a região, com a presença de magmatismo ácido na 

forma de batólitos graníticos, alinhados estruturalmente com direção geral NE-SW, e 

feixes de diques e discordantemente uma vasta planície aluvionar, moderna, de origem 

marinha composta por areias, siltes e argilas inconsolidadas, depositadas devido aos vários 

eventos trans-regressivos do nível do mar. 

A formação dos solos é resultante da interferência do clima sobre as rochas 

matrizes, e as grandes divisões litoestratigraficas presentes no Vale do Itajaí são as rochas 

polimetamorficas do ‘Complexo Cristalino’, que constituem o embasamento mais antigo, 

denominado Grupo Tabuleiro; as rochas epimetamorficas do Grupo Brusque e as rochas 

sedimentares e efusivas e intermediárias do Grupo Itajaí (KLEIN, 1979). 

O Grupo ou Complexo Brusque apresenta uma seqüência vulcano-sedimentar, a 

qual foi deformada e metamorfizada (CASTRO et al., 2003). O Complexo Brusque 

representa um grau de metamorfismo mais baixo e ambiente de metamorfismo regional de 

confinamento, estando representado por rochas filitosas, filonitos, quartzo filitos, clorita 

xistos e quartzo-sericita-clorita xistos e quartzitos com forte ângulo de xistosidade 

mergulhante para ambas as bordas (leste e oeste) dando a idéia de uma anticlinal com 

flancos divergentes subverticalisados (BORGES, 2006). 

O Grupo Itajaí ocupa uma área de mais de 700 km
2
, alongada acompanhando o 

curso do Rio Itajaí, abrangendo uma espessa pilha sedimentar composta por seqüência 

basal de conglomerados, arcóseos e arenitos, e sequência de topo com turbiditos de 

afinidade marinha (CASTRO et al., 2003) formando principalmente os morros e colinas 
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que são constituídos litologicamente por conglomerados, arenitos e filitos. Segundo o 

Plano Diretor de Itajaí, o município é composto principalmente por áreas de depósito 

sedimentar quaternário com a presença de morrarias costeiras (Figura 4). 

A região de topografia acidentada no baixo vale do Itajaí é formada por rochas com 

a presença de quartzitos, filitos e mármores. Já a planície aluvionar que ocupa grande parte 

da Planície Costeira é formada de depósitos de diversas fases do rio Itajaí-Açu, como 

depósito de dique marginal, depósito de barra de meandro, depósito de rompimento de 

dique e depósitos de planícies de inundação. São encontrados ainda estratificações do tipo: 

embasamento metamórfico Pré-Câmbriano (Grupo Brusque); inconformidade erosiva; 

camadas pré-canhanduva; camadas canhanduva e superfície agaradacional (ARAÚJO, 

2012). 
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Figura 4: Mapa geológico do município de Itajaí, SC. Adaptado de Araújo (2012), Plano Diretor de 

Itajaí (2006). 
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2.2.1.3  Climatologia 

 

O clima do município é considerado Mesotérmico Úmido (PMI, 2012), e suas 

características influenciam no padrão de distribuição da fauna e flora e no ambiente físico. 

Segundo Araujo (2012) as estações do ano são bem definidas, com temperatura média 

anual de 20,4°C, sendo Junho (16,3°C), Julho (15,4°C) e Agosto (16,5°C) os meses mais 

frios e Janeiro (24,7°C), Fevereiro (24,8°C) e Março (23,8°C), os mais quentes.  

Há predomínio de ventos de intensidade fraca, com uma velocidade média de 7 

km/h mensais, sendo um pouco mais fortes no verão e na primavera devido às fortes 

instabilidades, com velocidade média das rajadas máximas de vento no período entre 1999 

e 2011 de 59,2 km/h.  A direção predominante dos ventos considerando-se  que de modo 

geral a pressão atmosférica é mais baixa no interior do Vale do Itajaí do que na superfície 

oceânica (KLEIN, 1979), é de Sudoeste (225º) nos meses de Fevereiro a Julho (parte do 

verão, outono e parte do inverno) e de Nordeste (45º) de Agosto a Janeiro (parte do 

inverno, primavera e parte do verão) (ARAUJO, 2012). 

A média de nebulosidade mensal no município é de 66% havendo predomínio de 

nebulosidade em relação aos dias ensolarados devido a proximidade do oceano. Com 

média mensal de insolação de 151 horas e registro de geadas nos meses de Maio a Agosto. 

A umidade relativa do ar é alta, com média em torno de 84% pela proximidade do oceano e 

de dois grandes rios (ARAUJO, 2012). De acordo com Klein (1979) a umidade 

influenciada pelos ventos marítimos pode chegar a 95-98%no inverno, sendo que no verão 

raramente baixam de 50%. 

Essas condições condicionam também a precipitação, que se distribui de forma 

regular por todos os meses, havendo um aumento de chuvas durante os meses de verão 

(janeiro e fevereiro). Isso se explica pela presença de três regimes pluviométricos que 

podem se confrontar na região: o tropical, o de frente polar de percurso oceânico e o da 

frente polar de percurso continental que provoca chuvas no inverno e principalmente na 

primavera (KLEIN, 1979). 

 

2.2.1.4 Hidrologia 

 

A bacia hidrográfica do rio Itajaí é a mais extensa da vertente atlântica, situada na 

parte leste da Região Sul, representa a mais significativa área dos rios do sul, que 
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demandam o Oceano Atlântico, drenando uma superfície de aproximadamente 15.000km2 

(KLEIN, 1979), distribuídos em 46 municípios e contando com cerca de 800 mil 

habitantes.  

A região geográfica da Bacia do Vale do Itajaí e Litoral Próximo compreendem 

cinco (5) Microrregiões Geográficas, definidas pelo IBGE: Microrregião de Rio do Sul; 

Microrregião de Blumenau; Microrregião de Itajaí; Microrregião de Ituporanga e 

Microrregião de Tijucas. A Microrregião de Itajaí está situada na Planície Costeira, com 

altitudes médias que variam entre 0 a 300 metros. Sendo formada pelas áreas junto à foz 

dos Rios Itapocu, Itajaí -Açu, Itajaí- Mirim e sub-bacias dos Rios Camboriú e Perequê.  

Esta Microrregião é composta por 10 municípios que totalizam uma área de 1.265 km² com 

uma população de 545.186 habitantes (IBGE – Censo 2010). 

Em função das suas características geológicas e geomorfológicas a bacia pode ser 

dividida em três grandes compartimentos naturais - o alto, o médio e o baixo vale. No alto 

vale o relevo se apresenta na forma de patamares, o que permitiu a expansão da atividade 

agrícola, o médio vale apresenta relevo acentuado e alta densidade de drenagem, 

favorecendo a ocupação dos vales, e o baixo vale é caracterizado pela grande extensão das 

planícies de inundação, condicionando diversificação econômica e cultural da região às 

diferentes paisagens naturais (COMITÊ, 2012). 

Nos primórdios da colonização do século passado o Rio Itajaí-Açú e seus afluentes 

representaram o caminho natural para o avanço da civilização da costa para o interior e daí 

para o planalto meridional de Santa Catarina (KLEIN, 1979). As primeiras áreas ocupadas 

foram na região da Foz do rio Itajaí, seguindo-se pela região do médio vale, no alto vale a 

colonização ocorreu pela ocupação de pequenas propriedades, e devido às características 

deste processo de colonização, o solo é intensamente usado, inclusive com práticas 

degradantes, o que resultou em extensas áreas desflorestadas e na diminuição da qualidade 

ambiental. 

Na bacia hidrográfica do Rio Itajaí se encontra hoje os maiores polos industriais e 

populacionais do Estado de Santa Catarina, por isso o nível de degradação de seus recursos 

hídricos é elevado, com poluição de origem industrial e doméstica, desmatamento, erosão, 

ocupação irregular, sendo também palco das mais arrasadoras enchentes do sul do país 

(RÖRIG e PEREIRA FILHO, 2012). 

O município de Itajaí apresenta ainda o rio Itajaí-Mirim que faz parte da bacia do 

rio Itajaí-Açú. Segundo Homechin Jr e Beaumord (2007) o rio Itajaí-Mirim é a maior sub-

bacia da bacia de drenagem do rio Itajaí-Açú, fazendo parte da Região Hidrográfica do 
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Vale do Itajaí (RH 7). Esta bacia engloba integralmente os municípios de Vidal Ramos, 

Presidente Nereu, Botuverá, Guabiruba e Brusque; e parcialmente os de Gaspar (3%), 

Ilhota (9,5%), Camboriú (18%) e Itajaí (64%), totalizando assim nove municípios. Suas 

nascentes encontram-se na Serra dos Faxinais, a cerca de 1.000 metros de altitude, e 

deságua na região estuarina do Itajaí-Açu, tendo o leito principal uma extensão aproximada 

de 170 km. A confluência deste rio no Itajaí-Açú ocorre já na região estuarina, a cerca de 

seis quilômetros da foz do rio principal no oceano.  

Outros ribeirões fazem parte da hidrografia do município, como o Ribeirão 

Schneider (Bairro Fazenda), o Ribeirão Caetana (Centro), Ribeirão da Murta, além dos rios 

Itajaí-Mirim e Canhanduba. Se encontram em grande parte poluídos, devido à ocupação 

irregular das margens, ao excesso de atividades impactantes, à falta de um sistema de 

monitoramento, às práticas errôneas na agropecuária, entre outros (RÖRIG e PEREIRA 

FILHO, 2012). 

Desta forma, é importante a adoção de programas de preservação e conservação 

ambiental, sendo os investimentos ambientais fundamentais para garantir qualidade da 

água do município, revertendo os problemas atuais dos recursos hídricos (RÖRIG e 

PEREIRA FILHO, 2012). Ressalta-se aqui a importância também de se transformar em 

áreas protegidas regiões onde se localizam as nascentes, caso da morraria da Ressacada. 

Para Brassanini (2012), o município de Itajaí, por suas características ambientais, 

convive com cheias e inundações ao longo de sua história, sendo nos anos de 1983, 1984, 

2001 e 2008 as mais significativas. As mais recentes ocorreram em 2008 e 2011. Em 

novembro de 2008, o município teve 90% do seu território afetado diretamente pelas 

águas, e 100% do município foi afetado indiretamente. Em Itajaí toda a população 

(163.218 habitantes) foi afetada, com 28.400 residências danificadas, e vinte unidades de 

saúde pública e 92 escolas alagadas, o Porto de Itajaí e centenas de quilômetros de 

rodovias também foram atingidos pela inundação, no ano de 2011 a cidade voltou a sofrer 

com uma nova enchente e teve 65% do seu território afetado diretamente pelas águas no 

mês de setembro (BRASSANINI, 2012). Parte dos bairros da área de estudo, Ressacada, 

Carvalho, fazem parte desta estatística. 
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2.2.1.5 Edafologia 

 

Edafologia é a ciência que trata da influência dos solos em seres vivos, 

particularmente plantas. Os solos são resultantes da ação conjunta dos fatores climáticos, 

biológicos, relevo e tempo, que atuam sobre o material originário causando neste 

transformações físicas, químicas, e incorporações orgânicas, condicionando a distribuição 

dos vegetais nos diversos ambientes. Segundo Ricklefs (1993) os solos em encostas 

íngremes, por exemplo, drenam bem a água, consequentemente causando deficiência de 

umidade para as plantas na encosta ao mesmo tempo em que a água satura os solos nas 

terras baixas vizinhas.  

Com relação ao solo catarinense, os Cambissolos são os mais representativos, 

ocupando aproximadamente 52% da área total do estado.  Forigo (2010) em estudo 

realizado na área da morraria da Ressacada, baseado em levantamentos secundários e 

primários conclui que é possível identificar a presença de Neossolos e Argilossolos, sendo 

estes representados por solos Litólicos Álicos e solos Podzólico Vermelho Amarelo, 

destes, os solos Litólicos Álicos são os que ocupam a maior parte da área do parque, os 

solos litólicos a nível de dominância, ocupam uma área de 9004km2, correspondendo a 

9,38% da área total do Estado. De um modo geral aproximadamente 60% do solo de Santa 

Catarina é constituída de solos álicos e apresenta baixa fertilidade natural (FORIGO, 

2010). 

As características morfológicas dos solos Litólicos Álicos restringem-se 

basicamente ao horizonte A, que varia normalmente de 15 a 40 cm de espessura, sendo que 

sua cor, textura, estrutura e consistência dependem principalmente do material de origem e 

das condições climáticas vigentes. Abaixo deste horizonte podem ocorrer calhaus, pedras, 

e materiais semi alterados das rochas em mistura com material deste horizonte, ou ainda, 

pode o horizonte A estar diretamente assentado sobre a rocha (FORIGO, 2010).  

Segundo Forigo (2010) o conhecimento das inter-relações entre solo, vegetação e 

relevo, por exemplo, tornam-se essenciais ao manejo e preservação das áreas e ao 

entendimento deste sistema. A alteração dos ambientes é umas das principais causas da 

erosão que corresponde ao movimento dos componentes do solo, principalmente do solo 

superficial, de um lugar para outro. Essas erosões podem ser originadas de duas formas, 

natural ou através de atividades humanas, e têm como principais agentes erosivos a água 

corrente e o vento, sendo a água responsável pela maior parte da erosão (FORIGO, 2010). 
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2.2.2 Meio Biótico 

2.2.2.1 Vegetação 

 

O Estado de Santa Catarina possuía 85% da sua extensão territorial de 95.985 Km
2 

cobertos pela Mata Atlântica,
 
situando-se atualmente como o terceiro Estado Brasileiro 

com maior área em remanescentes de Floresta Atlântica, resguardando 17,46% da área 

original (MEDEIROS, 2006). O Parque Municipal da Ressacada, localizado em Itajaí é um 

destes remanescentes. 

O Vale do Itajaí é caracterizado por uma flora rica em espécies, graças aos 

múltiplos fatores ambientais favoráveis. De acordo com Klein (1980) as florestas situadas 

no Vale do Itajaí apresentam árvores altas atingem comumente 30-35 m de altura na 

planície, não ultrapassando 20-30 m ao longo das encostas, como consequência da 

acentuada declividade, sendo que as árvores se distribuem por diferentes níveis, 

possibilitando maior facilidade de acesso à luz resultando em copas mais frondosas. 

O município de Itajaí era originalmente recoberto pelo Bioma Mata Atlântica, 

representado pela Floresta Ombrófila Densa (ou simplesmente Floresta Atlântica), pela 

Formação Pioneira com Influência Marinha (vegetação de Restinga), pela Formação 

Pioneira com Influência Flúvio-marinha (Manguezal e Marisma) e a Formação Pioneira 

com Influência Flúvio-Lacustre (Banhado), restando atualmente fragmentos em diversos 

estágios de sucessão (MARENZI, 2012). 

A Floresta Atlântica é subdividida ainda de acordo com algumas características em: 

Floresta Ombrófila Densa Aluvial, das Terras Baixas, Submontana, Montana ou 

Altomontana sendo que em Itajaí ocorrem apenas as três primeiras subdivisões. 

A Floresta Ombrófila Densa Aluvial, ocorre em áreas planas como margem dos 

rios, sujeitas ao encharcamento predominando espécies de palmeiras, como o palmito 

juçara (Euterpe edulis), e o gerivá (Syagrus romanzoffiana) e outras espécies, entre as 

quais, o manguedo-mato (Clusia criuva), cupiúca (Tapira guianensis), e guanandi 

(Calophyllum brasiliense) (MARENZI, 2012). 

Em altitudes que vão de 30 a 400 metros acima do nível do mar encontra-se a 

Floresta Ombrófila das Terras Baixas, que apresenta alta diversidade no porte e estrutura 

florestal, por se encontrar em solos que recebem água e matéria orgânica das partes mais 

altas, são encontrados os guanandi (Calophyllum brasiliense), figueira (Ficus organensis), 

tanheiro (Alchornea triplinervia) e outros (MARENZI, 2012). 
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2.2.2.2 Fauna 

 

Associada a vegetação da Mata Atlântica, existe uma riqueza de espécies da fauna 

sendo enorme a quantidade de espécies endêmicas, ou seja, espécies que não são 

encontradas em nenhum outro lugar do mundo. A Mata Atlântica abriga quase mil espécies 

de aves, 370 espécies de anfíbios, 200 de répteis, 270 de mamíferos e cerca de 350 

espécies de peixes (CAMPANILI e PROCHNOW, 2006). Para estes autores, esta 

exuberância sofre grande pressão, estando gravemente ameaçada. Das 202 espécies de 

animais consideradas oficialmente ameaçadas de extinção no Brasil em 1989, 171 eram da 

Mata Atlântica, na lista de 2003 o total de espécies ameaçadas chega a 633, sendo sete 

consideradas extintas. 

2.2.2.3 Avifauna 

 

Uma das mais ricas avifaunas do mundo se encontra no Brasil, distribuída entre 

seus biomas, a Amazônia apresenta o maior número de espécies, seguida pela Mata 

Atlântica e o Cerrado. Estimativas recentes indicam que existam entre 1.696 e 1.731 

espécies, sendo que cerca de 10% (193 táxons) dessas estão ameaçadas (MARINI e 

GARCIA, 2005). 

Na Mata Atlântica, se encontra grande diversidade, sendo que a maioria das 

espécies endêmicas do país são encontradas na Mata Atlântica, especialmente nas terras 

baixas do litoral Sudeste e no Nordeste, estando a área estudo incluída em uma das quatro 

regiões da Mata Atlântica prioritárias para aves ameaçadas; as montanhas do Sudeste; as 

baixadas do litoral Nordeste e a encosta atlântica; e os planaltos do Sul também estão 

compreendidos .  

Segundo Marini e Garcia (2005) a região do litoral sudeste do país abriga 46% (52 

espécies) dos 112 táxons ameaçados do bioma, sendo 34 destes endêmicos à Mata 

Atlântica, estando como principal ameaça para as aves brasileiras a perda e a fragmentação 

de habitats.  

No estado de Santa Catarina, são reconhecidas oficialmente 596 espécies de aves, 

contudo este número já ultrapassa as 700 espécies, somente no município de Itajaí, 

encontra-se uma rica comunidade de aves, que ultrapassa mais de 100 espécies, devido ao 

fato de termos uma zona de contato entre o ambiente florestal e o ambiente de manguezal, 
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destacam-se espécies como: Ramphastos dicolorus Crotophaga ani, conhecido por 

anupreto, Ortalis guttata, aracuã Rupornis magnirostris, gavião-carijó Rupornis 

magnirostris, gavião-carijó, Tyrannus savana, a tesourinha, entre outros (Zimmermann, 

2012). 

Os mamíferos podem ser encontrados tanto na água quanto na terra e no ar, 

possibilidade resultante de diversas adaptações, fazendo com que sejam o grupo de maior 

diversidade em espécies do mundo (RIBEIRO e TEIXEIRA, 2012). No Brasil são 

distribuídos em 11 ordens, representadas por 652 espécies nativas e seis espécies exóticas 

(REIS et al., 2006 apud RIBEIRO e TEIXEIRA, 2012) 

Segundo Marenzi (2012) destaca-se nos remanescentes da Floresta Atlântica na 

região: Tapirus terrestris (anta), Cebus apella (macaco-prego), Bradypus sp (tamanduá), 

Nasua nasua (quati), entre outros. 

2.2.3 Meio Antrópico 

 

Segundo dados do IBGE, o porto teve grande influência para a formação da cidade 

de Itajaí, antes mesmo de sua fundação, quando as terras banhadas pelo mar e rio serviam 

de porta de entrada aos imigrantes e passando a ser o principal meio de dinamizar a 

economia, mobilizando o fluxo de dinheiro e servindo como um local de sociabilidade. A 

emancipação do município começou em 1860, quando foi instaurada a Villa do Santíssimo 

Sacramento do Itajaí, onde constituiu-se a Câmara Municipal e a implantação do 

Pelourinho - símbolo de aplicação da justiça e do poder local (IBGE,1990).  

A população de Itajaí é de 183.373 habitantes (IBGE 2010) e sempre esteve ligada 

à cidade, concentrada até hoje em área urbana. A economia do município passou por 

diversos ciclos, sendo que sua localização integrada ao oceano e ao rio Itajaí condicionou 

as atividades desenvolvidas. 

Segundo Polette (2012) a economia do município é composta pelos setores 

primário, secundário e terciário, sendo o secundário centrado em produtos alimentares 

(principalmente pescados industrializados e alimentos), e nos estaleiros (2º polo da 

construção naval no país), entre outros (PEZZUTO e PEREZ, 2012). O destaque é dado ao 

Porto, ingrediente básico na fórmula de desenvolvimento da cidade, considerado o maior 

porto pesqueiro do Brasil, e o segundo em cargas com valor agregado, pelo movimento de 

transporte de contêineres (POLETTE, 2012). 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1 Procedimentos Metodológicos 

 

Esta pesquisa se originou do Projeto “Restauração da Biodiversidade: Análise do 

processo de recuperação de uma área no Morro da Cruz, Itajaí, SC” da Chamada Pública 

Biodiversidade Nº 09/2009, que contou com o apoio financeiro da Fundação de Apoio à 

Pesquisa Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina (FAPESC).  

A Figura 5 resume as etapas referentes aos procedimentos metodológicos 

necessários para o desenvolvimento da pesquisa. 

 

Figura 5: Fluxograma indicando as etapas dos procedimentos adotados na pesquisa. 

 

3.1.1 Elaboração de mapas 

 

A metodologia referente ao processamento da imagem para o georreferenciamento se 

deu conforme a Figura 6. 
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Figura 6: Fluxograma indicando as etapas de georreferenciamento da imagem. 

 

Foram realizadas quatro saídas de campo para reconhecimento da área de estudo, 

onde se observou os pontos de conflito dos bairros de entorno, as ocupações, construções, 

ruas, cultivos, situação da encosta, deslizamentos e cortes realizados. Procedeu-se o 

registro fotográfico e a coleta de dados pelo GPS Juno SB - Trimble, dos pontos 

(cruzamentos) e linhas (ruas, estradas). Os dados coletados através do GPS, passaram por 

correção diferencial a partir da base da CELESC e da base fornecida pela empresa 

Santiago e Cintra. 

Utilizou-se uma imagem oriunda do satélite QUICKBIRD fornecida pelo Google 

Earth (2009), com resolução 2,5m. O georreferenciamento da imagem foi feito através de 

pontos e linhas coletados em campo e pós-processados. A precisão destes pontos foi entre 

2 e 5 metros, em 30% dos casos e entre 1 e 2 metros em 70% dos casos. 

As linhas e pontos obtidos pelo GPS correspondem a ruas e estradas e foram 

colocados em projeção cartográfica UTM- Universal Transversa de Mercator Zona 22S 

Datum SAD 69 processado na ferramenta de SIG ArcGis 10 e Spring 5.1.8.  

 

Mapeamento da declividade  

Para a elaboração deste trabalho foi necessário o levantamento da cartografia 

topográfica da área de estudo, utilização do plano diretor do município, a utilização de 

fotografias aéreas e imagem de satélite do Quickbird. A cartografia topográfica foi obtida 
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do IBGE em formato digital, e as bases do plano diretor foram disponibilizadas pela 

Prefeitura de Itajaí. 

A partir da cartografia topográfica da área foram utilizadas as curvas de nível para 

elaboração do modelo de elevação digital (MED), mapeamento da situação 

geomorfológica e declividade, sendo utilizado SIG ArcGis 10. A revisão bibliográfica foi 

feita com base em referencial teórico e nos estudos já realizados na área pela Fundação 

Municipal do Meio Ambiente de Itajaí (FAMAI) em parceria com a UNIVALI.  

 

Mapeamento e caracterização do uso e cobertura do solo 

O mapeamento do uso e cobertura do solo foi realizado de acordo com fluxograma 

Figura 7. 

 

Figura 7: Fluxograma indicando as etapas do mapeamento e caracterização do uso e cobertura do solo.  

 

 Através da imagem de satélite georreferenciada, utilizando-se o software Spring 

5.1.8, foram identificadas nove classes de uso e cobertura do solo, classificadas como: 

Floresta Ombrófila Densa Estágio Avançado, Floresta Ombrófila Densa Estágio Médio, 

Floresta Ombrófila Densa Estágio Inicial, Bananal, Clareira, Reflorestamento, 

Urbanização, Urbanização Avançada e Zona Rural. Os polígonos foram obtidos através de 

classificação manual, já que a área de estudo é relativamente pequena, e ajustados em 

função das fotografias de campo, visto que a imagem de satélite utilizada era de 2009, e 

estava desatualizada em relação ao crescimento da cidade e a modificação de uso das áreas. 

Uma vez obtidos os polígonos finais se procedeu a confecção do mapa temático de uso e 

cobertura e cálculo das áreas dos polígonos com o auxílio do software ArcGis 10. 
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Mapeamento das Áreas de Preservação Permanente 

O levantamento das áreas de preservação permanente foi feito segundo a Resolução 

303/2002 do CONAMA que dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de 

Preservação Permanente e ao Código Florestal Brasileiro. Conforme artigo 3
o
 desta, 

procedeu-se a elaboração do mapa das Áreas de Preservação Permanente na área de estudo, 

de acordo com Figura 8. 

 

 

Figura 8: Fluxograma indicando as etapas do mapeamento das Áreas de Preservação Permanente 

(APPs).  

 

Este mapa temático foi desenvolvido através dos dados adquiridos junto a FAMAI, 

que procedeu o reconhecimento das áreas de preservação do município. Estas informações 

foram analisadas e confirmadas a partir dos dados de curva de nível e hidrografia da área 

de estudo. Foram identificadas as APPs de curso d’água, declividade acima de 45º, linha de 

cumeada e topo de morro.  

 

Mapeamento e análise da estrutura espacial da paisagem 

A análise de estrutura espacial da paisagem foi realizada identificando-se os 

elementos que compõem a paisagem: mancha, matriz e corredores, conforme Forman  

Godron (1986), a partir do mapa de uso e cobertura do solo. Estes três elementos foram 

caracterizados e mapeados com o uso do software ArcGis 10. Utilizou-se como análise de 
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estudo as manchas de floresta ombrófila densa em estágio avançado de regeneração 

natural. Isto considerando que o estágio avançado da floresta é a situação de maior 

integridade ecológica, uma vez constatada a inexistência de estado clímax na morraria da 

Ressacada. Estas manchas de floresta da Morraria da Ressacada (MR) foram relacionadas 

com as existentes nas Morrarias adjacentes: Canhanduba (MC) e Atalaia (MA) 

considerando a conectividade das interações bióticas e o padrão funcional para manutenção 

da biodiversidade.  

3.1.2 Mapeamento dos modelos de delimitações  

 

Foram utilizados três modelos de delimitação para o Parque da Ressacada: 1) 

Poligonal segundo decreto de criação do Parque, 2) Poligonal proposta segundo Reis 

(2007), 3) Poligonal proposta nesta pesquisa. O mapeamento se deu conforme fluxograma 

(Figura 9). 

 

Figura 9: Fluxograma indicando as etapas do mapeamento de todas as propostas. 

3.1.2.1 Proposta 1 – Poligonal de Criação do Parque Municipal da Ressacada 

A área referenciada no decreto que criou o Parque não estava demarcada em 

poligonal, sendo que somente através do trabalho de especialização realizado por Roman 

(2005), esta poligonal teve suas coordenadas geográficas identificadas e pode ser 

digitalizada. Esta poligonal, localizada no topo do morro, “entre as caixas d’água da 

Fazenda e da Ressacada” possui uma área de aproximadamente 141,8 ha, considerando que 

o principal objetivo da criação da UC era a manutenção dos recursos hídricos para 

disponibilização para comunidade. Estas coordenadas geográficas, disponibilizadas no 

trabalho de Roman (2005), foram digitadas no ArcGis 10, formando a poligonal, proposta 

1. 
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3.1.2.2  Proposta 2 – Proposta apresentada por Reis (2007) 

A segunda proposta foi desenvolvida por Reis (2007) como trabalho de conclusão de 

curso para obtenção do grau de bacharel em Geografia. A linha de limite para o parque foi 

definida basicamente pela cota altimétrica de 40 m, em função de que, em vários pontos da 

face leste, as ocupações já atingem esta cota, e na porção sul, na divisa com o município de 

Balneário Camboriú, no morro da Ressacada, também ultrapassa este altitude. O material 

disponibilizado pelo autor foi usado para referenciar o presente estudo, proposta 2. 

 

3.1.2.3  Proposta 3 – Proposta baseada na curva de nível cota 70 

Com base na participação nas reuniões técnicas, juntamente com os estudos 

realizados e mapas gerados, referente a geomorfologia, declividade, uso e cobertura do 

solo, Áreas de Preservação Permanente e estrutura espacial da paisagem, foi construída a 

proposta 3, a ser apresentada a comunidade nas oficinas/consultas e entrevistas para 

delimitação do Parque com base no processo participativo (Figura 10).   

 

Figura 10: Fluxograma indicando as etapas do processo de delimitação da proposta preliminar. 
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3.1.3 Análise do processo de criação do Parque e de validação de proposta de 

delimitação  

 

A análise do processo de criação do Parque foi realizada através do resgate do 

processo participativo por meio de atas de reuniões realizadas anteriormente a esta 

pesquisa Também foram realizadas reuniões e oficinas junto à comunidade, além de 

entrevistas com atores-chave e moradores dos bairros do entorno no sentido de conhecer a 

percepção dos mesmos sobre este processo. 

No entorno do Parque Municipal da Ressacada, foram realizadas dezesseis 

entrevistas, sendo oito com atores-chave (stakeholders), moradores locais ou não, mas de 

certa forma envolvidos com o processo e indicados por um dos entrevistados (também 

stakeholders), portanto em “bola de neve”; e oito entrevistas com moradores locais 

escolhidos aleatoriamente em suas residências, denominados neste trabalho 

respectivamente de S1 a S8, e C1 a C8. As entrevistas são, segundo Minayo (1994), a 

atividade básica para construção da realidade através da indagação, considerada uma 

alternativa de comunicação popular, um meio de pesquisar aspectos informais da vida 

coletiva (SILVA, 1986). 

Apesar do baixo número de entrevistados buscou-se o caráter qualitativo da 

pesquisa, entendendo que especialmente os atores-chave têm muito a contribuir com o 

processo participativo, uma vez o seu interesse natural no envolvimento.  

Foram feitas apresentações previamente elaboradas, visando esclarecer conceitos 

relativos às unidades de conservação, seus benefícios e restrições. As oficinas tiveram 

também como fim a consulta pública em relação a proposta de delimitação. Para a proposta 

2 foram realizadas duas reuniões e dois encontros com a comunidade em 2007. Para a 

proposta 3 foram realizadas mais duas oficinas, em 2012. A proposta 3 foi então 

apresentada e aprovada pelos participantes , que questionaram os representantes do órgão 

ambiental sobre os encaminhamentos para implantação do Parque na área proposta e não 

na poligonal de criação. 

Portanto, a proposta 3, desenvolvida nesta pesquisa, teve como base o processo 

participativo. Segundo Seixas (2005) a participação da população local é recomendada 

para delinear e adaptar os planos de gestão às características sócio ecológicas locais, sendo 

isso feito através de pesquisa participativa que mobiliza diversas técnicas e abordagens. O 

mesmo autor sugere o levantamento de informações sobre a unidade biológica, sociológica 
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e espacial da gestão, além da identificação de stakeholders e sua relação com os recursos: a 

pesquisa-ação participativa combina educação, pesquisa e ação coletiva.  

Além das duas oficinas, foi utilizada a entrevista semi estruturada, onde uma lista 

de questões foi preparada, porém aberta e flexível, permitindo a abordagem de novos 

assuntos (APÊNDICE F). Os entrevistados receberam também uma imagem de satélite da 

morraria e entorno (GoogleEarth) sobreposta por filme plástico (transparente), onde 

poderiam indicar os possíveis limites adequados para a unidade de conservação, técnica 

esta conhecida como mapa mental.  

Segundo Archela et al. (2004) os mapas mentais são representações espaciais 

mentais que revelam como o lugar é compreendido e vivido, processo que passa por etapas 

que se realizam em função das experiências e do meio onde o indivíduo adquire 

informações que refletem diretamente na percepção, permitindo conhecer os valores 

previamente desenvolvidos pela comunidade e avaliar a imagem que eles têm do seu lugar. 

As entrevistas seguiram de acordo com o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE D), previamente assinado pelos entrevistados.  

As informações foram complementadas por meio da técnica de observação 

participante, que se baseia na observação direta, tendo questões-chave a serem respondidas 

(SEIXAS, 2005).  Segundo Minayo (1994) a observação participante possibilita a obtenção 

de informações no contexto real dos atores sociais, captando situações que não são 

captadas nas perguntas, através do contato direto do pesquisador com o fenômeno 

estudado. Neste caso, pela participação da pesquisadora em três reuniões técnicas com a 

equipe da FAMAI; uma reunião técnica entre representantes da comunidade (Presidente da 

Associação de Moradores da Ressacada, Presidente da Associação de Moradores do 

Carvalho, Presidente da Associação de Moradores do Jardim das Mansões) e a FAMAI; 

duas oficinas/consulta a comunidade; e uma reunião entre representantes da comunidade, 

FAMAI e Prefeito. 

As respostas obtidas foram analisadas visando obter indicadores que permitissem a 

inferência de conhecimentos relativos às condições de percepção das mensagens, para isso 

palavras-tema das falas reproduzidas foram levadas em consideração para discussão 

(BARDIN, 1977). O procedimento de categorização, proposto por este autor também foi 

utilizado, objetivando agrupar em categorias elementos com caracteres comuns, que 

podiam ser semântico, sintático, léxico ou expressivo, representando de forma simplificada 

os dados brutos. As ideias e expressões comuns foram agrupadas em torno de conceitos 
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capazes de abranger todos os elementos, conforme sugere Gomes (1994) para análise em 

pesquisa qualitativa. 

Esse cuidado foi necessário por se tratar de uma pesquisa qualitativa, que 

respondeu questões particulares tratando de elementos como significados, motivos, 

aspirações, crenças, valores, etc, que não podem ser quantificados. Além disso, foi 

utilizada a técnica de análise de conteúdo que estabeleceu unidades de registro para 

analisar o conteúdo das mensagens (GOMES, 1994), neste caso palavras e orações inteiras 

foram retiradas das falas dos entrevistados e utilizadas para as conclusões.  

 

3.1.4 Análise do Valor de conservação para a biodiversidade 

 

O estabelecimento das variáveis para a definição do valor de conservação para a 

biodiversidade na área de estudo foi adquirido através do georreferenciamento, 

mapeamento e saídas a campo, considerando os atributos da  

Tabela 1.  

 

Tabela 1: Características de definição do valor para a conservação de uma mancha de paisagem. 

Adaptado de Marenzi (2004). 

Valor para Conservação 

Atributo/Valor Alto5 Médio-Alto4 Médio3 Médio-Baixo2 Baixo1 

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

Isolamento (m) 
<2189  

2190 - 

2474 
2475 - 2760 2761 – 3045 3046 - 3330 

Distanciamento (m) <352 353 - 866 867 - 1380 1381 - 1894 1895 - 2408 
Forma <2 2 2,5 3 >3 

 

Os valores foram analisados considerando as três propostas de delimitação para o 

Parque Municipal da Ressacada e relacionando-as as morrarias da Canhanduba e do 

Atalaia, localizadas no entorno da área de estudo.  

Os valores estabelecidos na relação tamanho (área) para a conservação da 

biodiversidade tiveram como base Carmo (2000), partindo do princípio de Teoria de 

Biogeografia de Ilhas, ou seja, quanto maior a área, maior o número de espécies 

(MacArthur e Wilson, 1967).  

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) 
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 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 do um, a forma da mancha 

de vegetação é mais próxima do círculo. Esta figura geométrica, quando analisada em 

termos de efeito de borda é a que tem menor impacto, pois é a forma que apresenta menor 

perímetro, acarretando menor influência dos ventos, luz solar, predadores potenciais e 

intervenção humana (MARENZI, 2010), e, portanto, maior valor para a conservação. 

Para determinar o isolamento foi considerada a medida entre os pontos centrais 

interiores de cada mancha de estágio avançado de floresta, mais próximo em cada Morraria 

(Canhanduba, da Ressacada e do Atalaia). No caso da Ressacada, o centro da área de cada 

uma das propostas de delimitação foi o mesmo. O maior resultado obtido foi considerado 

como o de menor valor para a biodiversidade relacionado a dificuldade de conectividade. 

Os demais valores seguiram intervalos iguais na escala de 1 a 5.  

O distanciamento foi medido a partir da borda vegetada (estágio avançado de 

regeneração) de cada proposta mais próxima existente entre uma Morraria e outra. Da 

mesma forma que a variável isolamento, o maior resultado obtido foi considerado a pior 

situação para a biodiversidade com base da conectividade.  

Portanto, a partir da somatória obtida pelas variáveis: tamanho (área), forma, 

isolamento e distanciamento de cada modelo de propostas se obtiveram os valores para 

contribuir com a conservação da biodiversidade deste local. 

 

3.1.5 Definição de Proposta de Delimitação para o Parque 

 

As informações, os mapas e as análises realizadas subsidiaram listar as 

potencialidades e vulnerabilidades de cada proposta, chegando a definição daquela que 

melhor se adequa a realidade local e ao interesse da comunidade, buscando conciliar a 

preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e a beleza cênica, 

objetivos da categoria Parque, segundo Brasil (2000).   
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Situação do Meio Físico frente a Implantação do Parque 

4.1.1 Geomorfologia e declividade 

 

A morraria da Ressacada é composta por áreas com grande declividade, parte dela 

se encontra entre 17 – 25°, apresentando regiões com declividade entre 25 – 45°, além de 

uma porção significativa que está acima de 45°. Desta forma observa-se também mais uma 

justificativa para sua proteção, visto que a vegetação nativa encontrada auxilia na 

estabilização da encosta, representando maior segurança aos moradores do entorno. 

O Parque Municipal da Ressacada está inserido em morros que são integrantes do 

complexo Serras do Leste Catarinense e na subunidade Serras do Tabuleiro/Itajaí. Esses 

morros, que compreendem a área do parque, possuem declividade forte e muito forte na 

sua maior parte, exigindo a adoção de práticas conservacionistas quando utilizados, para se 

evitar erosão. De acordo com o autor as áreas de declividade fraca e muito fraca 

concentram-se mais à margem esquerda na porção sul da área, embora ocorram também, 

porém em menor área, em outros pontos próximos a linha de limite do parque ocupando 

grande porção do entorno (REIS, 2007). 

4.1.2 Geologia e Edafologia 

 

Parte do município de Itajaí, incluindo as elevações do relevo que formam as 

morrarias e se encontram no sentido oeste-sudeste, são compostas pelo Complexo 

Metamórfico Brusque, bem como os depósitos de encostas e aluvionares. O complexo é 

formado por minerais que facilitam o movimento de blocos de rochas quando infiltrados 

por água, acelerando os processos erosivos e comprometendo a estabilidade das encostas 

(ARAÚJO, 2012).  

A morraria da Ressacada é formada pelo Grupo Brusque, que segundo Ziembowicz 

(2012) é um tipo de formação geológica que se deve ter atenção quanto a sua instabilidade. 

Segundo estudo na morraria da Ressacada, Itajaí, SC, observou-se que em 100% da 

área de estudo o parâmetro saturação de bases apresentou valores considerados muito 

baixos, caracterizando um solo distrófico, ou seja, de baixa fertilidade (FORIGO, 2010). 
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Desta forma, pode-se afirmar que a matéria orgânica proveniente da floresta, mantenha o 

ciclo de nutrientes do local. 

Forigo (2010) relacionou ainda, algumas espécies arbóreas ocorrentes na área, com 

características de estágio médio e avançado de sucessão ecológica. As espécies Myrcia 

rostrata, Guapira opposita e Ocotea sp1 apresentaram maior número de indivíduos e 

maior densidade. Com relação à dominância relativa sobressaíram as espécies Cupania 

vernalis, Guapira opposita e Clusia criuva, isto se explica pela maior área basal que 

sobressai as demais, no caso da Guapira opposita isto aliou-se a grande quantidade de 

indivíduos identificados. No caso da frequência relativa, as espécies que apresentaram 

maiores valores foram Guapira opposita e Myrcia rostrata. Já no que se refere aos índices 

de valor de cobertura e importância, destacaram-se em ordem Guapira opposita, Cupania 

vernalis e Myrcia rostrata, verificando desta forma, que essas espécies a partir dos 

resultados alcançados em todos os parâmetros são mais importantes dentro da área de 

estudo.  

Considerando a situação da morraria da Ressacada, com regiões de declividade 

acima de 45º e formada pelo Complexo Brusque, que segundo Araújo (2012) é formado 

por minerais que facilitam o movimento de blocos de rochas quando infiltrados por água, 

percebe-se a importância da vegetação como elemento estabilizadora. A substituição de 

grandes áreas de vegetação nativa por monoculturas e construções, deve acelerar os 

processos erosivos e comprometer a estabilidade das encostas. 

 

4.1.3 Hidrologia e Climatologia  

  

O município de Itajaí pertence a Bacia do Rio Itajaí e é recortado por rio e ribeirões 

que deságuam no Oceano Atlântico, além de inúmeras nascentes e pequenos cursos d’água. 

Na Morraria da Ressacada ocorrem diversas nascentes e cursos d’água, que 

compõem algumas sub-bacias. A morraria pertence a Bacia Hidrográfica do rio Itajaí-Açú, 

como todo o município, fazendo parte de quatro sub-bacias: Praia Brava, Central, Rio do 

Meio/Canhanduba e Ribeirão Schneider. Importante considerar ainda, que o Parque da 

Ressacada foi criado com fins de proteger os recursos hídricos, portanto, desde 1982, o 

poder público percebe a importância da hidrologia local. 

As condições climáticas encontradas no município de Itajaí propiciam grandes 

volumes de precipitações que associada ao relevo ocupação geram problemas sociais. Os 
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bairros da Ressacada e Carvalho, localizados ao pé da morraria foram atingidos pelas 

últimas enchentes. Salientando aqui que a vegetação da morraria auxilia na absorção da 

água da chuva, diminuindo a velocidade e a quantidade de água que chega até as casas. 

 

4.2 Situação do Meio Biótico frente à Implantação do Parque 

4.2.1  Vegetação 

 

A área de estudo localizada em uma morraria do município é constituída de 

Floresta Ombrófila Densa Submontana em diferentes estágios de sucessão, verificando-se 

o desenvolvimento de sub-bosque com a presença de caeté, de pteridófitas (Blechnum sp., 

Gleychenia sp.), de bromélias terrestres e epífitas, de Bactris lindmaniana (tucum), e de 

exemplares de piperáceas e de aráceas (ZIMMER, 2008). 

A Floresta Ombrófila Densa Submontana é encontrada orginalmente no início das 

encostas, podendo chegar a até 400 metros de altitude, formada de ambiente proveniente 

do dissecamento do relevo montanhoso e dos planaltos com solos medianamente 

profundos (MARENZI, 2012). De acordo com Roderjan et al. (2002 apud MARENZI, 

2012), é a tipologia florestal que detém maior diversidade vegetal resultante da 

característica de seus solos, ocorrendo a canela preta (Ocotea catharinensis), pau óleo 

(Copaifera trapezifolia), canharana (Cabralea canjerana), licurana (Hieronyma 

alchorneoides), canela sassafrás (Ocotea puberula), bicuíba (Virola bicuhyba) e outras 

(KLEIN, 1980). 

Em estudo da composição arbórea e estrutura fitofisionômica realizada na morraria 

da Ressacada foram amostrados 140 indivíduos arbóreos, de 38 espécies, representando 20 

famílias (ANEXO B), resultando em um índice de diversidade (Índice Shannon - H') de 

2,865, considerado um resultado de diversidade significativo para a área de estudo 

(ZIMMER, 2008). O mesmo autor observou ainda que sessenta e três (45%) indivíduos 

arbóreos continham em suas copadas epífitas, na sua grande maioria bromeliaceae, 

demonstrando relativa maturidade da comunidade vegetal, em relação a trepadeiras, oitenta 

(57%) árvores apresentavam interação com as mesmas.  

A família Myrtaceae apresentou o maior número de espécies (6), seguida da família 

Meliaceae, com quatro espécies, sendo que seis famílias estavam representadas por apenas 

uma espécie (ZIMMER, 2008). É comum a família Myrtaceae estar bem representada por 
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espécies comuns de estágios médios e avançados de regeneração, pois muitas são 

pioneiras, inclusive algumas indicadoras dos mesmos (BRASIL, 2006).  

Portanto, é possível considerar que a área de estudo, mesmo que por meio de 

levantamento preliminar, não apresenta integridade ecológica. Contudo, a proteção da 

vegetação por meio de uma unidade de conservação, poderá permitir a evolução da 

sucessão no sentido da floresta poder se estabelecer até o estágio clímax de regeneração.  

 

4.2.2  Fauna 

 

As aves exercem nos ecossistemas importantes serviços ecológicos, dos quais 

podemos destacar a polinização de plantas, especialmente das bromélias; a dispersão de 

sementes vegetais; e o controle biológico realizado pelas espécies insetívoras. Algumas 

aves observadas na morraria da Ressacada, podem ser encontradas no ANEXO E, 

demostrando que apesar de dados preliminares, as mesmas podem estar desempenhando 

seu papel na manutenção florestal, considerando que mesmo que fragmentada, a área de 

estudo pode estar permitindo a conectividade face o potencial de vôo da avifauna. 

Quanto à mastofauna, em levantamento realizado na morraria da Ressacada, 

Teixeira (2009) obteve durante vinte e sete (27) dias de coleta de dados quarenta e sete 

(47) registros (ANEXO C). Registrou um total de cinco (5) ordens, onze (11) famílias e 

doze (12) espécies de mamíferos, dentre os quais sete (7) confirmadas visualmente através 

de seus vestígios ou por captura em armadilhas, tanto de gaiola como fotográfica. Outras 

espécies foram registradas somente por entrevista como é o caso de Leopardus sp., 

Sphigurus villosus, Cavia aperea, Alouatta sp e Leopardus wiedii, que se encontra 

ameaçado na categoria vulnerável de acordo com a lista vermelha de espécies ameaçadas 

do MMA (2008). 

As espécies Didelphis albiventris, Dasypus sp., Dasyprocta azarae e Cerdocyon thous 

representaram o maior número de registros entre as doze (12) espécies inventariadas na 

área de estudo, a quantidade de Didelphis albiventris observada, comprova que a área de 

estudo está bastante antropizada;  e com menor ocorrência encontrou-se Leopardus wieddi, 

Leopardus sp., Sphiggurus villosus, Conepatus chinga, Hydrochaeris hydrochaeris, Cavia 

sp e Alouatta sp confirmando ser necessário a proteção permanente dessas áreas para que 

estas tenham condições de recuperar suas populações, pois se tratam de espécies com 
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algum tipo de nicho na comunidade, sendo de suma importância conservar seu papel na 

floresta (TEXEIRA, 2009). 

 

4.3 Situação do Meio Antrópico frente à Implantação do Parque 

 

Nos principais bairros do entorno da morraria da Ressacada (bairros Fazenda e 

Ressacada) a ocupação inicial se deu com a construção de engenhos de farinha e açúcar e 

extensas plantações. E no ano de 1926, o governo federal decidiu indenizar alguns terrenos 

próximos da atual Avenida Contorno Sul, para a instalação da extensão da Estrada de Ferro 

Santa Catarina (E.F.S.C.), ligando o Porto de Itajaí às demais cidades do Vale do Itajaí 

(SILVA, 2012). Esta Avenida é o canal de ligação ao Bairro da Ressacada e, portanto, à 

área de estudo. 

Os terrenos do bairro Fazenda foram recobertos por pastagens e só a partir da 

implantação da estrada de ferro começou efetivamente a desenvolvimento comercial e 

aumento no número de habitantes que chegavam atraídos principalmente pela atividade 

madeireira (SILVA 2012). O ciclo madeireiro de Itajaí teve início na década de 1950 

transformando o porto da cidade no maior exportador de madeiras da América do Sul. Esse 

ciclo entrou em declínio pela criação de leis ambientais para conter o desmatamento, bem 

como políticas federais, que tornaram inviáveis o investimento na economia madeireira 

(POLETTE, 2012). 

No bairro Ressacada as terras também foram utilizadas por muito tempo com fins 

agrícolas, com predomínio de plantações de arroz nas várzeas. Na década de 1970, a malha 

urbana de Itajaí se expandiu acentuadamente, trazendo imigrantes atraídos pelo pólo 

portuário, transformando áreas cultivadas em loteamentos. A implantação da Avenida 

Vereador Abrahão João Francisco (Contorno Sul) em 1996, no leito da antiga estrada de 

ferro, tornou-se importantíssima via de ligação até a BR-101, sendo área muito procurada 

nos últimos anos para instalação de empreendimentos comerciais e de serviços (SILVA, 

2012), e desta forma, influenciando a ocupação na Ressacada. 

A condição portuária-turística de Itajaí se manteve, desde a formação de sua própria 

gênese levando a região a um crescente desequilíbrio demográfico. O que se observa 

atualmente é a presença de ocupação humana em áreas de preservação permanente, nas 

encostas das morrarias e margens de cursos d’água, comprometendo a manutenção do 

meio ambiente e colocando vidas em risco.  
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Identificou-se conflitos nos diversos bairros do entorno da Morraria, localizados na 

Figura 11.  
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Figura 11: Localização dos bairros do entorno da morraria da Ressacada, Itajaí, SC. 
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Nos Bairros Carvalho e Ressacada, há uma expansão das ruas e terrenos, gerando 

cortes nas encostas e supressão da vegetação, locais com cursos de água aterrados também 

foram registrados. O Bairro Nossa Senhora das Graças e a Vila da Paz também 

representam áreas de conflito, pois a ocupação ocorreu na encosta da morraria causando 

grande alteração ambiental, trazendo instabilidade para área e insegurança para os 

moradores, alguns pontos de deslizamento já podem ser observados. Na Rodovia Osvaldo 

Reis próximo a Praia Brava, observa-se o corte e retirada da vegetação e de parte da 

morraria, demonstrando a agressividade da pressão imobiliária que devastada a área (Figura 

12). 

 

  

Figura 12: Ocupação da morraria. A. Vila N. S. das Graças e Bairro Ressacada ao fundo. B. Rod. 

Osvaldo Reis, Itajaí, SC. Fonte: Jonnes David – FAMAI (2009). 

 

Nos bairros Fazenda e Fazendinha a ocupação da encosta está consolidada. 

Observou-se a construção de casas e condomínios, além do plantio de banana (Figura 13). 

 

       

Figura 13: Ocupação da morraria. A. Bananal. B. bairro Fazenda, Itajaí, SC. 
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No topo do Morro da Cruz encontra-se instalada uma emissora de TV, antenas de 

TV, restaurante e na encosta, diversas residências (Figura 14). 

 

 

Figura 14: Ocupação no Morro da Cruz, Itajaí, SC. 

 

A face da morraria voltada para o bairro Canhanduba também sofre pressão, com 

sua vegetação suprimida para expansão de monoculturas e pasto para o gado. 

Essas modificações causadas pela ação humana, além de alterar a paisagem e o 

ecossistema natural, interferem na estabilidade da encosta, colocando em risco muitas 

famílias que se encontram próximas. A implantação do Parque da Ressacada e consequente 

manutenção da floresta, preservaria esse remanescente de Floresta Atlântica e manteria a 

morraria estável, impedindo mais ocupação e degradação, protegendo também os seres 

humanos.  

 

4.4 Análise da paisagem 

4.4.1 Uso e cobertura do Solo 

 

A espécie humana e a sua crescente e acelerada expansão socioeconômica tem 

modificado e destruído muitos habitats naturais, áreas verdes originalmente contínuas 

foram sendo transformadas em pequenos pedaços remanescentes e isolados, o que acaba 

comprometendo a manutenção da biodiversidade (PIRES et al., 2006). Essa fragmentação 

alterou a paisagem dividindo-a em diversas unidades com característica e funções distintas. 

Essas são estudadas na ecologia da paisagem que considera a influência das ações humanas 

e sua interação temporal e espacial com a formação das paisagens (ODUM e BARRETT, 

2007). 
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A análise do uso e cobertura do solo foi realizada na morraria da Ressacada e seu 

entorno, convencionando a BR101, Av. Vereador Abrahão João Francisco, Rodovia 

Osvaldo Reis e o limite municipal com Balneário Camboriú, como estremas. A área da 

paisagem analisada totalizou 2042 ha, cujas tipologias compuseram 54 polígonos, cada um 

delimitando uma área que correspondente a uma tipologia.  

Esses polígonos representaram as nove classes de tipologias resultando em um 

mosaico de manchas (Figura 15), sendo: bananal, clareira, Floresta Ombrófila Densa em 

Estágio Avançado de Regeneração, Floresta Ombrófila Densa em Estágio Médio de 

Regeneração, Floresta Ombrófila Densa em Estágio Inicial de Regeneração, 

Reflorestamento, Urbanização, Urbanização Avançada e Zona Rural. 

As manchas da paisagem são áreas relativamente homogêneas que diferem da matriz 

que as cercam e podem ser ligadas por corredores da paisagem que são faixas do ambiente 

que diferem da matriz em ambos os lados (ODUM e BARRETT, 2007). Resultam da 

associação e dominância de uma combinação de espécies, ou podem ser 

predominantemente abiótico (LANG e BLASCHKE, 2009). Portanto, na área é possível 

considerar que a mancha mais representativa é composta por Floresta Ombrófila Densa em 

Estágio Avançado de Regeneração, circundada por tipologias resultantes de alteração 

humana. 

Na Tabela 2 é possível verificar a composição em percentagem e área de cada 

mancha de paisagem. 

 

Tabela 2: Classificação das manchas da paisagem. 

Classificação Área (ha) Porcentagem (%) 

FLOD Estágio Inicial 63 3,2 

FLOD Estágio Médio 16 0,7 

FLOD Estágio Avançado 1157 56,6 

Reflorestamento 89,5 4,4 

Bananal 14 0,67 

Urbanização 60 3 

Urbanização Avançada 327 16 

Clareira 75 3,7 

Agropecuária 240 11,7 

ÁREA TOTAL 2042 100 
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Figura 15: Mapa de uso e cobertura do solo da região da morraria da Ressacada, Itajaí, SC. 
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Observou-se que na área estudada, 1236 ha apresentam vegetação de Floresta 

Ombrófila Densa em diversos estágios de sucessão. O Estado de Santa Catarina encontra-

se inserido dentro do bioma Mata Atlântica que compreende um conjunto de regiões 

fitoecológicas, cita todas: Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Densa, Floresta 

Ombrófila Mista e outras (SANTA CATARINA, 1986). Todos os seus 9.163.509 

habitantes, distribuídos em 293 municípios, se encontram em área do Bioma Mata 

Atlântica, e entre as principais ameaças no estado está a especulação imobiliária 

principalmente do litoral e a construção de obras de infraestrutura, como as hidrelétricas 

(CAMPANILI et al., 2010). 

Na bacia do Rio Itajaí a cobertura vegetal original é considerada Floresta Ombrófila 

Densa, possuindo subdivisões em formações de zonas altitudinais, sendo elas: aluvial, de 

terras baixas, Montana e alto Montana (IBGE, 1990). Este tipo de vegetação pode ser 

dividido para melhor classificação e estudo nos seguintes tipos: mata de várzea (que em 

períodos de chuva sofre inundações), matas localizadas ao longo do rio Camboriú, e em 

seus terraços aluviais mais antigos (formados por densos aglomerados de seixos rolados de 

vários tamanhos), matas localizadas em encostas íngremes e matas situadas nas grandes 

encostas (consideradas extensas encostas com altitudes elevadas) (SANTA CATARINA, 

1986). 

Segundo Marenzi (2012) no município de Itajaí ocorrem as subdivisões Floresta 

Ombrófila Densa Aluvial, das Terras Baixas e Submontana. A Floresta Ombrófila Densa 

Aluvial está presente nas porções mais planas com predominância de espécies de 

palmeiras, como o palmito juçara (Euterpe edulis), e o gerivá (Syagrus romanzo ffiana) e 

outras espécies, entre as quais, o manguedo-mato (Clusia criuva), cupiúca (Tapira 

guianensis), e guanandi (Calophyllum brasiliense). A Floresta Ombrófila das Terras 

Baixas ocorre em uma altitude que vai de 30 a 400 metros acima do nível do mar, com 

árvores de maior porte e diversidade de estrutura florestal, são encontrados guanandi 

(Calophyllum brasiliense), figueira (Ficus organensis), tanheiro (Alchornea triplinervia) e 

outros. A Floresta Ombrófila Densa Submontana se refere à formação existente no início 

das encostas, ocorrem originalmente canela preta (Ocotea catharinensis), pau óleo 

(Copaifera trapezifolia), canharana (Cabralea canjerana), licurana (Hieronyma 

alchorneoides), canela sassafrás (Ocotea puberula), bicuíba (Virola bicuhyba) e outras, em 

Itajaí, ocorre nas Morrarias. Os remanescentes mais expressivos se encontram na Área de 

Proteção Ambiental (APA) do Brilhante, Parque Natural Municipal do Atalaia e Parque 

Municipal da Ressacada.   



47 

 

As formações florestais foram intensamente alteradas em Itajaí, pois foram ocupadas 

pelos assentamentos urbanos e na zona rural ocupadas com sistemas agropastoris, 

especialmente a rizicultura, considerados ambientes pouco representativos em nossa 

região, cujos remanescentes devem ser mantidos em áreas protegidas, principalmente 

Unidades de Conservação. 

Porém, o que se encontra no estado são remanescentes florestais inseridos em 

mosaicos urbanos. Grande porção do Bioma está descaracterizado, restando floresta 

primária apenas em áreas remotas. Contudo, a proteção da vegetação da Morraria da 

Ressacada, mesmo que secundária, uma vez a implantação do Parque, poderá representar 

uma amostra significativa de Floresta Ombrófila Densa SubMontana como constituinte 

deste Bioma. 

Campanili et al. (2010) chamam a atenção afirmando que os primeiros impactos 

começaram com a colonização europeia e continuam até os dias atuais com grande pressão 

antrópica, seja pela atividade econômica e retirada de seus recursos naturais ou pelo 

processo contínuo de urbanização. Todos os ciclos econômicos pelo qual o país passou, 

foram fragmentando a Mata Atlântica, desde a exploração do Pau-Brasil, a mineração, a 

formação e expansão de pastagens, até as técnicas mais atuais da agricultura com o cultivo 

de monoculturas, incluindo espécies exóticas.  

No caso, da área de estudo, Roman (2005) atenta para os impactos decorrentes da 

especulação imobiliária e ocupação da encosta. Este estudo comprova que 40% da área 

apresenta uso intensivo do solo, 4% se encontra em estágio inicial ou médio de 

regeneração vegetal e em 56% encontra-se floresta Atlântica em estágio avançado de 

regeneração. Em 1157 ha (56,6%) da área se encontra vegetação secundária de Floresta 

Ombrófila Densa em estágio avançado de regeneração. A floresta em estágio médio de 

regeneração cobre 16 ha (0,7%) da área, e 63 ha (3,2%) se encontra no estágio sucessional 

inicial.  

 Portanto, a porção do território que não está atualmente ocupada se encontra em 

processo de sucessão ecológica, que segundo Ricklefs (2003), é a sequência de mudanças 

iniciada após uma perturbação, e a associação de espécies atingida em última instância é 

chamado clímax. Cita ainda, que as comunidades existem num estado de fluxo contínuo, 

que organismos morrem e outros nascem de forma a tomar os seus lugares e, contudo, a 

aparência e composição da maioria das comunidades não mudam com o passar do tempo. 

Isso acontece porque a sucessão ocorre em um taxa variável em todas as áreas que são 

temporariamente perturbadas, constituindo um mecanismo pelo qual a floresta se renova. 
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Segundo Reis et al., (1999), o conceito de sucessão está ligado à tendência da 

natureza em estabelecer novo desenvolvimento em uma determinada área, correspondente 

com o clima e as condições de solo locais. Se este desenvolvimento se processa numa área 

que já sofreu modificações, como uma área utilizada pela agricultura, ou que sofreu 

desmatamento, é chamada de sucessão secundária (ODUM, 1988). 

Manchas de reflorestamento também são observadas, ocupando 89,5 ha (4,4%), 

sendo em sua maioria composta por Pinus sp e Eucalyptus sp. Foi constatada ainda uma 

parte de solo (0,67%) recoberta por monocultura de banana, localizada na encosta da 

morraria. Para Roman (2005), estas manchas de bananicultura resultam em impacto 

negativo, pois alteram as estrutura da encosta, provocando desestabilização colocando em 

risco a comunidade residente na base da morraria, abaixo da área do plantio. 

Manchas referentes a clareiras foram observadas em 75 ha da área (3,7%), e 240 ha 

(11,7) são usados para agropecuária, além disso, as manchas de urbanização ocupam 60 ha 

(3%), sendo urbanização avançada em 327 ha (16%). Tal situação denota a importância em 

conter o processo de expansão urbana, considerando o fato de que a mesma avança em 

áreas de declives, onde a geologia resulta em certa susceptibilidade a deslizamento 

decorrente da instabilidade dos solos. A morraria da Ressacada apresenta regiões de 

declividade acima de 45º e formada pelo Complexo Brusque, composto por minerais que 

facilitam o movimento de blocos de rochas quando infiltrados por água, percebe-se a 

importância da vegetação como elemento estabilizadora (ARAÚJO, 2012).  

 

4.4.2  Elementos da Paisagem 

 

As diferentes classes de uso e cobertura de solo resultam no conjunto de manchas 

existentes na paisagem da área de estudo. Portanto, compõem nove unidades de paisagem. 

Os corredores considerados na paisagem se referem ao traçado do sistema viário, 

drenagem, trilhas e cursos d’água, além de uma linha de alta tensão. Os corredores da 

paisagem são faixas do ambiente que diferem da matriz em ambos os lados, e fazem a 

ligação entre as manchas, favorecendo na maioria das vezes a dispersão e permitindo 

transferência gênica entre as manchas; como efeito negativo podem propagar doenças e 

perturbações como fogo e predação (ODUM e BARRETT, 2007). 

 Os corredores representados pelas vias abertas no interior da mata e observados in 

situ, contribuíram para a exploração de recursos dentro da floresta. Na área da morraria da 
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Ressacada são encontradas inúmeras nascentes e cursos d’água, que podem estar 

desempenhando a função de corredores condutores para animais como a capivara e demais 

fauna aquática, ou filtro, para a biota que não tem a habilidade de nadar, uma vez a largura 

e profundidade dos córregos não parecerem induzir característica de corredores do tipo 

sumidouro. Da mesma forma que o corredor ocasionado do desbaste da vegetação sob a 

rede de alta tensão.  

Também podendo oportunizar a caça, uma vez que os animais que utilizam estas 

vias como condutor, ficam mais expostos. Próximo as vias se verificam as áreas mais 

alteradas, com presença de pequenas clareiras na floresta e maior efeito de borda que 

acarreta na maior insolação, favorecendo 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, conforme indicam Primack e Rodrigues (2001).  

O sistema viário observado no entorno da morraria e em parte da encosta, serve para 

acesso as moradias e constituem corredores com a função filtro ou sumidouro. Visto que 

dificultam a passagem dos organismos pela maior exposição, impedindo a recolonização 

das áreas e o fluxo gênico entre as comunidades existentes (ODUM e BARRETT, 2007). 

A mancha mais significativa observada no mapa Figura 15 representa uma floresta 

em estágio avançado de regeneração, porém, percebe-se que a matriz da paisagem é a 

urbanização, considerando que é o elemento dominante, que controla o funcionamento e a 

dinâmica dos elementos da paisagem (FORMAN e GODRON, 1986; BUREL e 

BAUDRY, 2002). 

Para Pires et al. (2006) a matriz da paisagem são áreas que foram alteradas de 

diversas maneiras e que circundam os fragmentos florestais, influenciando na ocorrência 

das espécies. Segundo os mesmos autores, a influência se dá de acordo com a similaridade 

de estrutura entre a matriz e os fragmentos e sua permeabilidade, provocando muitas vezes 

uma barreira aos fluxos biológicos, determinando quais espécies serão capazes de 

atravessá-la e com que frequência.  

A matriz da paisagem teve origem devido a intensa ação antrópica que pode ser 

observada no município desde sua colonização. Os primeiros habitantes da região do baixo 

vale do Rio Itajaí, foram segundo indícios paleontológicos os sambaquianos (CORDEIRO, 

2012). Após, várias investidas civilizatórias ocorreram na foz do Rio Itajaí-Açú sem 

sucesso. Somente entre 1748 e 1856 com a chegada de imigrantes luso-açorianos no litoral 
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catarinense, houve a fixação de um comerciante português na margem direita da foz do 

Itajaí-Açu que acabou atraindo para a foz do rio indivíduos brancos de origem europeia. 

A colonização luso-açoriana se efetivou no litoral catarinense no século XVIII, 

marcando fortemente a cultura, a arquitetura, a sociedade e a história da cidade (SERPA, 

2012). 

O crescimento e desenvolvimento do município ocorreram das mais diversas for-

mas, com a ocupação das várzeas dos rios e das encostas dos morros pela construção de 

estradas e loteamentos. A colonização do município partiu da Igreja Matriz, abrangendo 

dois quilômetros para todos os lados, e nas décadas de 1920 a 1950, o perímetro urbano 

passou a ser o Rio Itajaí-Mirim ao norte, o Morro da Cruz ao sul, o Bairro de Navegantes a 

leste e o Bairro Carvalho a oeste (POLETTE, 2012), esse atualmente sendo uma localidade 

do Bairro Ressacada. 

 

4.4.3 Áreas Legalmente Protegidas 

 

Na área da morraria as áreas de preservação permanente identificadas são 

representadas por APPs de margem de curso d’água, de linha de cumeada, de topo de 

morro e declividade >45º, conforme Figura 16. 

A presença de aproximadamente 543 ha classificados como áreas de preservação 

permanente podem facilitar o processo de regularização fundiária, visto que as propriedade 

inseridas nesta classificação devem obedecer regras de uso e ocupação, e suas restrições 

acabam por desestimular a posse das mesmas pelos proprietários (Tabela 3). 

 

Tabela 3: Áreas de preservação permanente na morraria da Ressacada. 

 

 

 

Áreas de Preservação Permanente (ha) 

Área de Cumeada 215,48 

Topo de Morro 293,13 

Margem de Cursos d'água 20,09 

Declividade > 45° 14,27 

TOTAL 542,97 
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Figura 16: Localização das áreas de preservação permanente na morraria da Ressacada, Itajaí, SC. 
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Ainda, de acordo com a Lei Municipal 94/2006 que estabelece o Plano Diretor, a 

área de estudo integra a Macrozona de Proteção Ambiental, destinada a usos de baixo 

impacto que não conflitem com a preservação ambiental e cultural à preservação ambiental 

permanente, conforme definição do Zoneamento. 

 

4.5 Processo de criação do Parque Municipal da Ressacada 

4.5.1  Histórico do Parque Municipal da Ressacada 

  

Em de Santa Catarina o primeiro Parque Estadual foi criado em 1975, sendo a 

maior unidade de conservação do estado até hoje. O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro 

ocupa cerca de 1% do território catarinense e foi criado com base nos estudos dos 

botânicos Pe. Raulino Reitz e Roberto Miguel Klein, com o objetivo de proteger a rica 

biodiversidade da região e os mananciais hídricos que abastecem as cidades da Grande 

Florianópolis e do Sul do Estado. Esta unidade de conservação estadual, entre outros sete 

Parques e três Reservas Biológicas, são administradas pela Fundação Estadual do Meio 

Ambiente – FATMA.   

Além destas áreas, existe no estado diversas outras unidades de conservação 

municipais, criadas pelo órgão público municipal e administradas pelos órgãos ambientas.  

No município de Itajaí, existem hoje seis unidades de conservação (Tabela 4):  

 

Tabela 4: Unidades de conservação do município de Itajaí. Adaptado de: CUNHA et al., 2012. 

Unidades de Conservação Ato de Criação Área (m
2
) 

Parque Natural Municipal da Ressacada 
Dec. nº 2.824 de 

10/12/82 Não definida 

Área de Proteção Ambiental do Brilhante  
Lei nº 2.832 de 22/09/93 

20.147.036,3

8 

Parque Natural Municipal das Capivaras 
Dec. nº 7.954 de 

24/07/06 115.282,33 

Parque Natural Municipal do Atalaia 
Dec. nº 8.107 de 

25/01/07 195.000 

Parque Natural Municipal de Cordeiros 
Dec. nº 8.297 de 

25/07/07 10.196,48 

Área de Proteção Ambiental do Saco da 

Fazenda 

Dec. nº 8.513 de 

04/03/08 650.000 
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Porém, muitas das UCs localizadas na região centro-norte do estado não possuem 

delimitação, regularização fundiária ou infraestrutura para o alcance dos objetivos 

previstos para categoria de manejo (MARENZI et al., 2009). Esta é a situação em que se 

encontra o Parque Municipal da Ressacada. 

O Parque Municipal da Ressacada foi criado em 1982, através do decreto nº 2824 

de 10 de dezembro, assinado pelo então prefeito Nilton Kucker (ANEXO A). O texto 

possuía apenas dois artigos onde definia como área do Parque:  

“toda área pertencente ao Patrimônio Público Municipal, compreendido entre as caixas 

d’água da Fazenda e Ressacada, considerada área de preservação permanente, que não 

pode ser utilizada, cedida, desmembrada ou utilizada para nenhum fim que não o de 

preservação da Fauna e Flora da Região” (ITAJAÍ, 1982). 

 

Após quase trinta anos de sua criação, o Parque nunca saiu do papel. Falta de 

interesse político, recursos financeiros e inconformidades técnicas e legais entravaram a 

implantação. Além disso, por ter sido criado antes da Lei que regulamenta as UCs no 

Brasil (SNUC), o Parque precisa ser regulamentado no que tange a definição de seus 

limites e ajuste da categoria, pois a categoria Parque quando criada pelo poder público 

municipal deve ser denominada de Parque Natural Municipal (BRASIL, 2000). 

Portanto, a adequação da UC ao SNUC se faz necessária para sua inscrição no 

Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC). O CNUC é um banco de dados 

organizado e mantido pelo Ministério do Meio Ambiente com o objetivo de disponibilizar 

informações sobre características físicas, biológicas, turísticas, gerenciais e os dados 

georreferenciados das unidades de conservação. Através desses dados é possível realizar 

diagnósticos, identificar problemas e tomar decisões, além de verificar a situação de cada 

UC, e destinar os recursos provenientes de compensação ambiental exclusivos para as UCs 

reconhecidas pelo CNUC. 

Muitas áreas protegidas brasileiras se encontram fora do que é exigido pelo SNUC, 

se enquadrando no conceito dos ‘parques de papel’, unidades de conservação legalmente 

instituídas que não tem efetivo funcionamento. Como fatores condicionantes têm-se as 

limitações financeiras e de recursos humanos e os problemas ligados à integração da 

dimensão local e global (MEDEIROS et al., 2004), além dos conflitos de ordem social e 

principalmente política, gerados entre as populações locais e órgãos públicos, de diversas 

ordens e magnitude (BRITO, 2008). 

A criação de unidades de conservação sem a adequada implantação provoca 

inúmeros problemas regionais, além de não ser eficiente na proteção ambiental, acaba 

prejudicando a relação da instituição pública e da unidade com as comunidades locais. A 
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geração de conflitos é intensificada por expectativas criadas e não atendidas, 

desapropriação sem indenização, desestabilização cultural, déficit tributário pela redução 

de produção e paralisação do processo de desenvolvimento regional, causando a 

insatisfação regional e desgaste do nome e imagem institucionais (LIMA et al., 2005). 

Esses conflitos são causados também pela incoerência nas ações do poder público 

em relação ao local, seu uso e situação fundiária. O Plano Diretor do município de Itajaí 

(Lei nº 2543/89) que determina normas de uso e ocupação do solo já previa na área uma 

Zona de Preservação Permanente, porém, o que se observou desde então, é a consolidação 

de construções de habitação familiar.  

Segundo estudo realizado por Gessner (2005) sobre a situação fundiária da 

morraria, um ano após a criação do Parque deu-se a aprovação e registro no cartório de 

imóveis do Loteamento Jardim das Palmeiras II, no Bairro Ressacada, não obstante, 

procedeu-se ainda em 2005, o registro do desmembramento de parte da área. Teve-se em  o 

registro de uma escritura referente a uma propriedade do Município de Itajaí, pertencente a 

área do Parque. Em 1990, no mesmo ano que a municipalidade solicitou a academia 

estudos com vistas à implantação do Parque, realizado pelo Prof. Vendramínio Lázaro 

Werner, cedeu para o Grupo de Escoteiros Padre Pedro Baron autorização de uso de solo 

de área do Parque. 

Essa inadequação legal quanto a falta de delimitação traz até os dias atuais 

dificuldades na fiscalização e regulamentação dos usos das áreas da morraria da 

Ressacada, visto que não há conformidade nem quanto as áreas pertencentes ao poder 

público. Dessa forma, a descaracterização do local vem ocorrendo de forma latente, 

discordando do objetivo legal de proteção do ecossistema ocorrente. 

Marenzi et al. (2009) sinalizaram os principais problemas e oportunidades 

observados em relação a implantação dos parques municipais em Itajaí, dentre eles o 

Parque Municipal da Ressacada, que apresenta com intensidade alta a ausência de decisão 

política e ausência de recursos financeiros, e com intensidade média a carência de 

informação e conscientização, além da falta de mobilização social. Como oportunidade 

com alta intensidade, foi destacada a riqueza de recursos naturais e biodiversidade, com 

intensidade média a existência de beleza cênica e interesse da população, e os conflitos 

aparecem com intensidade baixa. 
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4.5.2 Movimento pela Implantação do Parque Municipal da Ressacada 

 

Em 2005 foi criado o Movimento pela Demarcação do Parque Natural Municipal da 

Ressacada, composto por organizações não governamentais, representantes de órgãos 

públicos, pesquisadores e moradores de alguns bairros do entorno da morraria, tendo como 

meta apresentar até 2008, na Câmara de Vereadores de Itajaí um Projeto de Lei definindo 

os limites do Parque. 

Muitos parceiros integraram o Movimento pela Demarcação, entre eles o 

Movimento Sócio-ambientalista da Região de Itajaí, Agenda 21 Local, Instituto Cidade 

Saudável, Câmara Setorial de Meio Ambiente da ACII, Associação Náutica de Itajaí, 

UNIVALI, Associações de Moradores, Fundação Municipal do Meio Ambiente de Itajaí 

(FAMAI), Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano (SPDU), Clube de Vôo 

Livre, entre outros. 

Desde então, algumas atividades foram realizadas, sendo que a primeira atividade 

foi realizada em julho de 2005 e contou com a presença de mais de 100 pessoas, que 

assistiram a uma palestra sobre Unidades de Conservação e Aspectos da Fauna e Flora do 

Parque, sob responsabilidade da Professora Dra. Rosemeri Carvalho Marenzi, responsável 

pelo laboratório de Planejamento e Manejo de Unidades de Conservação da Univali e pelo 

pesquisador Antonio Henrique Roman. 

Após, diversas reuniões foram realizadas com a comunidade com o objetivo de 

divulgar a UC e apresentar o projeto de demarcação proposto na época pelos Laboratórios 

de Geoprocessamento e de Planejamento e Manejo de UC – Univali.  No mesmo ano, 

moradores, estudantes e ambientalistas participaram de trilha para sensibilização e 

observação da riqueza da biodiversidade local. Segundo Medeiros et al. (2004), os 

movimentos sociais são capazes de influenciar em processos decisórios, provocando a 

incorporação de temas sociais e ambientais nas novas políticas, pois estabelecem um via de 

comunicação e representação da sociedade aos poderes políticos se transformando em uma 

forma de “poder paralelo”.  

Ainda em 2005, foi firmado entre a UNIVALI, e o gabinete do vereador João 

Vequi, uma parceria para realização dos estudos técnicos para demarcação e o 

encaminhamento dos resultados ao executivo municipal. 

Em 2009, através do gabinete do vereador Níkolas Reis Moraes dos Santos, o 

decreto de criação foi reescrito, adequando o texto ao exigido pela lei do SNUC.   
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O Projeto de Lei complementava o texto original da lei de criação, trazendo em seu 

corpo especificações sobre conceitos, critérios, objetivos e normas das áreas protegidas da 

categoria Parque. Adequava também a nomenclatura de acordo com o estabelecido no 

SNUC. Uma das lacunas na lei de criação do Parque persistiu neste Projeto de Lei, pois a 

delimitação da UC ficou a encargo do poder público juntamente com a identificação dos 

limites do Parque no local. 

Em 2011 o Projeto de Lei Ordinária nº 195/2009 foi apresentado para votação na 

Câmara de Vereadores, onde não foi aprovado, segundo a justificativa de que a criação de 

uma UC deve se dar pelo poder executivo. 

4.5.3 Construção Participativa da Proposta 3 

 

As oficinas realizadas juntamente com a comunidade, informaram sobre a 

implantação e delimitação do Parque. Contaram com a participação de aproximadamente 

100 pessoas que assistiram a uma apresentação para esclarecimentos sobre conceitos 

referentes a áreas protegidas, incluindo as restrições e objetivos da categoria Parque. Após 

explanação, foi apresentada e justificada a proposta de delimitação. Aberto o momento de 

arguições, manifestaram-se também integrantes da FAMAI que responderam as dúvidas da 

comunidade em relação aos encaminhamentos.  

Lehmkuhl et al. (2007) salientam a importância da realização das oficinas com as 

comunidades do entorno das UCs.  De acordo com a experiência realizada no Parque 

Natural Municipal do Atalaia, verificaram que  mais do que consultas, onde as pessoas 

apenas dão opinião, criando expectativas muitas vezes não alcançadas, as oficinas 

proporcionam avançar nas percepções individuais e na realidade do local, auxiliando na 

construção e continuidade do processo participativo, criando uma identidade  e história do 

grupo, permitindo realmente a inclusão das pessoas no processo. 

Após as oficinas, abriu-se um canal de comunicação entre a comunidade e o órgão 

público, que passou a utilizar o Laboratório de Planejamento e Manejo de Unidades de 

Conservação (Univali – Itajaí) como meio para discutir as etapas do processo. Uma 

comissão técnica composta por representantes da comunidade foi estabelecida, passando a 

participar de forma mais efetiva nas deliberações. 

A comunidade deve participar de todas as etapas do processo de UCs, sejam os 

estudos preliminares, a criação, delimitação, implantação e gestão. De acordo com Benatti 

et al. (2003), o envolvimento da comunidade no manejo de áreas protegidas teve inicio a 
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partir da década de 1980, quando começou-se a relacionar degradação ambiental e 

questões de justiça social, empobrecimento rural e direitos indígenas. Segundo eles, a 

gestão participativa disseminadas na Amazônia no final do século passado, iniciou como 

uma resposta dos grupos de produtores familiares rurais às pressões sobre os recursos 

naturais comuns de que dependiam.  

Portanto, é possível considerar que a validação da proposta pela comunidade é uma 

forma de planejamento participativo, considerando as diversas modalidades de 

participação, neste caso em forma de consulta. 

 

4.5.4 Percepção sobre a implantação e delimitação do Parque  

 

Outra forma de participação foram a entrevistas visando conhecer a percepção da 

população em relação a morraria e a implantação do Parque Municipal da Ressacada e 

propiciar maior envolvimento no processo participativo de definição dos limites da UC, 

pois é a maneira como o homem percebe a natureza, que determina seu relacionamento 

com ela. Além disso, de acordo com Brito (2008) é fundamental para gestão de áreas 

protegidas o conhecimento não só da fauna e flora existente, mas a análise também dos 

processos culturais, sociais e econômicos das populações envolvidas com estas áreas. 

Foi utilizada a entrevista semiestruturada, onde uma lista de questões foi preparada, 

porém aberta e flexível permitindo a abordagem de novos assuntos. Os entrevistados 

receberam também uma imagem de satélite da morraria e entorno (GoogleEarth) 

sobreposta por transparência, onde poderiam indicar os possíveis limites para unidade de 

conservação. 

Sabe-se, porém, que no contexto geral as comunidades envolvidas direta ou 

indiretamente com unidades de conservação acabam sendo excluídas dos processos de 

criação, planejamento, implantação, gestão e inclusive dos estudos realizados acerca. 

Segundo estudo realizado por Kasseboehmer e Silva (2009) no município de 

Guaraqueçaba, localizado no litoral norte do Estado do Paraná e transformado em Área de 

Proteção Ambiental (APA) em 1985, o interesse científico sobre a fauna e a vegetação da 

região representou 37% dos trabalhos realizados entre 1979 e 2005, no entanto, temas 

como história e cultura local, apesar de apresentarem importante riqueza contextual na 

região, foram alvo de apenas dois trabalhos. 
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4.5.4.1 Perfil dos entrevistados 

 

Os resultados sobre o perfil dos entrevistados podem ser visualizados na Tabela 5. 

Obteve-se como resultado certa heterogeneidade, quando contatadas pessoas de sete 

diferentes bairros localizados no entorno da área de estudo. 

 

Tabela 5: Perfil dos entrevistados.  

Categoria Bairro (nº pessoas) Gênero (%) Faixa etária (%) 

Stakeholders 

Ressacada (3) 

Masculino - 75 

40 a 50 anos - 50 

Centro (1) 50 a 60 anos - 12,5  

Carvalho (1) 70 a 80 anos - 12,5 

Fazenda (1) 

Feminino - 25 

30 a 40 anos - 12,5 

N.S. Graças (1) 40 a 50 anos - 12,5   

Praia Brava (1) - 

Comunidade 

Ressacada (3) 

Masculino – 62,5 

20 a 30 anos - 37,5  

Carvalho (1) 30 a 40 anos - 12,5  

Fazenda (3) 70 a 80 anos - 12,5  

Dom Bosco (1) 

Feminino – 37,5 

20 a 30 anos - 12,5   

- 30 a 40 anos - 12,5 

- 70 a 80 anos - 12,5  

 

Teve-se entre os stakeholders 75% homens e 25% mulheres. Entre os entrevistados 

da comunidade 62,5% são do sexo masculino e 37,5% do sexo feminino. No geral, 31% 

dos entrevistados são mulheres, esse percentual é representativo, pois segundo Tuan (1980) 

homens e mulheres têm atitudes diferentes com o meio ambiente em função dos aspectos 

diferenciados observados, homens tendem a preferir paisagens mais irregulares com 

indícios de água, e as mulheres optam por lugares calmos com vegetação. 

Di Ciommo (2007) afirma que a variável “gênero” adiciona outra dimensão à análise 

dos ambientes naturais, visto que os homens são culturalmente mais vinculados a produção 

para consumo e venda, e as mulheres trazem consigo o papel materno, criando os 

significados simbólicos de proximidade da natureza, incluindo uma grande variedade de 

responsabilidades relativas ao bem-estar e sobrevivência da família. 

A faixa etária dos entrevistados teve amplitude, variando de 20 a 80 anos. Entre os 

stakeholders, 50% dos participantes têm entre 40 e 50 anos, e na comunidade, a maioria 

dos entrevistados (37,5%) tem entre 20 e 30 anos. Foi proposital a busca por entrevistados 

que tivessem certa maturidade e, portanto, a existência de maior confiabilidade nos 

resultados, conforme indica Marenzi (2004).  
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O tempo de residência também variou. Dos entrevistados 43,75% reside no mesmo 

bairro de 1 a 5 anos e 31,25% de 15 a 20 anos, três entrevistados declararam residir há 

mais de 40 anos no mesmo lugar. Nesse caso, interessante perceber que seria esperado que 

parte representativa dos stakeholders estivessem há mais tempo no local e desta forma, 

com mais envolvimento. Contudo, também é possível pensar que pessoas que tiverem 

vivências em outros locais onde existe a cultura de mobilização social com fins 

ambientalistas, possam ter despertado para organização ou participação no processo de 

implantação do Parque da Ressacada.  

Quanto à ocupação encontrou-se aposentados, oceanógrafos, músicos, médico, 

advogado, cientista social, paisagista, bombeiro, biólogo, agrônomo, viveirista, entre 

outros. Essa variabilidade alcançada, seja referente a idade, grau de instrução, profissão e 

tempo de residência, possibilita uma visão ampla da percepção dos entrevistados em 

relação ao assunto trabalhado. Contudo, muitas respostas tiverem unanimidade, 

independente da categoria ou perfil dos entrevistados.  

4.5.4.2 Relação com o local 

 

As relações com o espaço e o lugar, que Tuan (1983) diferencia considerando "...o 

que começa como espaço indiferenciado transforma-se em lugar à medida que o 

conhecemos melhor e o dotamos de valor" foram reveladas de diferentes formas através do 

questionário. O mesmo autor conceitua também os laços afetivos entre os seres humanos e 

o meio ambiente chamando de Topofilia; segundo ele, essas relações possuem diversas 

formas de expressão e intensidade, e as respostas ao meio ambiente podem ser estéticas, 

como o prazer da visita a um lugar bonito; tátil, quando se sente a água, o ar ou a terra; ou 

através de sentimentos que se tem com o lugar por ser o lar, ou o meio de se ganhar a vida 

(TUAN, 1980). 

Quando questionados sobre o que atrai no seu bairro, as respostas dos entrevistados 

foram semelhantes, conforme Figura 17Figura 1. 
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Figura 17: Dados sobre o que atrai aos entrevistados nos bairros do entorno da morraria da 

Ressacada, Itajaí, SC. 

 

Evidenciando a presença e proximidade com o verde e o contato com a natureza em 

36% das respostas, não só pela beleza cênica, mas alguns reconhecem também a 

importância das florestas para sobrevivência humana, como na fala do entrevistado C1 que 

considera a mata o “pulmão” da cidade. Ainda, o sentimento de tranquilidade e sossego 

transmitido pela floresta, foi citado em 31% das respostas. 

Alguns entrevistados consideram ainda a vegetação da morraria como extensão do 

quintal de casa, demonstrando a relação de cuidado e afetividade, inclusive indagando 

sobre a falta de arborização nas ruas. Para Boff (1999) o afeto leva ao cuidado e as atitudes 

de proteção ambiental tem relação direta com este sentimento. O silêncio e a escuridão 

provindos da morraria foram citados pelo entrevistado S1, que chamou atenção para a 

quantidade de estrelas que é possível avistar do seu bairro. 

O tamanho reduzido do bairro Carvalho (localidade do Bairro Ressacada) foi citado 

pelo entrevistado C2 como sendo um atrativo, pois traz aos moradores a sensação de 

aconchego das pequenas comunidades, onde há relativamente mais sossego e as relações 

entre vizinhos é mais afetiva.  

Nos resultados obtidos por Hoeffel et al. (2008) na Área de Proteção Ambiental do 

Sistema Cantareira, 100% dos entrevistados responderem gostar do local em que vivem ou 

frequentam, apresentando, como um dos motivos, a presença de características de cidade 

do interior, como tranquilidade, simplicidade e presença de natureza preservada. Também 

Marenzi (2004) observa em estudo na Morraria da Praia Vermelha, em Penha, que parte da 
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comunidade valoriza a tranquilidade do lugar e o contato com a natureza, salientando que 

esta percepção facilita o interesse em medidas de conservação. 

O entrevistado S7 também considera a característica da sua comunidade, com 

poucas casas, e as pessoas que a compõem como um ponto que atrai no bairro. O elo 

afetivo entre as pessoas e o lugar, ressaltado por Tuan (1980), pode ser observado em 

vários diálogos, evidenciando a ligação dos moradores com o espaço e nesse caso, como 

lugar/território. Oportunidades, infraestrutura disponível, localização e segurança, também 

foram características consideradas atrativas nos bairros. 

O incômodo citado por alguns entrevistados tratou de fatores específicos do bairro 

onde residem e de problemas pertinentes a todo município (Figura 18). 

 

 

Figura 18: Dados sobre o que incomoda aos entrevistados nos bairros do entorno da morraria da 

Ressacada, Itajaí, SC. 

 

O incômodo provocado pelo barulho e movimentação está presente em 50% das 

respostas,12% responderam que nada incomoda no bairro onde residem e 38% das 

respostas estavam relacionadas a outros fatores negativos. Os “outros” citados se referiram 

a estradas esburacadas (entrevistado C5); lixo na rua e mau cheiro das ‘bocas de lobo’, 

ocasionado principalmente pelo esgoto que é ligado clandestinamente na rede pluvial 

(entrevistado S8), entre outros pontos levantados. Além disso, o entrevistado S5 reclamou 

da liberação para construção de prédios em seu bairro, caso do bairro Ressacada e a 

localidade Carvalho, por exemplo, cujos moradores lutam por maior rigor nos 

licenciamentos cedidos às construtoras, alegando a falta de estrutura dos bairros para 
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acomodar esse tipo de empreendimento e receber a movimentação de carros resultante 

(entrevistado S5) , além de alterar a característica das comunidades. 

De acordo com o entrevistado S7 há o problema de falta de estrutura disponível em 

seu bairro, além de lixo nas ruas e casas em área de risco, como é o caso do bairro Nossa 

Senhora das Graças, considerado pelos moradores como abandonado pela prefeitura. Esse 

bairro também delimita a Morraria da Ressacada Teve-se, ainda, o relato do entrevistado 

C4 sobre o tráfico de drogas ocorrendo na área de entorno da morraria. 

A susceptibilidade da morraria, em relação a sua ocupação e a supressão da 

vegetação esteve presente na fala no entrevistado S1, que salientou como incômodo o risco 

de perder tudo que considera atrativo no bairro, como o silêncio e a beleza. Roman (2005) 

atenta para as regiões da morraria da Ressacada que já apresentam adensamento 

populacional e deslizamento da encosta. 

 

4.5.4.3 Relação com a morraria  

 

As observações sobre a afinidade com o morro e a vegetação foram diversas, 

denotando as diversas formas de topofilia, como prazer visual, deleite do contato físico, 

apego pelo lugar ser familiar, porque é o lar e representa sentimentos ligados ao passado, 

alegria nas coisas devido à saúde e vitalidade animal (TUAN, 1980).  

Quando questionados sobre o que significava a morraria e a sua vegetação, 56% 

dos entrevistados falaram da importância da mata, denotando a representação do lugar 

ideal para se viver. O sentimento de sossego e refúgio proporcionado pela floresta, unido a 

consciência sobre sua importância e a riqueza dos recursos disponibilizados tornam o lugar 

“maravilhoso”, conforme fala do entrevistado S4, ou uma “riqueza” conforme entrevistado 

C5. O entrevistado C2 declarou ainda, que a escolha do lugar para morar, se deu em função 

da presença da morraria e sua vegetação. Segundo Tuan (1980) as sensações de 

envolvimento fresco e sombrio são proporcionadas pela floresta ao contrário do sentimento 

de dureza e agressividade provocado em lugares expostos ao sol quente e brilhante. 

Interessante também verificar que não somente os stakeholders, mas os entrevistados 

aleatoriamente demonstram sentimento de afinidade com o lugar.  

Outra visão sobre a morraria, trazido pelo entrevistado S5 diz respeito ao risco que 

ela pode representar aos moradores, quando tem sua vegetação nativa suprimida e sua 

estabilidade comprometida. Essa situação é observada em todo entorno, com solo 
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descoberto e exposto, cortes e taludes irregulares, necessitando de interferência para 

revegetação e estabilização das encostas. 

 Esse tópico voltou a ser citado pelos entrevistados, quando questionados sobre a 

importância de se conservar a morraria e sua vegetação. A preocupação com os 

deslizamentos sugere que a floresta deve ser protegida e a encosta mantida. Esta percepção 

possivelmente decorre dos eventos de chuvas e cheias de 2008 e 2011, vivenciados pela 

maioria dos entrevistados. Consideraram também a manutenção da natureza fundamental 

para vida de todos e das futuras gerações. O entrevistado C4 salientou a presença de Áreas 

de Preservação Permanente no local, reafirmando a importância de se preservar a morraria, 

e a intervenção dos desmatamentos ilegais. 

Já o conhecimento empírico da comunidade sugere a preservação em função das 

espécies que são observadas e identificadas, representada principalmente pela fauna, como 

tucanos e macacos citados pelo entrevistado C3. De acordo com estudo realizado na RPPN 

Stoessel de Britto, localizada em Jucurutu/RN, 92% dos entrevistados também 

consideraram a preservação dos animais e plantas ocorrentes na área o mais importante 

(LUCENA e FREIRE, 2011).   

Além da conservação da biodiversidade e das nascentes, tem a garantia de 

qualidade de vida salientada por grande parte dos entrevistados, pela purificação do ar, 

regulação do clima e produção de água. Outros recursos disponibilizados no local, segundo 

entrevistado S2, são as plantas medicinais, ainda usadas por parte dos moradores.  

A observação de como a ocupação vem ocorrendo nas áreas planas, feita pelo 

entrevistado C8, com locais devastados e totalmente alterados, salienta também o desejo da 

proteção para preservação da paisagem próxima as residências, que propicia convivência e 

contato com o clima agradável da floresta, conforme fala do entrevistado C6.  

A beleza do lugar, na visão do entrevistado C5 já é um motivo importante para se 

conservar o local, tornando-o um lugar ideal, um refúgio de sossego no meio da cidade, 

como percebido pelo entrevistado S3. A morraria faz parte também da composição da 

cena, integrante importante da paisagem da cidade, uma revelação da natureza sobre o que 

é realmente importante, conforme dito pelo entrevistado S1. 

Pelo conhecimento acerca da quantidade de nascentes e cursos d’água na morraria 

da Ressacada, os entrevistados foram questionados sobre conhecimento e uso desse 

recurso. 

Sobre a importância dos cursos de água, 62% dos entrevistados disseram fazer uso 

dos recursos hídricos da morraria reconhecendo a necessidade para sobrevivência e 
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subsistências de diversas espécies, conforme declarado pelo entrevistado S3. Somente a 

disponibilidade de água doce pode garantir o futuro dos seres vivos, melhorando o clima e 

mantendo a biodiversidade. Segundo o entrevistado C8 “a água é fonte de vida para fauna 

e flora local”, denotando a preocupação com a biodiversidade independente de seu valor 

antropocêntrico. Capra (1996) ressalta a necessidade de mudança para este tipo de 

percepção como necessidade essencial para a sustentabilidade da sociedade.   

Além do abastecimento público alternativo (entrevistado C8), os cursos d’água são 

procurados para lazer, como no caso do entrevistado C5 que disse usar as cachoeiras da 

morraria. Já o entrevistado S1 disse utilizar os riachos da morraria como ferramenta de 

educação ambiental, propiciando aos filhos maior contato com a água e a natureza. 

Marenzi (1996) demonstra que a variável água resulta em maior qualidade visual para a 

paisagem e, portanto, justificando medidas de conservação. Ainda, cabe ressaltar que o 

principal objetivo da criação do Parque Municipal da Ressacada é a proteção dos recursos 

hídricos (PMI, 1982). Portanto, mesmo não sendo este objetivo da categoria Parque, 

segundo SNUC (BRASIL, 2000), mas sim a preservação de ecossistemas naturais de 

grande relevância ecológica e a beleza cênica, uma vez a paisagem conservada pelo valor 

estético e ecológico estarão sendo protegidos também os recursos hídricos. 

A procura dos moradores pelos recursos hídricos da morraria, os tornam 

conhecedores da situação atual de muitos destes. O entrevistado S8 comentou sobre o 

assoreamento proposital ocorrido no Bairro Ressacada ameaçando a vegetação nativa, 

além de vários outros que estão sendo poluídos, assoreados e dizimados. Cabe ressaltar que 

o principal objetivo da criação do Parque Municipal da Ressacada é a proteção dos 

recursos hídricos (PMI, 1982). 

Após o reconhecimento da morraria e sua importância, os entrevistados foram 

questionados sobre como protegê-la. A criação de uma unidade de conservação da 

categoria Parque foi proposta pela maioria, considerando a necessidade de instrumentos 

legais que delimitem e regulamentem a área (entrevistado S5). O entrevistado S1 salienta 

que além de um dispositivo legal, é necessária educação ambiental e infraestrutura, para 

atender aos objetivos da UC. De acordo com entrevistado C7, Parques que existem 

somente no papel não bastam, é necessário seriedade, construção de um plano de manejo 

eficiente e fiscalização. A opinião divergente quanto ao Parque foi do entrevistado C4, que 

alegou ineficiência do poder público para gerir essas áreas, onde a visitação e acesso feitos 

sem planejamento adequado podem gerar alterações no meio ambiente, preferindo uma 
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maneira de deixar a área intocável. Marenzi et al. (2008) salientam que muitas UCs de 

Santa Catarina estão apenas no papel, especialmente as municipais.  

O interesse político segundo o entrevistado S6 é especialmente importante no que 

se refere a conservação da moraria da Ressacada, visto a quantidade de conflitos e pressões 

exercidas.  Se fazendo necessário, segundo o entrevistado S7 a recuperação da Vila da Paz 

(localidade no entorno e parte da encosta da Morraria) e retirada dos moradores das áreas 

de risco; a separação das águas e tratamento de esgoto, de acordo como entrevistado S8; a 

proibição do acesso e uso ilegal através de leis e fiscalização, pela fala do entrevistado S3; 

o controle efetivo dos desmatamentos, construções e caça, na opinião do entrevistado C3; e 

inibindo a introdução de espécies exóticas, conforme entrevistado C6. 

Os interesses e concepções relacionados a natureza são diversos, visto que ela tem o 

poder de satisfazer as necessidades materiais e simbólicas da sociedade, sendo alvo de 

muitos conflitos (BRITO, 2008). Segundo Marenzi et al. (2005) a implantação dessas áreas 

pode contribuir com a geração de empregos diretos e indiretos, além de ser uma opção de 

lazer e recreação para comunidade, conciliando a preservação dos ecossistemas. 

Nenhum entrevistado demonstrou manter qualquer relação de subsistência com o 

Parque, apenas procuram por plantas medicinais, água ou área de lazer, manifestando 

maior interesse nos usos relacionados a preservação e educação ambiental. Trilhas 

ecológicas, pesquisa e visitação foram os mais citados, porém, para o entrevistado S3 os 

estudos ambientais devem ser controlados e as visitas de lazer de acordo com o 

entrevistado C4, devem ocorrer na companhia de um guia responsável. 

O uso medicinal é interesse do entrevistado S2, e para o entrevistado S8, se não 

houver uma forma de promover o contato com a natureza sem destruição, “quanto menos 

usar, melhor”.  Segundo relato do entrevistado C5, uma prática antiga, mas ilegal ainda 

ocorre na morraria, a extração de palmito (Euterpe edulis), que segundo ele devia ser 

permitido com manejo adequado. Isso remete a Tuan (1980) que considera as relações de 

saúde, familiaridade, apreciação visual até o contato corporal como meios pelos quais os 

seres humanos respondem ao meio ambiente podendo variar de acordo com experiências e 

conhecimento. 

Marinho e Furlan (2007) salientam como conflito de caráter socioeconômico e 

ambiental no Parque Estadual Irtervales (SP) a extração clandestina da espécie Euterpe 

edulis, o palmito juçara e caça ilegal de animais silvestres, além dos desmatamentos, 

juntando-se a isso a morosidade e ações descontinuas com a comunidade do entorno 

envolvendo atividade de educação e interação com o Parque. Também Marenzi (2004) 
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aponta a extração do palmito e a caça como principais atos irregulares na Morraria da Praia 

Vermelha, Penha, SC. As formas de uso do espaço e dos recursos naturais, especialmente 

em unidades de conservação, são sempre motivo de conflito. Segundo entrevistas 

realizadas por Hoeffel et al. (2008) existem conflitos e propostas diferenciadas para a 

utilização do espaço da APA Cantareira, que envolvem interesses econômicos e de 

conservação, entre preservação de recursos hídricos, a manutenção de modos de vida e 

usos tradicionais e a expansão urbana e turística, salientando a dificuldade de diálogo e 

articulação entre os atores sociais, refletindo perspectivas e percepções diversas e 

contrapostas para a região. No entanto, no caso da morraria da Ressacada, os entrevistados 

demonstraram interesse na sua proteção, possivelmente minimizando conflitos na 

implantação, mesmo que o universo amostral seja representativo apenas qualitativamente.  

No caso da implantação do Parque Natural Municipal do Atalaia, próximo a área de 

estudo, Marenzi et al. (2008) verificaram que o conflito se dava em função de que a 

sociedade desejava por uma área mais representativa em tamanho. Nesse caso, 

demonstrando o conhecimento sobre a importância da categoria Parque e suas vantagens 

de implantação.  

4.5.4.4 Relação com o Parque 

 

Os entrevistados reconhecerem a importância da morraria e sua vegetação, 

indicando a necessidade de proteção. Foram então questionados sobre a existência do 

Parque Municipal da Ressacada.  

Quando questionados sobre a existência do Parque na Ressacada, 81% dos 

entrevistados afirmaram ter conhecimento. Os que responderam negativamente são 

entrevistados representantes da comunidade e não considerados stakeholders, confirmando 

que estes são mais envolvidos com o processo. 

Os benefícios advindos com a implantação do Parque são inúmeros, especialmente 

relacionados a proteção da biodiversidade e qualidade de vida. Muitos deles são de 

reconhecimento dos entrevistados, conforme Figura 19.   
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Figura 19: Dados sobre os benefícios vindos com a implantação do Parque Municipal da Ressacada, 

Itajaí, SC. 

 

Dos entrevistados, 45% consideram que a conservação das espécies e recursos 

naturais e proteção da fauna e flora local será o maior benefício, garantindo a preservação 

de espécies nativas, como o gavião tesouro, citado pelo entrevistado S5. Porém, 

dependendo da forma como for feito, pode gerar transtorno e alterações ao meio ambiente, 

conforme entrevistado C4. 

Já o bem estar para comunidade foi citado em 32% das respostas, condicionado o ar 

puro, aspecto visual e beleza cênica proporcionados, valorizando os imóveis e a cidade na 

opinião do entrevistado S5. Além disso, a implantação do Parque pode servir como área de 

lazer para a comunidade do bairro, segundo vontade do entrevistado S7.  

Com a unidade de conservação devidamente delimitada e regulamentada por um 

plano de manejo, deverá haver como benefício o bloqueio ás invasões, de acordo com 

entrevistado S4. O entrevistado C3 salienta o impedimento do avanço imobiliário e da 

construção de indústrias, controlando as ocupações. Desta forma haverá menor 

especulação imobiliária, garantindo a beleza cênica, permanência da vegetação e 

manutenção da morraria conforme fala do entrevistado S1. 

Portanto, é possível verificar que a opinião dos entrevistados vai de encontro as 

características e objetivos da categoria Parque, podendo já ser um avanço das atividades 

realizadas como processo de implantação/delimitação do Parque (reuniões, oficinas, trilha). 

Estas atividades podem contemplar a formação dos atores sociais, necessidade para 

participação. 
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 A implantação de uma unidade de conservação, especialmente as da categoria de 

Proteção Integral, podem trazer conflitos relacionados as suas restrições, representando 

para comunidade prejuízos. Os resultados do questionamento acerca dos prejuízos com a 

implantação do Parque Municipal da Ressacada podem ser observados na Figura 20. 

 

 

Figura 20: Dados sobre os prejuízos advindos com a implantação do Parque Municipal da Ressacada, 

Itajaí, SC. 

 

Dos entrevistados 75% não observam prejuízos com a implantação do Parque, e 

apenas 6%, ou seja, uma pessoa, percebe as desapropriações como um dano. Os ‘outros’ 

prejuízos citados por 19% dos entrevistados se referem ao uso inadequado que pode ser 

dado ao local; segundo o entrevistado C4 a falta de estrutura de recepção e fiscalização 

pode gerar transtornos. Na fala do entrevistado S5 a falta de segurança no Parque pode 

transformar o lugar em um “canto para coisas ruins”.  

Segundo estudo de Lucena e Freire (2011), realizado em uma unidade de 

conservação da categoria RPPN, 11% dos entrevistados não concordavam com a existência 

da reserva, pois consideram que a terra deve ser usada para produção de alimento, além das 

restrições impostas quanto a retirada de lenha e caça. Também em Marenzi (2004), apesar 

de uma pessoa, preferia a Morraria da Praia Vermelha com loteamento em detrimento da 

conservação. 

 Dos entrevistados, 100% confirmaram que gostariam que houvesse a implantação 

do Parque Municipal da Ressacada, para preservação da flora, fauna, e contenção da 

morraria (entrevistado C6). Segundo entrevistado C8 é uma área de suma importância, 

localizado em área urbana de Itajaí, de grande beleza cênica e importância ecológica. 



69 

 

Conhecer a opinião dos moradores do entorno da moraria e reconhecer a aprovação 

com relação a implantação do Parque, já sinaliza resultados positivos, segundo Moura 

(2001) é necessária a preocupação com a comunidade do entorno das UCs  para estabelecer 

relações harmoniosas que garantirão a conciliação da conservação da biodiversidade com a 

melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. No entanto, são resultados esperados 

considerando a opinião dos stakeholders, não sendo possível garantir que permaneça a 

unanimidade na ocasião de um universo amostral maior, onde pessoas contrárias podem 

manifestar desagrado quanto à implantação. 

 Segundo 48% dos entrevistados por Lucena e Freire (2011) na RPPN no RN, a 

reserva tem algum significado, para 46% a reserva não significa nada, e apenas 6% dos 

moradores afirmaram ser melhor sem a reserva, demonstrando a preocupação com o atual 

processo de destruição da natureza e com a necessidade de animais e plantas, corroborando 

com a pesquisa realizada sobre o PM da Ressacada, onde as pessoas reconheceram 

importância da preservação aprovando a implantação da unidade de conservação.  

O entrevistado C4 gostaria que houvesse a implantação do Parque, mas sem 

abertura ao público, na sua opinião as UCs não possuem estrutura suficiente para garantir 

que atividades de visitação, lazer e educação ocorram de forma pouco impactante ao meio 

ambiente. Isso pode realmente ser observado em outras áreas protegidas abertas a 

visitação, onde são encontrados vestígios humanos por todos os lados. A falta de 

infraestrutura e vigilância facilita delitos, seja depredação do patrimônio público, geração 

de resíduos em lugar inapropriado, alteração da vegetação e perturbação da fauna existente.

 Segundo Brito (2008) grande parte dos conflitos gerados com a implantação de 

UCs se deve a execução do processo com pouca ou nenhuma participação da população 

que reside na área ou que usa os recursos para subsistência, mas o que se vê na prática é 

que mesmo havendo a possibilidade de participação, poucas pessoas se envolvem.  

Dos entrevistados 56% afirmaram não participar das atividades de implantação do 

Parque, isso implica em grande parte no pouco comprometimento e auto identificação com 

o processo, visto que o processo participativo visa à elaboração de propostas mais 

ajustadas a realidade, pretendendo transformar os indivíduos em sujeitos ativos no 

processo (CORDIOLI, 2001).  

Dos que atuam, o fazem através da participação das reuniões com a comunidade, 

através de ação civil pública contra as construções irregulares nos seus bairros, assessoria 

jurídica para o Movimento pela Implantação do Parque e para associação de moradores. O 

entrevistado S4 afirmou participar como delegado do orçamento participativo, e o 
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entrevistado C8 fez parte da atividade trilha do parque e do mapeamento das nascentes 

juntamente com a FAMAI e a UNIVALI. 

Hoeffel et al. (2008) questionaram moradores e turistas  da APA do sistema 

Cantareira, sobre o encargo de cuidar de locais de relevância ambiental, e tiveram 

unanimidade nas respostas, com a afirmação que é responsabilidade de todos, com 

proeminência do poder público. Os pesquisadores observaram, no entanto, que é incipiente 

o envolvimento da comunidade nas questões socioambientais, econômicas e culturas 

relacionadas com a área de estudo, salientando a importância de ações educativas que 

promovam uma reflexão sobre cidadania e que incentivem os indivíduos a participarem 

efetivamente dos processos decisórios que afetam diretamente suas vidas cotidianas.  

Na implantação do Parque Natural Municipal do Atalaia, em Itajaí, parte das 

pessoas que participaram do processo de elaboração do Plano de Manejo (reuniões e 

oficinas) compuseram o Conselho da UC, portanto, continuando envolvidos com a gestão. 

De acordo com Silva (1986) esse envolvimento é de suma importância para gerar um 

caráter libertador, onde a comunidade passa a construir e ativar organizações populares 

criando uma consciência social capaz de confrontar as estruturas dominantes da sociedade, 

através da construção do conhecimento envolvendo todos que possam contribuir 

conceitualmente ou pelas suas experiências (CORDIOLI, 2001). 

   

4.5.4.5 Percepção sobre a delimitação do Parque 

 

 A falta de definição dos limites de uma unidade de conservação gera vários 

transtornos, tanto para comunidade, quanto para o órgão ambiental, provocando problemas 

de ordem administrativa, financeira, social e de fiscalização.  

Dos entrevistados, 81% disseram não conhecer os limites do Parque. Dos 19 % que 

afirmaram conhecer os limites os relataram erroneamente. A falta de delimitação das 

unidades de conservação de forma clara e explícita é recorrente a várias outras áreas 

protegidas, por isso novamente, a importância da participação popular em todas as fases do 

processo de planejamento, criação e implantação das UCs. 

Marenzi et al. (2009) relataram que durante o acompanhamento do processo de 

implantação do Parque Natural Municipal do Atalaia, diversos atores sociais participaram 

dos estudos sobre a definição dos limites da UC, reivindicando inclusive a inserção de toda 

morraria (93 ha) na área do Parque, diferentemente do que foi proposto pela prefeitura (19 
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ha), justificando que a área menor não seria suficiente para conservação da biodiversidade 

local.  

Alguns entrevistados representaram seus anseios quanto a delimitação do Parque 

Municipal da Ressacada através de representação em uma transparência sobre a imagem da 

morraria. Aqueles que optaram por não desenhar confirmaram que apoiavam a proteção de 

toda área verde, similar a proposta 2. 

Apenas três desenhos apresentaram áreas diferentes. O entrevistado S6 definiu a 

área prioritária para conservação a porção mais íntegra da vegetação, considerada por ele a 

localizada nos pontos mais altos da morraria, próximos aos topos e área de cumeada 

(Figura 21), mais próxima a proposta 1. 

 

 

Figura 21: Área considerada relevante para ser inserida nos limites do Parque Municipal da 

Ressacada, de acordo com o entrevistado S6. 

 

O entrevistado C3 incluiu na área que considera importante e deve estar inserida no 

Parque a morraria da Canhanduba, do Atalaia e do Careca, localizado em Balneário 

Camboriú (Figura 22). Esta proposta se torna difícil de ser implantada, visto que a área 

inclui grande quantidade de propriedades particulares, além da rodovia BR101. Portanto, 

consideravelmente fragmentada, demandaria um significativo montante de recursos 

financeiros públicos. Neste caso, o ideal seria a criação de um mosaico de áreas protegidas 
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de diferentes categorias ou uma UC de uso sustentável, bem como de nível estadual, por 

inserir mais de um município.  

 

 

Figura 22: Área considerada relevante para ser inserida nos limites do Parque Municipal da 

Ressacada, de acordo com entrevistado C3. 

 

Da mesma forma, o entrevistado C6 incluiu a morraria da Canhanduba na 

delimitação que considerou conveniente para implantação do Parque (Figura 23). Outro 

caso onde só um mosaico de unidades de conservação ou a readequação a uma categoria 

menos restritiva, de uso sustentável, seria possível. 
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Figura 23: Área considerada relevante para ser inserida nos limites do Parque Municipal da 

Ressacada, de acordo com entrevistado C6. 

 

Desta análise é possível verificar que a maioria dos entrevistados aprova a 

implantação do Parque Municipal da Ressacada na área total da morraria ou ao menos em 

grande porção desta, validando também a Proposta apresentada neste estudo, proposta 3, 

baseada na curva de nível cota 70. E a participação da comunidade nesta etapa do processo 

os torna possíveis aliados na conservação da área. 

 

4.6  Propostas de Delimitação do Parque Municipal da Ressacada 

 

É possível considerar que desde 2005 foi iniciado o planejamento para definição 

dos limites do Parque Municipal da Ressacada de forma participativa, mesmo que pela 

iniciativa de alguns atores sociais. No entanto, com fins de consolidar esta participação, a 

presente pesquisa buscou readequar a proposta anteriormente apresentada, desenvolvida 

por Reis (2007) (proposta 2), bem como a apontada na Lei Municipal de criação (proposta 

1), e buscando validar esta última (proposta 3 readequada) com a iniciativa da Associação 

de Moradores da Ressacada em resgatar o processo, juntamente com o apoio da Fundação 

Municipal do Meio Ambiente de Itajaí (FAMAI).  
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Portanto, esta proposta de delimitação (proposta 3), a ser levada para análise da 

comunidade, partiu de material secundário, produto de trabalhos de pesquisa acadêmica, 

para obtenção de grau e trabalhos de extensão, além disso, aerofotos de um sobrevôo feito 

na morraria da Ressacada em 2009, foram disponibilizadas pela FAMAI. Também foram 

obtidos dados em campo, auxiliando no reconhecimento da área de estudo, e na 

identificação dos pontos de conflito. Após a junção desses dados e das propostas de 

delimitação já apresentadas, deu-se a confecção dos possíveis limites para a UC (Figura 

24). 

A proposta 1 foi mapeada, enquanto a 2 foi adicionada. Para a proposta 3, através 

da utilização de softwares de SIG, foi desenhada uma linha contornando a área da 

morraria, considerando que essa seria a área ideal para conservação. A partir disso, foram 

excluídas as áreas de maior conflito onde a ocupação já está estabelecida com construções, 

moradias e monoculturas, como forma de facilitar o processo de implantação. Foi 

necessário também, convencionar pontos que permitissem a localização dos limites em 

campo, para isso, estabeleceu-se a linha que acompanha a curva de nível cota 70 como 

limitante da área do Parque.  Com algumas correções e respeitando a linha de divisa 

municipal, a cota 70 abrange grande parte das áreas de APPs (Figura 16), excluindo os 

locais de maior conflito. Esta proposta 3 foi aquela apresentada a comunidade nos 

encontros/oficinas em 2012.  
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Figura 24: Propostas de delimitação do Parque Municipal da Ressacada, Itajaí, SC. 
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As características das propostas podem ser visualizadas na Tabela 6. 

 

Tabela 6: Características das Propostas de delimitação do Parque Municipal da Ressacada 

Proposta  Ano  Área do Parque (ha) 

1 1982 141 

2 2007 1187 

3 2012 958 

 

Observa-se que todas as propostas incorporam as áreas de maior altitude na 

Morraria da Ressacada, às quais apresentam maior integridade ecológica. No entanto, a 

proposta 1 é visualmente de menor tamanho, deixando de proteger  parte das encostas, e 

desta forma, com mais problemas de deslizamentos, visto as características geológicas da 

área. Também, é evidente maior regularidade (ângulos retos na forma), que segundo 

Carmo (2000) resulta em artificialidade e, possivelmente menos interessante para a 

conservação da biodiversidade. Assim sendo, se procedeu a análise da estrutura espacial da 

paisagem de cada situação proposta e do valor para a biodiversidade.   

 

4.7 Estrutura Espacial de Paisagem das Propostas    

 

A integridade dos ecossistemas tem um grande valor ambiental, econômico, 

estético e social, porém, os espaços verdes confinados criados pela ocupação humana 

intensa, limitam a sobrevivência das mais diversas espécies. A perda de uma espécie 

significa na natureza conseqüências amplas nas interações complexas das comunidades, 

visto que todas as espécies são interdependentes (PRIMACK e RODRIGUES, 2001). 

Em um Bioma complexo como o da Mata Atlântica onde as espécies se entrelaçam, 

formando uma rede de interdependência, o desaparecimento de uma planta ou animal 

compromete as condições de vida de várias outras espécies (CAMPANILI et al., 2010). 

Segundo a mesma autora, a fragmentação da Mata Atlântica é o processo que mais ameaça 

a manutenção da sua biodiversidade, sendo que esta fragmentação dos remanescentes 

florestais em meio a monoculturas e urbanização, deixa os fragmentos de vegetação nativa 

cada vez mais raros e distantes uns dos outros, dificultando o fluxo gênico das espécies de 

fauna e flora, contribuindo para diminuição da biodiversidade. 

  Desta forma, uma maneira de se manter estes locais, é a criação de unidades de 

conservação, estratégia orientada para a proteção da biodiversidade em todo o mundo é 
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considerado como o principal mecanismo para preservar amostras significativas de espaços 

naturais (PINTO et al., 2006), e a área de estudo apresenta grande importância ecológica 

por se localizar dentro de área urbanizada, ocupada originalmente pelo Bioma Mata 

Atlântica, um dos mais ameaçados do mundo. 

As áreas protegidas no Brasil atualmente não atingem nem 10% de cada 

ecossistema, e apenas cerca de 3% da área original da Mata Atlântica estão protegidas em 

Unidades de Conservação de Proteção Integral (CAMPANILI et al., 2010). Dentro dessa 

perspectiva, a conservação da biodiversidade ao longo prazo dependerá da expansão da 

rede de áreas protegidas em diferentes categorias, públicas e privadas, bem como a 

conservação de áreas que não se encontram sob o sistema oficial de proteção (PINTO et 

al., 2006). 

Por isso, a seleção de novas áreas a serem protegidas, deve garantir a proteção da 

maior variedade de comunidades e ecossistemas, considerando o grau no qual sua biota é 

única e o grau no qual está ameaçada, mensurando o prejuízo às opções de preservação se 

a área for perdida e estabelecendo prioridades quanto a áreas potenciais para proteção 

(BEGON et al., 2007).  

Campanili et al. (2010) ressaltam ainda, a importância de unidades de conservação 

que preservem mananciais de água, visto que um estudo realizado pelo WWF (2003) 

constatou que o abastecimento de água de 30% das 105 maiores cidades do mundo 

dependem das unidades de conservação. PINTO et al. (2006) salientam ainda o papel das 

florestas na conservação dos recursos hídricos, que influenciam a quantidade, qualidade e 

constância do suprimento de água doce. Desta forma, é inquestionável a implantação 

efetiva do Parque da Ressacada com fins de manter a riqueza de recursos hídricos, além de 

outros objetivos explícitos na categoria Parque.  

As manchas, ou fragmentos florestais, podem ser considerados como “ilhas de 

habitat” por estarem isolados e cercados por um tipo de habitat diferente do qual são 

compostos (WILCOX, 1980 apud PIRES et al., 2006). Odum e Barrett (2007) consideram 

também as manchas como ilhas dentro de um mosaico de paisagem, sendo aplicada a elas a 

Teoria da Biogeografia de Ilhas, que considera que o número de espécies é determinado 

pelo equilíbrio entre imigração de novas espécies e a extinção daquelas já presentes. O 

arranjo e o tamanho das manchas da paisagem possibilitam a permanência das espécies, a 

sua riqueza e sua abundância. 

Em uma escala municipal podemos observar uma área fragmentada formada por um 

conjunto de manchas e de corredores formando a paisagem. A área da morraria da 
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Ressacada pode ser considerada uma mancha vegetada, remanescente da Floresta 

Ombrófila Densa no Bioma Mata Atlântica, inserida em uma paisagem urbanizada, que 

sofre com as pressões humanas. Portanto, considerando a urbanização como matriz da 

paisagem, é possível considerar que o mosaico de manchas que se somam a esta morraria 

estão compondo um padrão ecológico para a biodiversidade adaptada a alteração urbana, 

conforma afirmam Forman e Godron (1986). Em meio a este mosaico de manchas se tem 

uma rede de corredores, estabelecidos predominantemente por corredores de estradas e de 

cursos d’água, se destacam as morrarias da Canhanduba e do Atalaia mantendo  uma 

homogeneidade paisagística com a morraria da Ressacada, e possibilitando a  distinção de 

outras tipologias antropizadas, visualizadas como  matriz (Figura 25).  

É possível considerar que no arranjo paisagístico as morrarias do Canhanduba e do 

Atalaia encontram-se fragmentadas, cuja conectividade com a morraria da Ressacada se 

encontram prejudicada pela matriz e pelos corredores do tipo filtro e sumidouro. Ainda que 

estas duas morrarias se encontram em menor tamanho quando comparadas a área de 

estudo. Portanto, com fluxo de espécies possivelmente comprometido, mesmo que a 

porção da morraria do Atalaia componha um Parque Natural Municipal.  

Segundo Pires et al. (2006) as estratégias de conservação baseadas na Teoria de 

Biogeografia consideram que uma reserva grande é melhor do que uma pequena; uma 

reserva grande é melhor do que várias pequenas que totalizem a mesma área; reservas mais 

próximas entre si são melhores do que reservas distantes umas das outras; reservas 

agrupadas são melhores do que dispostas em linha reta; reservas ligadas por corredores são 

melhores do que as que não tem ligação entre si,  e reservas circulares são melhores do que 

reservas alongadas ou de forma irregular. Através destes critérios e com base em Marenzi 

(2004) foram estabelecidos os valores de conservação para cada proposta de delimitação 

do Parque da Municipal da Ressacada apresentada, apreciando-se também as morrarias da 

Canhanbuda e do Atalaia, com fins de relacionar o isolamento e distanciamento dos 

remanescentes da morraria da Ressacada a serem protegidos em cada proposta. 
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Figura 25: Mapeamento da estrutura espacial da paisagem. 
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4.7.1 Quanto a forma 

 

A Tabela 7 mostra os valores de forma obtidos para cada proposta, sendo que a  

importância na observação da forma do fragmento se deve a sua relação com o chamado 

efeito de borda, que é uma série de mudanças abióticas e bióticas que ocorrem nos limites 

do fragmento ou floresta (OLIFIERS e CERQUEIRA, 2006) numa zona estreita de 

transição de habitats e que podem afetar a dinâmica populacional (ODUM e BARRETT, 

2007).  

 

Tabela 7: Características espaciais das propostas para delimitação do Parque Municipal da Ressacada. 

Características das manchas  

Proposta 
1 

(1982) 

2 

(2007) 

3 

(2012) 

Área (km
2
) 1,41 11,87 9,58 

Perímetro (km) 007 41.775 37.432 

Forma 1,67 3,42 3,42 

 

O efeito de borda é observado quando clareiras são abertas no interior da floresta e a 

vegetação remanescente é exposta a condições microclimáticas diferentes da natural, pela 

maior penetração da radiação solar e exposição direta aos ventos mais quentes e secos. 

Devido a diferenças na tolerância a essas mudanças pode haver comprometimento na 

estrutura da vegetação, na distribuição, abundância, riqueza e diversidade das espécies que 

tendem a ser alteradas (PIRES et al., 2006). 

A Proposta 1 (1982) se aproxima mais da forma circular, considerada a mais ideal. 

Carmo (2000) e Marenzi (2004) afirmam que a forma mais regular e circular contribui para 

minimizar o efeito de borda, o qual pode alterar o micro clima 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. Odum e Barrett (2007) explicam que o 

formato circular maximiza o habitat das espécies de interior, o que pode ser eliminado por 

completo em manchas lineares e estreitas, limitado ou impedindo a ocorrência de espécies 

de animais e plantas de interior de habitat. 

Já a Proposta 2 (2007) apresenta muita irregularidade e reentrâncias, aumentando 

assim, o efeito de borda, pela maior exposição e pelo microambiente de uma borda ser 

diferente do interior da floresta (PRIMACK e RODRIGUES, 2001), diminuindo seu valor 

para conservação. Quanto mais irregular e recortada for a forma do fragmento, espera-se 
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que maior seja o efeito de borda nele presente (OLIFIERS e CERQUEIRA, 2006). Por 

outro lado, as formas irregulares podem contribuir para ocorrência da migração entre 

manchas da paisagem, facilitando a existência de metapopulações, pois uma borda toda 

recortada cria uma maior diversidade de habitats permitindo o estabelecimento de uma 

gama mais abrangente de biodiversidade de espécies faunísticas e florísticas (CARMO, 

2000; MARENZI, 2004). Para Odum e Barrett (2007), pode haver uma tendência em 

aumentar a densidade e a variedade das espécies na borda, visto que espécies denominadas 

espécies de borda, usam a o local para fins reprodutivos ou de sobrevivência (ODUM e 

BARRETT, 2007). 

A Proposta 3 (2012) apresentou o mesmo valor de índice de forma que a proposta 

3, apesar de  mostrar um limite mais regular que a delimitação proposta em 2007. De 

acordo com Marenzi (2004) o padrão formado no limite da UC pode apresentar funções 

semelhantes àquelas dos corredores (habitat, condutor, filtro, fonte, sumidouro), e para 

Pires et al. (2006) o aumento no total de bordas de um habitat, causado pela alta relação 

perímetro/área, acaba criando mais zonas de contato entre o habitat original e os ambientes 

alterados no seu entorno comprometendo a biodiversidade. Odum e Barrett (2007) 

salientam a importância de minimizar os impactos do efeito de borda sobre os processos 

ecológicos para maximizar a riqueza das espécies. 

 

4.7.2 Quanto ao tamanho 

 

Os valores quanto ao tamanho (área) das propostas também podem ser verificados 

na Tabela 7. 

A Proposta 1 (1982) apresentou um valor baixo para conservação no que ser refere 

ao tamanho, visto que de todas as propostas é a que abrange menor área. Se o único critério 

a ser observado fosse a área total, a Proposta 2 (2007) seria a mais indicada por ser a 

maior, apesar da Proposta 3 (2012) apresentar o mesmo valor para conservação 

relacionado ao tamanho.  

O tamanho da mancha define também 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 (BUREL e BAUDRY, 2002). 
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Então, como estratégia de conservação uma área maior é mais eficiente para 

garantir que o local sirva de abrigo, que promova os recursos tróficos e que satisfaça a 

necessidade de locomoção, e também como forma de gasto de energia, comportando uma 

população mínima suficiente para manter um fluxo genético, evitando a endogamia e a 

perda da variabilidade genética (MARENZI, 2004). Em populações pequenas a depressão 

endogâmica, a perda da heterozigosidade na viabilidade fenotípica e na taxa de 

crescimento populacional pode levar a extinção de espécies (PIRES et al., 2006). 

 

4.7.3  Quanto ao isolamento e distanciamento 

 

Com a degradação do meio ambiente e a fragmentação da vegetação, as áreas que 

eram extensas e homogêneas foram reduzidas a ‘pedaços’. Além da diminuição da área 

física, os fragmentos remanescentes se encontram em sua maioria distantes uns dos outros, 

ocasionando uma perda imediata, e ao longo prazo, da biodiversidade. 

O grau de isolamento dessas manchas em paisagens fragmentadas afeta o número 

de espécies ocorrentes, pois a distância existente entre manchas de vegetação, por 

exemplo, é decisiva para a chegada de espécies com objetivo de colonizar; quanto mais 

isolado é um fragmento menor a chance de recolonização (BUREL e BAUDRY, 2002), 

por espécies vindas de outras manchas, contribuindo para redução na riqueza de espécies, 

sendo maximizada em fragmentos menores e isolados (OLIFIERS e CERQUEIRA, 2006).   

Considerando-se as manchas de vegetação de Floresta Ombófila Densa em estágio 

avançado de sucessão, presente dentro de cada área proposta, observou-se que a Proposta 1 

(1982) é a mais isolada quando relacionada ao centro da mancha da Morraria da 

Canhanduba, porém, a de menor isolamento em relação ao centro da morraria do Atalaia 

(Tabela 8). Já a mancha de vegetação secundária em estágio avançado inserida na Proposta 

2 (2007) é a menos isolada quando comparadas ao centro da morraria da Canhanduba e 

mais isolada em relação ao centro da morraria do Atalaia. 

 

Tabela 8: Características do isolamento entre as manchas. 

Isolamento entre manchas 

Proposta  MC - MR (m) MR - MA (m) 

1 (1982) 3.330 2.189 

2 (2007) 2.940 2.588 

3 (2012) 3.182 2.431 
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A proximidade ou distância ao vizinho mais próximo, segundo Lang e Blaschke 

(2009), é a menor distância de uma mancha de saída para todas as manchas de destino, 

correspondendo a distância à mancha mais próxima da mesma classe. Os mesmos autores 

sugerem ainda a medição do tempo necessário para alcançar um habitat vizinho para 

avaliar a resistência da paisagem, o que não foi feito neste trabalho. 

Muitos organismos, no entanto, não seguem a conexão mais curta e sim a estrutura 

dada para o deslocamento, desta forma, quando se trata da distância a ser realmente 

ultrapassada deve-se considerar também o mosaico de habitats do entorno e a 

permeabilidade dos limites (WIENS, 1997 apud LANG e BLASCHKE, 2009).  

Na Tabela 9 podem ser verificadas as distâncias entre as morrarias das três 

propostas.  

 

Tabela 9: Características do distanciamento entre as manchas. 

Distanciamento entre manchas 

Proposta  MC - MR (m) MR - MA (m) 

1 (1982) 2.408 1.102 

2 (2007) 352 616 

3 (2012) 452 949 

 

Quando considerada a proximidade ou distanciamento entre as bordas das manchas 

de vegetação de Floresta Ombófila Densa em estágio avançado de sucessão, presente 

dentro de cada área proposta, a Proposta 2 (2007) apresentou a melhor situação, ou seja, 

menor distanciamento em relação a morraria da Canhanduba. E a Proposta 1 (1982) se 

mostrou dentre as três propostas a mais distante da morraria da Canhanduba e do Atalaia 

também. Assim, em paisagens fragmentadas é imprescindível proporcionar a conectividade 

para garantir fluxo gênico e a persistência das espécies no seu hábitat. 

 

4.7.4 Quanto à conectividade 

 

Segundo Burel e Baudry (2002) a conectividade pode ser espacial ou funcional, 

sendo a conectividade espacial relacionada a manchas unidas fisicamente, e a funcional 

relativa à movimentação dos indivíduos e dos propágulos de uma espécie entre manchas 

sem conexão física, sendo a capacidade de deslocamento dos indivíduos um fator 

essencial. 



84 

 

A conexão entre os fragmentos pode se dar também por corredores que tornam a 

paisagem mais permeável (ROCHA et al., 2006) podendo facilitar a migração entre 

remanescentes florestais diminuindo as chances de extinções (PIRES et al., 2006). Porém, 

é possível afirmar que as espécies têm respostas diferentes a um mesmo tipo de corredor 

ecológico (estrada, rio, vegetação).  

Por este motivo, existem divergências quanto ao estabelecimento de corredores 

ecológicos, na Tabela 10 são verificados argumentos sobre os mesmos de maneira geral. 

 

Tabela 10: Argumentos sobre estabelecimento de corredores ecológicos. FONTE: Rocha et al., 2006. 

Favoráveis Contrários 

Aumento das taxas de imigração 

entre populações  
Aumenta a transmissão de doenças 

Aumenta o tamanho efetivo das 

populações  

Aumenta o impacto de espécies 

introduzidas/pragas 

Reduz a probabilidade de 

extinções  
Reduz a variação genética 

Reduz o endocruzamento Aumenta a depressão exogâmica 

Aumenta a área de 

forrageamento 

Aumenta a exposição a predadores 

e caçadores 

Podem viabilizar refúgio/escape 

contra predadores 
Elevado custo financeiro 

 

Na paisagem estudada, onde foram consideradas as manchas de vegetação em 

estágio avançado de sucessão, observam-se diversos tipos de corredores, sendo o mais 

significativo representado pelo sistema viário. Entre a MC (morraria da Canhanduba) e a 

MR (morraria da Ressacada) tem-se a rodovia BR101, e entre a MR e a MA (morraria do 

Atalaia) a rodovia Osvaldo Reis, que agem como um corredor do tipo sumidouro, pois 

provocam o desaparecimento de organismos, sedimentos, sementes e outros, que acabam 

morrendo, ou ficando inativos por não encontrarem condições adequadas (FORMAN e 

GODRON, 1986). Além do fluxo intenso de veículos, o entorno destas vias encontram-se 

alteradas pelo uso e ocupação humana, tendo áreas com alto grau de adensamento urbano, 

dificultando ainda mais o fluxo das espécies, e a permeabilidade entre os fragmentos. 

Desta forma, os fragmentos de remanescentes florestais em estágio avançado de 

sucessão, se encontram fortemente impactados negativamente pela matriz de urbanização, 

além de estarem isolados pelas vias urbanas que não permitem a conexão espacial e sim, 

apenas uma conexão funcional. 
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O ideal seria que essas manchas fossem interligadas por corredores vegetados que 

propiciassem o fluxo de indivíduos. Visto que a manutenção das metapopulações depende 

da capacidade dos indivíduos de deixar uma mancha para colonizar outra (BUREL e 

BAUDRY, 2002). Segundo Marenzi (2004) a capacidade e rapidez da espécie em se 

locomover, ou os mecanismos de defesa contra predadores, além da dependência de forças 

físicas, como o vento ou fluxos d’água, ou da dispersão por aves, no caso de propágulos 

vegetais também são importantes para garantir a eficiência no deslocamento entre uma 

mancha e outra.  

 

4.7.5 Valor para conservação da biodiversidade entre as propostas  

 

O estudo comparativo dos parâmetros forma, tamanho, isolamento e 

distanciamento, possibilitou a definição de valores para conservação para cada Proposta 

apresentada (Tabela 11). 

 

Tabela 11: Somatório dos valores para conservação das delimitações propostas. 

Valores para conservação 

Proposta  Forma 
Tamanho 

(ha) 

Isolamento 

MC-MR 

(m) 

Isolamento 

MR-MA 

(m) 

Distanciamento 

MC-MR(m) 

Distanciamento 

MR-MA (m) 
Total 

1 (1982) 5 1 1 5 1 3 16 

2 (2007) 1 5 2 3 5 4 20 

3 (2012) 1 5 1 4 4 3 18 

 

As Propostas apresentaram características distintas principalmente quanto ao 

tamanho e forma gerando valores para conservação diferenciados. O somatório da 

integridade para conservação da Proposta 1 (1982) foi o menor valor encontrado (16). Isso 

se deve provavelmente ao seu tamanho, isolamento e distanciamento em relação a outras 

manchas analisadas.  

A Proposta 2 (2007) obteve o maior valor, possivelmente pelo seu tamanho e menor 

distanciamento dos outros fragmentos remanescentes de mesma tipologia, se mostrando o 

mais ideal para implantação.  

Importante considerar que quando se trata de fragmentos a serem protegidos, é 

importante observar o tamanho, a forma e a sua localização, que deve ser 

preferencialmente próximo a outros remanescentes, possibilitando a manutenção das 
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espécies e fluxo gênico entre as áreas adjacentes (FIGUEIREDO et al., 2006). 

Considerando que o grau de isolamento dos fragmentos é maior quanto menor for o 

tamanho e o número de remanescentes existentes na paisagem (OLIFIERS e 

CERQUEIRA, 2006).  

 

4.8 Proposta Selecionada de Delimitação do Parque da Ressacada  

 

 O Parque Municipal da Ressacada foi criado em 1982, mas nunca foi efetivado e um 

dos entraves encontrados é a indefinição quanto a sua delimitação. Desde sua criação a 

área estabelecida no ato de criação (proposta 1) e as duas propostas (2 e 3) sugeridas 

apresentam diferentes características e foram analisadas no presente trabalho quanto ao 

interesse dos envolvidos no processo de delimitação e ao valor para a conservação 

considerando a estrutura espacial da paisagem, além da realidade local quanto a situação 

do meio físico, biótico e antrópico.  

Portanto, além das características já discutidas, outros fatores de potencialidade e 

vulnerabilidade (Tabela 12) foram considerados para garantir a eficácia e eficiência da 

Unidade de Conservação. 

 

Tabela 12: Potencialidades e vulnerabilidades de cada delimitação proposta. 

PROPOSTA POTENCIALIDADES VULNERABILIDADES 

1 (1982) 

Maior facilidade de implantação Menor área preservada 

Menor valor de indenização para 
desapropriação 

Atividades humanas tendem a estender-se 
para o interior das Ucs, chegando de forma 
mais rápida e severa em áreas menores 

Maior facilidade de fiscalização e 
manutenção 

Maior permeabilidade de pragas e impactos 

Forma mais próxima do considerado 
ideal (círculo) 

Rejeição da comunidade 

Áreas menores podem ser protegidas 
mais facilmente (PIRES, et al., 2006) 

Maior fragmentação de habitats 

 
Área mais susceptíveis a deslizamentos 

2 (2007) 

Grande porção da morraria inserida na 
área do PMR 

Muitos pontos de conflito inseridos na área 
proposta 

Abrigo de alguns grupos de espécies que 
vivem apenas em grandes áreas (PIRES, 
et al., 2006) 

Valor da indenização para desapropriação 
maior que a proposta 3 

Minimização dos efeitos da predação , 
parasitismo, e competição pela maior 
densidade de indivíduos (PIRES et al., 

Dificuldade de fiscalização e controle da 
áreas da área maior que a proposta 3 
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2006) 

Perímetro recortado gerando 
heterogeneidade de habitats 

Área recortada e irregular propiciando 
maior efeito de borda  

Ambiente com maior capacidade 
suporte 

Dificuldade de localização dos limites em 
campo 

Maior valor para conservação 

 Abrangência de grande porção das áreas 
de preservação permanente   

Maior potencial de visitação 

 Maior potencial de pesquisa científica e 
educação ambiental   

Aprovação pela comunidade   

3 (2012) 

Exclusão de grande parte das áreas de 
conflito 

Alto valor da indenização para 
desapropriação 

Possibilidade de localização dos limites 
em campo 

Dificuldade de fiscalização e controle da 
área 

Memorial descritivo concluído para ser 
incluído ao decreto 

  

Abrigo de alguns grupos de espécies que 
vivem apenas em grandes áreas (PIRES, 
et al., 2006) 

 

Abrangência de grande porção das áreas 
de preservação permanente 

  

Ambiente com maior capacidade 
suporte que a proposta 1  

Aprovação pela comunidade   

Menor custo que a proposta 2 para 
desapropriações  

Potencial de visitação maior que a 
proposta 1 

  

Menor perímetro, menor efeito de 
borda que a proposta 2  

Minimização dos efeitos da predação , 
parasitismo, e competição pela maior 
densidade de indivíduos (PIRES et al., 
2006) 

  

 

Considerando que a criação, implantação e gestão de uma unidade de conservação, 

deve ser precedida de estudos técnicos (BRASIL, 2000), grande parte deles são 

direcionados para questões ecológicas. Obviamente, de relevância indiscutível, visto a 

necessidade de se identificar as áreas prioritárias para conservação. Porém, o processo 

depende de uma complexa rede de atores que estão envolvidos de forma direta ou indireta 

à área, e nem sempre com os mesmos interesses e ideais.  

O reconhecimento dessas pessoas, e a inclusão social no processo de criação de 

uma UCs, tem se mostrado fator preponderante para escolha e efetividade da área a ser  
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protegida, observando-se que grande parte dos conflitos relacionados as UCs poderiam ser 

minimizados com uma maior interação entre órgão ambiental e comunidade. Portanto, o 

processo participativo na seleção da proposta mais adequada para a delimitação do Parque 

da Ressacada foi considerado. 

Como ponto de vulnerabilidade destacado da Proposta 1 (1982) tem-se a rejeição da 

comunidade em relação a área, considerada pequena e insuficiente para garantir a 

preservação do ecossistema. Marenzi et al. (2009) observaram a vontade da comunidade na 

preservação da maior área possível, também para o Parque Municipal do Atalaia, visto que 

a proposta da prefeitura abrangia apenas 19 ha dos 93 ha pertencentes a  morraria. 

Diferentemente do que acontece com as Propostas 2 (2007) e 3 (2012) que tiveram sua 

aprovação após serem apresentadas em momentos diferentes para a população local. 

Outra questão importante a ser observada em relação aos conflitos com a população 

diz respeito a áreas a serem desapropriadas e indenizadas, salientando que o problema da 

regularização fundiária em UCs é o que acaba muitas vezes atravancando e inviabilizando 

sua implantação. De acordo com Marenzi et al. (2009) apesar de haverem inúmeros 

conflitos ocasionados nos processos de criação e implantação de UCs, um dos mais 

relevantes se dá em decorrência das desapropriações, seja pela necessidade ou falta de 

recurso financeiro. 

No estado de São Paulo, a criação dos Parques Estaduais iniciou com a criação do 

Parque Estadual de Campos do Jordão em 1941. Desde então, 41 unidades de conservação 

de proteção integral sob gestão da Fundação Florestal (Órgão Estadual de Meio Ambiente) 

foram criadas, sendo que 79% da área total demanda ainda de ações de regularização 

fundiária (HONORA et al., 2009).  

No caso das propostas 2 e 3 para o Parque da Ressacada, se destaca como 

vulnerabilidade do processo a necessidade de desapropriações,uma vez que a proposta 1 se 

refere apenas as áreas públicas existentes na Morraria. Os problemas relacionados com a 

regularização fundiária dizem respeito a ocorrência de terras particulares irregulares, 

algumas sem escrituras oficiais, além da divergência quanto ao valor das indenizações 

pagas nas ações de indenização, especulação monetária das terras, além das populações 

residentes que não possuem título de domínio mas ocupam terras gerando os conflitos 

sociais (CASTRO, 2009). O autor cita ainda, como agravantes da problemática, a falta de 

georreferenciamento tanto das unidades de conservação quanto das áreas particulares e 

ausência de definições sobre o estabelecimento de terras públicas e particulares, fatos 

também observados no Parque Municipal da Ressacada.  
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Devido a importância do assunto e a recorrência do problema nas UCs do país , 

algumas medidas vem sendo tomadas para que as terras particulares sejam incorporadas ao 

patrimônio público. Por definição, a Fundação Florestal (SP) prevê a destinação de 

recursos de compensação ambiental (art. 36 do SNUC) para priorizar a elaboração dos 

Planos de Manejo, que serão compostos por um capítulo de Caracterização Fundiária e 

pelo respectivo Programa de Regularização Fundiária (HONORA et al., 2009). Já no 

estado do Rio de Janeiro foi criado um setor no Instituto Estadual do Meio Ambiente - 

INEA, o Núcleo de Regularização Fundiária - NUREF voltado exclusivamente para o 

tratamento da questão fundiária em UCs (BRANDÃO e BARCELLOS, 2009).  

Outras dificuldades agregadas nos processos de regularização fundiária, segundo 

Castro (2009), tornando-os mais complexos do que parecem: ausência de mecanismos 

jurídicos que regulamentem a presença e possibilitem a indenização de comunidades 

tradicionais, que independem de título de domínio, possuindo o efetivo uso e necessitando 

da terra para subsistência; presença de terras pertencentes a herdeiros com direito de 

herança mas sem o devido Processo de Inventário; ausência de mecanismos financeiros 

que viabilizem a compra direta pelo órgão público de propriedades particulares inseridas 

nas UCs; ausência de mecanismos que viabilizem a justa e prévia indenização das áreas, 

evitando demandas judiciais acerca do valor indenizatório; impossibilidade de indenização 

de áreas registradas, que em virtude de novo processo de medição (mais preciso – 

georreferenciamento) apresentem diferenças da área e limites descritos no Cartório de 

Registro de Imóveis, gerando conflitos de divisas e confrontações; e ausência de 

mecanismos que garanta isenção das taxas cartoriais e impostos incidentes sobre certidões 

e transferências de imóveis para os órgãos envolvidos. 

A exclusão da maior parte das áreas efetivamente ocupadas e que gerariam 

conflitos durante a implantação do Parque, é o que valida a Proposta 3 em relação proposta 

2. Sabe-se que grande parte da área é de domínio particular, porém sem uso efetivo do 

solo. 

Contudo, o que mais se destaca para a proposta 2 em relação a 3, uma vez a 

rejeição da população para a proposta 1, é o maior valor para a conservação (Tabela 11), 

apesar de que os valores para a proposta 2 estiveram próximos. Além disso, a delimitação 

da proposta 3 abrange grande parte das áreas de preservação permanente (APP) inseridas 

na morraria e ainda não ocupadas. Portanto, a proposta 3 foi a selecionada entre as duas 

demais propostas.  
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Ainda, consolidada a proposta 3, foi necessário adequá-la incluindo a Zona de 

Amortecimento (ZA), que segundo  o artigo 2º da Lei n
o
 9985/2000 (SNUC) é definida 

como: “o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão 

sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos 

negativos sobre a unidade” (BRASIL, 2000).  

Para a incorporação da Zona de Amortecimento na definição da proposta utilizou-

se como critério as principais vias urbanas do entorno: BR101, Rodovia Osvaldo Reis, Av. 

Vereador Abrahão Joao Francisco (Av. Contorno Sul), considerando que essas são mais 

facilmente identificadas em campo e podendo inserir os proprietários no processo de 

gestão, uma vez que os mesmos passam a ter conhecimento de que suas propriedades 

ficam mais restritas ao uso. Também foi inserida porção da morraria pertencente ao 

município de Balneário Camboriú, nesse caso, utilizando como referência a divisa 

municipal, considerando a relevância em manter a conectividade com esta região pela 

situação de conservação existente. 

Na Figura 26 pode ser visualidade a proposta selecionada e adequada com a ZA. 



91 

 

 

Figura 26: Proposta selecionada de delimitação do Parque Municipal da Ressacada. 
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Portanto, esta proposta de delimitação selecionada, foi anteriormente apresentada a 

comunidade para consulta (sem ampliação da ZA), partindo de material secundário, 

produto de trabalhos acadêmicos (trabalhos de conclusão de curso, projeto de artigo 170 e 

de extensão). Além disso, aerofotos de um sobrevôo feito na morraria da Ressacada em 

2009, foram disponibilizadas pela FAMAI. Também foram obtidos dados em campo, 

auxiliando no reconhecimento da área de estudo, e na identificação dos pontos de conflito. 

Após a junção desses dados e das propostas de delimitação já apresentadas, optou-se pela 

proposta 3 (2012), acreditando que a mesma incorporou a ecologia da paisagem do local 

com a participação da comunidade. 
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5 CONCLUSÕES  

 

A criação de áreas protegidas no Brasil é favorecida por um aparato legal que foi 

construído ao longo do tempo evoluindo para a participação e influência de diferentes 

segmentos da sociedade. Porém, observam-se, ainda, questões jurídicas, políticas, sociais e 

econômicas, que entravam o processo de implantação de unidade de conservação, 

mantendo muitas delas apenas no papel, o que não cumpre de fato os objetivos de criação, 

normalmente voltados para proteção de áreas de relevância ecológica. 

O conjunto de técnicas utilizadas neste trabalho buscou validar a importância da 

área da morraria da Ressacada para a conservação, subsidiando a implantação de uma 

unidade de conservação com a participação da comunidade. Os estudos comprovaram que 

a morraria tem papel fundamental na paisagem e ecologia do município de Itajaí, não 

apenas por fatores biológicos, mas de cunho social e econômico.  

A implantação do Parque Natural Municipal da Ressacada irá proteger importante 

remanescente de Floresta Atlântica em ambiente urbano, em processo de sucessão 

ecológica, garantindo preservação de inúmeras nascentes e cursos de água, além de 

estabilizar as encostas dos morros, diminuindo riscos para a população do entorno. 

Configurando, ainda, potencial turístico, educacional e recreativo a serem explorados.  

Outro aspecto de relevância do Parque é sua função de “trampolim ecológico” entre 

outras manchas de vegetação remanescentes, especialmente da morraria da Canhanbuda e 

do Atalaia, uma vez a falta de conectividade para a fauna terrestre entre estas áreas. 

Observou-se, ainda, o necessário incremento do processo participativo na criação, 

implantação e gestão de unidades de conservação, com o desenvolvimento de modelos 

inovadores de gestão e parceria, e articulação progressiva de Políticas Públicas 

fortalecendo as ações pautadas na democracia e equidade política e social. 

É esperado que este estudo subsidie a conservação desse ambiente natural, 

contribuindo para o entendimento do funcionamento e estrutura ecológica da área, 

propondo um uso e uma gestão adequada para manutenção desse remanescente do Bioma 

Mata Atlântica e toda a sua biodiversidade.  

Através do estudo técnico, baseado na ecologia da paisagem, foi possível entender 

as ações de influência, degradação e formação da situação atual. Também, remete ao fato 

de que o processo participativo pode modificar uma realidade já constatada.  
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A Proposta 3 (2012), selecionada neste estudo, se mostrou a mais adequada, visto 

que contempla os critérios ecológicos em consonância com a vontade coletiva. A 

delimitação proposta faz parte ainda de um processo gradual, que deve viabilizar instâncias 

de consulta e decisão com a comunidade, de forma a garantir que a população assuma sua 

função como integrante do procedimento, utilizando-se de políticas proativas, includentes e 

atribuidoras de poder, para a efetiva delimitação da UC.  
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6 RECOMENDAÇÕES  

 

-Realização de Consulta Pública para definição da delimitação do Parque Municipal 

do Parque da Ressacada; 

- Reconsideração acerca da Proposta apresentada por esse estudo, e sua 

potencialidades em relação a Proposta do decreto de criação; 

-Levantamento fundiário (elaboração de cadastros de ocupantes, levantamentos de 

ações de desapropriação e atualização dos andamentos); 

-Avaliação das propriedades e benfeitorias existentes na área contida na proposta 

selecionada neste estudo com fins de regularização fundiária; 

- Ato legal para regularização do Parque Municipal para Parque Natural Municipal 

- Definição de Conselho Gestor para o Parque Municipal da Ressacada, permitindo a 

participação na implantação do Parque Municipal da  Ressacada;  

 - Elaboração do Plano de Manejo do Parque Municipal da Ressacada; 

- Direcionamento de recursos providos de compensações ambientais para a UC; 

- Estabelecimento de parcerias com instituições para angariar recursos para a UC;  

-Aquisição de propriedade e benfeitorias (para estruturação do Parque); 

-Demarcação, sinalização dos limites da UC e adoção de infraestrutura adequada para 

atender aos objetivos da categoria Parque. 
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APÊNDICE A 

 

Mapa demonstrando as regiões da linha limite do Parque Municipal de Ressacada 

que não segue a curva de nível cota 70. 



109 

 

 



110 

 

APÊNDICE B 

 

 

Mapa com a proposta de delimitação do Parque Municipal da Ressacada 

apresentada ao prefeito Jandir Bellini em 2012. 
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APÊNDICE C 

 

Minuta de lei apresentada ao prefeito Jandir Bellini. 

 

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO E INSTALAÇÃO DO PARQUE 

NATURAL MUNICIPAL DA RESSACADA 

 

Art. 1º  Fica criado o PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA RESSACADA, 

nos termos da Lei n° 9985 de 30 de julho de 2000 que regulamenta o artigo 225 da 

Constituição Federal e institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(SNUC) e dá outras providências. 

 

Art. 2º São objetivos do Parque Natural Municipal da Ressacada: 

I - Preservar o patrimônio natural representado pela biota e paisagem, buscando 

a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida; 

II - Proteger os mananciais hídricos que têm suas nascentes neste maciço;   

III - Aproveitar as condições peculiares de sua paisagem natural e cultural para o 

adequado desenvolvimento de atividades educativas, de lazer, recreação, pesquisa e 

observação; 

IV - Garantir a integridade dos ecossistemas locais existentes; 

V - Promover a recuperação da cobertura vegetal típica da região, em área onde 

se fizer necessária; 

VI - Identificar as potencialidades da área com vistas ao desenvolvimento de atividades 

que valorizem os ecossistemas da região; 

VII - Proteger área de excepcional beleza e valor científico; 

IX- Ampliar patrimônio ambiental público do Município. 

 

Art. 3º - Aplicam-se ao PARQUE NATURAL MUNICIPAL DA RESSACADA 

todas as disposições pertinentes contidas na Legislação Federal, Estadual e Municipal. 

 

Art. 4º - Para fins deste Decreto, entende-se por PARQUE NATURAL  MUNICIPAL 

DA RESSACADA, a área especificada no memorial descritivo, constante no anexo 1. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/8671815/art-1-do-decreto-8107-07-itajai
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/anotada/8671801/art-2-do-decreto-8107-07-itajai
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§ 1º - Memorial Descritivo: Inicia-se a descrição no ponto 1 (X: 732320 

Y:702060) que segue por 214 metros até o ponto 2 (X: 732165 Y:702045) e acompanha 

a linha da cota 125 por 962 metros até o ponto 3 (X: 732080 Y: 702026). Segue por 55 

metros até o ponto 4 (X: 732119 Y: 702022), e deste até o ponto 5 (X: 732385 Y: 

702037) por 297 metros. A partir deste por 133 metros até o ponto 6 (X: 732403 Y: 

702023), acompanhando a cota 30 até o ponto 7 (X: 732579 Y: 701997) por 561 metros. 

Segue por 96 metros até o ponto 8 (X: 732566 Y: 701987) e acompanha a cota 70 por 

12.208 metros até o ponto 9 (X: 732391 Y: 701534). Deste segue confrontando o limite 

municipal de Itajaí e Balneário Camboriú por 2.245 metros até o ponto 10 (X: 730629 

Y: 701474). Acompanha a cota 70 por 20.680 metros até o ponto 1. 

Art. 5º - Fica expressamente proibida em toda a área do PARQUE NATURAL 

MUNICIPAL DA RESSACADA qualquer forma de parcelamento do solo bem como 

edificações de qualquer espécie. 

 

Parágrafo Único: Excetuam-se do disposto no caput deste artigo os equipamentos 

públicos necessários à consecução dos objetivos do Parque sendo os mesmos integrados 

a paisagem e compatíveis com a preservação do patrimônio natural. 

 

Art. 6º - Os usos e atividades permitidas na área do Parque serão definidos no Plano de 

manejo de acordo com o que estabelece o Sistema nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC):  

I - estudos científicos, mantendo-se intactos todos os elementos naturais; 

II - atividades de lazer e recreação, conforme regimento específico no Plano de 

Manejo; 

III - administração do parque; 

 

§ 1º O sistema viário do território do Parque, bem como o trânsito de veículos 

automotores, e o acesso, a circulação e a permanência temporária de visitantes na área 

serão fixados  por Regulamento próprio, ressalvado o que dispõe esta Lei, de acordo 

com que for especificado no Plano de Manejo do Parque. 

 

Art. 7º - É terminantemente proibido o corte e abate de árvores nativas, bem como a 

coleta de exemplares da flora do Parque, salvo para fins educacionais e/ou científicos. 
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Art. 8º - O Poder Público Municipal procederá o reflorestamento da área, onde 

se fizer necessário, através de plantio de espécies nativas. 

 

Art. 9º - É expressamente proibida a prática de qualquer ato de caça, perseguição, 

apanha, coleta, aprisionamento e abate de exemplares da fauna do Parque. 

 

§ 1º - É proibido introduzir animais domésticos na área do Parque. 

 

Art. 10 - Ao Poder Público Municipal caberá a gestão técnica, administrativa e 

operacional do Parque em conjunto com o Conselho Gestor Consultivo 

da  referida  Unidade de Conservação. 

 

Art. 11 - O Poder Público Municipal realizará Audiência Pública nos termos nos termos 

da Lei n° 9985 de 30 de julho de 2000. 

 

Art. 12 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Prefeitura de Itajaí, ____de _________ de 2012. 

 

Jandir Bellini 

Prefeito de Itajaí 
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APÊNDICE D 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Título da pesquisa: Ecologia da paisagem: subsídio para implantação do Parque 

Municipal da Ressacada – Itajaí, SC  

Pesquisador(es) responsável(is): Francieli A. Bedin e Rosemeri C. Marenzi 

Instituição: Univali – Lab. de Implantação e Manejo de Unidades de 

Conservação 

 

Prezado(a) Senhor(a): 

 

• Você está sendo convidado(a) a responder às perguntas deste questionário de 

forma totalmente voluntária. 

• Antes de concordar em participar desta pesquisa e responder este questionário, 

é muito importante que você compreenda as informações e instruções contidas neste 

documento. 

• Os pesquisadores deverão responder todas as suas dúvidas antes que você 

decida participar. 

• Você tem o direito de desistir de participar da pesquisa a qualquer momento, 

sem nenhuma penalidade. 

 

Objetivo do estudo: Analisar o processo participativo na criação do Parque Municipal 

da Ressacada. 

Procedimentos. Sua participação nesta pesquisa consistirá no preenchimento 

deste questionário, respondendo às perguntas formuladas. 

Riscos. O preenchimento deste questionário não deverá representar risco de 

ordem física ou psicológica para você.  

Sigilo. As informações fornecidas por você serão confidenciais e de 

conhecimento apenas dos pesquisadores responsáveis. Os sujeitos da pesquisa não serão 

identificados em nenhum momento, mesmo quando os resultados desta pesquisa forem 

divulgados em qualquer forma. 

Não terá nenhum custo ou quaisquer compensações financeiras.  

O benefício relacionado à sua participação será de aumentar o conhecimento científico 

para a área. 

Devolutiva: após defesa da dissertação, todos os dados estarão disponíveis para 

consulta. 

 

Declaro estar ciente do inteiro teor deste TERMO DE CONSENTIMENTO e estou de 

acordo em participar do estudo proposto, sabendo que dele poderei desistir a qualquer 

momento, sem sofrer qualquer punição ou constrangimento.  

 

 

 

Sujeito da Pesquisa: ______________________________________________  

(assinatura) 

 

Itajaí, __ de _________ de 2012. 
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APÊNDICE F 

 

ENTREVISTA COM MORADORES DO ENTORNO DA MORARIA DA 

RESSACADA 

1. Identificação 

- Data:       Sexo: (     ) Feminino 

- Profissão:                               (     ) Masculino  

- Faixa Etária: 

 (      )20 a 30     (    )30 a 40        (     ) 40 a 50     (     )50 a 60     (     ) 60 a 70     (     

)70 a 80  

2. Relação com o local 

- Em que bairro você mora? 

 (    ) Ressacada  (     ) Centro  

(    ) Carvalho  (     ) Canhanduba  

(    ) Fazenda  (     ) Nossa Senhora das Graças  

(    )  Fazendinha   (     ) Vila da Paz 

(     ) Ariribá                       (      ) Outro. Qual? _____________ 

- Há quanto tempo? 

(     ) 1 a 5 anos          (     ) 5 a 10 anos         (     ) 10 a 15 anos    (     ) 15 a 20 

(     ) Outro. ___________ 

 

- O que lhe atrai no bairro? 

 Tranquilidade. Sossego. 

 Proximidade/ contato com a 

natureza. 

 Oportunidade. 

 Infra estrutura disponível. 

 Localização. 

 Segurança 

 Outro. 

 

 

- O que incomoda no bairro? 

 Quantidade de 
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árvores/vegetação. 

 Barulho. Movimentação. 

 Quantidade de casas. 

 Localização. 

 Outro. 

 

3. Afinidade  

- Você considera o morro e sua vegetação um lugar: 

 Agradável. 

 Desnecessário. 

 Importante. 

 Indiferente. 

 Outro. 

 

- Você considera importante preservar o morro? Por quê? 

(      ) Sim                       (     ) Não         

- E qual a importância dos cursos d’água? 

- Você faz uso dos cursos d’água? 

- Como preservar o morro e sua vegetação? 

- Quais são as possibilidades de uso do morro da Ressacada? 

- Você sabe da existência do Parque da Ressacada? 

(      ) Sim                       (     ) Não 

 

- Quais são os benefícios advindos com a implantação do Parque da Ressacada? 

 

 Bem estar para comunidade. 

 Proteção para fauna e flora. 

 Segurança. 

 Possibilidade de emprego. 

 Nenhum. 

 Outro. 
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- Quais são os prejuízos advindos com a implantação do Parque da Ressacada? 

 Proibições decorrentes. 

 Movimentação de pessoas 

 Desapropriações 

 Nenhum. 

 Outro. 

 

- Você gostaria que houvesse a implantação do Parque da Ressacada? Por quê? 

(     ) Sim              (     ) Não        

4. Participação comunitária 

- Você está envolvido com o processo de implantação do Parque da Ressacada? 

(     ) Sim    A quanto tempo? __________          (     ) Não               

De que forma? 

MAPA MENTAL 

- Você conhece os limites do Parque da Ressacada? 

(     ) Sim              (     ) Não 

- Onde deveria passar o limite do Parque da Ressacada? 

- Onde deve se localizar o acesso do Parque da Ressacada? 

- Onde se localizam os cursos de água? 
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APÊNDICE G 

 

 

Mapa de uso e cobertura do solo com a proposta de delimitação do Parque Municipal da 

Ressacada.
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ANEXOS 
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ANEXO A 

 

 

DECRETO Nº 2824, de 10 de dezembro de 1982 

 

TRANSFORMA EM PARQUE MUNICIPAL A ÁREA QUE ESPECIFICA 

 

O Prefeito Municipal de Itajaí, no uso de suas atribuições, resolve DECRETAR 

 

Art. 1º Fica transformado em Parque Municipal toda a área pertencente ao Patrimônio 

Público Municipal, compreendido entre a caixas d´água da Fazenda e Ressacada, 

considerada área de preservação permanente, que não pode ser utilizada, cedida, 

desmembrada ou utilizada para nenhum fim que não o de preservação da Fauna e Flora 

da Região. 

 

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 

em contrário. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJAÍ, 10 DE DEZEMBRO DE 1982 

 

NILTON KUCKER 

Prefeito Municipal 
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ANEXO B 

 

Lista de espécies arbóreas levantadas na morraria da Ressacada, Itajaí, SC. 

Fonte: Zimmer (2008). 
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FAMÍLIA NOME CIENTÍFICO NOME VULGAR 

ANNONACEAE 

Annona sp1 Anona  

Annona sp2 Anona 

Annona sp3 Anona 

ARALIACEAE 
Didymopanax 

morototonii 
Mandiocão 

BIGNONIACEAE Jacaranda puberula Caroba 

CLUSIACEAE Calophyllum brasiliensis  - 

ELAEOCARPACE
AE 

Sloanea guianensis  - 

EUPHORBIACEA
E 

Alchornea triplinervia Tanheiro  

FLACOURTIACEA
E 

Casearia sylvestris  Café-do-mato 

LAURACEAE 
Nectandra rigida  Canela-amarela 

Nectandra sp1 -  

LEGUMINOSAE Inga sessilis Ingá-macaco 

MELASTOMATAC
EAE 

Miconia cinnamomifolia Jacatirão 

Miconia sp1  - 

Miconia sp2  - 

MELIACEAE 

Cabralea canjerana Canharana  

Guarea macrophy  - 

Trichilia sp1  - 

Trichilia sp2  - 

MIRISTICACEAE Virola oleifera Bicuíba 

MONIMIACEAE Mollinedia schotiana  - 

MYRTACEAE 

Campomanesia sp1 Gabiroba 

Eugenia sp1  Araçá 

Myrcia rostrata Guamirim  

Myrtaceae sp1 -  

Myrtaceae sp2 -  

Myrtaceae sp3 -  

NYCTAGINACEAE Guapira Oposita Maria-mole  

PALMAE 
Euterpe edulis Palmito  

Syagrus romanzoffiana Jerivá 

RUBIACEAE 

Psychotria sp1 - 

Rubiaceae sp1 - 

Rubiaceae sp2 - 

RUTACEAE 
Balfourodendron 

rudelianum 
- 

SAPINDACEAE 

Allophyllus edulis - 

Cupania vernalis Camboatá 

Sapindaceae sp1  - 

ULMACEAE Trema micrantha Grandiúva 
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ANEXO C 

 

 

Lista de espécies registradas na área proposta como Parque Municipal da 

Ressacada no período de abril de 2008 a outubro de 2008 e agosto de 2008 a outubro de 

2009. Tipo de registro: AF – Armadilha Fotográfica; AG - Armadilha de Gaiola; AP - 

Armadilha de Pegadas; PN - Pegadas Naturais; VI - Visualização;FE - Fezes; EN – 

Entrevistas. FONTE: TEIXEIRA (2009). 
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ANEXO D 

 

Lista de mamíferos ocorrentes na Região e na área de estudo. Locais 

Observados: PV: Praia Vermelha; MA: Morraria do Atalaia; MR: Morraria da 

Ressacada. Fonte: Marenzi e Zimmermman (2006) apud Teixeira (2009). 
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ANEXO E 

 

Lista de aves observadas no entorno da morraria da Ressacada  

Local: Pista de Atletismo – Itajaí (Data: 21/04/2012 – 08:45 – 09:45) 

Carlos Zimmermann (no prelo) 

 

Espécies Indivíduos 

1. Mimus saturninus 3 

2. Ramphastos dicolorus 1 

3. Pitangus sulphuratus 2 

4. Vanellus chilensis 2 

5. Estrilda astrild 10 

6. Cyclarhis gujanensis 1 

7. Tachyphonus coronatus 2 

8. Myiophobus fasciatus 1 

9. Columbina talpacoti 2 

10. Ortalis guttata 2 

11. Synallaxis ruficapilla 1 

12. Geothlypis aequinoctialis 1 

13. Rupornis magnirostris’ 1 

14. Furnarius rufus 2 

15. Camptostoma obsoleta 1 

16. Coereba flaveola 2 

17. Pionus maximiliani 9 

18. Crypturellus obsoletus 1 

19. Megaceryle torquata ( 1 

20. Piaya cayana 1 

21. Pyrrhura frontalis 10 

22. Synallaxis  spixi 1 

23. Tangara palmarum 4 

24. Manacus manacus 2 

25. Cantorchilus longirostris 1 
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26. Basileuterus culicivorus 2 

27. Phaethornis squalidus 1 

28. Herpsilochmus 

rufimarginatus 

2 

29. Tangara cyanocephala 7 

30. Parula pitiayumi 1 

31. Lanio melanops 1 

32. Zonotrichia capensis 1 

33. Troglodytes musculus 2 

34. Myiozetetes similis 2 

35. Colaptes campestris 2 

36. Phimosus infuscatus 1 

37. Coragyps atratus 2 

38. Pygochelidon cyanoleuca 2 

39. Malacoptila striata 1 

40. Chiroxiphia caudata 1 

41. Crotophaga ani 10 

42. Sicalis flaveola 15 

43. Patagioenas picazuro 2 

44. Sporophila caerulescens 2 

 

 

 


