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RESUMO 

 

As Unidades de Conservação, e as áreas protegidas como um todo, são fundamentais para a 

conservação da biodiversidade e dos processos ecossistêmicos presentes na Ilha de Santa 

Catarina. No entanto, a sua eficácia é comprometida pelos crescentes impactos antrópicos e 

pelo processo de fragmentação dos habitats remanescentes. A ecologia de paisagens permite 

um estudo holístico ao decompor os componentes da paisagem em matriz, mancha e corredor 

e analisá-los quanti e qualitativamente. Esta pesquisa visa elaborar um Mapa de Cobertura e 

Uso da Terra da Ilha de Santa Catarina em 2019 e compará-lo com mapeamentos realizados 

anteriormente por Ferretti (2013) para os anos de 2010, 1995 e 1986, dando assim 

continuidade à análise da evolução da paisagem na ilha e, então, identificar e propor a 

estruturação de corredores ecológicos. Para isso, a metodologia empregada consiste no uso de 

Sensoriamento Remoto e Sistemas de Informações Geográficas, para realçar as características 

da paisagem distinguíveis em imagens de satélite e integrar os diversos dados espaciais com 

os quais são trabalhados, proporcionando uma análise global do sistema. Os corredores 

ecológicos são de suma importância para a frágil conectividade ainda existente entre os 

fragmentos de paisagem natural em meio às áreas antrópicas. Apesar de menos de 20 % da 

ilha ser urbanizada, as manchas urbanas e seus corredores viários isolam os fragmentos de 
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áreas naturais, quase impossibilitando o fluxo das espécies, o que acarreta em perda de 

biodiversidade e possíveis extinções. Dessa forma, o mosaico de Unidades de Conservação é 

essencial para a preservação dos habitats remanescentes e os corredores ecológicos são 

essenciais para a ligação entre eles. O mapeamento de cobertura e uso da terra e das Unidades 

de Conservação da ISC de forma periódica permite o monitoramento das áreas protegidas, dos 

impactos atuantes e do decorrer dos processos de fragmentação e conectividade da paisagem, 

auxiliando na tomada de decisões. 

 

Palavras-chave: Ecologia de paisagens. Áreas protegidas. Corredores ecológicos. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A perda e fragmentação dos habitats naturais são consideradas como as principais 

causas da extinção de espécies, devido à redução de área de habitat disponível, à perturbação 

desse habitat (especialmente nas suas bordas) e ao isolamento de pequenas populações nos 

fragmentos, tornando-as crescentemente suscetíveis a mudanças ambientais ou a variações 

demográficas (FAHRIG, 2003 apud METZGER, 2006). 

Castro Jr. (2009) ressalta que enquanto a taxa natural de extinção foi calculada na 

ordem de uma espécie por ano nos últimos 600 milhões de ano, com cinco episódios de 

extinção em massa inclusos, atualmente ela é de centenas a milhares de vezes maior em razão 

da atividade antrópica. As florestas tropicais, apesar de ocuparem apenas 7 % da superfície 

terrestre, contemplam mais da metade das espécies da biota mundial e estão sendo 

rapidamente destruídas, devido à crescente exploração humana, em especial à expansão das 

atividades econômicas. 

Neste sentido, estudos de Biogeografia voltados para a conservação têm sido realizados 

com o intuito de entender a ecologia de paisagens fragmentadas. MacArthur & Wilson 

elaboraram, em 1967, a Teoria da Biogeografia de Ilhas, a qual prediz que o número de 

espécies em uma ilha é resultado do balanço entre migração e extinção, em função do 

tamanho desta e da sua distância até o continente. Se entendermos como ilha qualquer 

ambiente de caráter insular (fragmentos remanescentes de habitats imersos em diferentes 

habitats circundantes), podemos relacionar os diversos fragmentos de uma paisagem a partir 
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das noções de tamanho, forma e distância entre si. Essa teoria é aplicável às áreas protegidas, 

pensando ainda na conexão entre os fragmentos por meio de corredores. 

 Forman & Godron (1986, apud Ferretti, 2013) entendem que a principal formulação 

para a descrição da paisagem tem sido pensá-la como um mosaico (Fig. 1), constituído de 

uma matriz (forma homogênea e dominante), manchas (fragmentos que diferem da matriz) e 

corredores (estruturas lineares que ligam as manchas sobre a matriz). Os corredores, 

comumente cursos d’água, estradas, cumes de montanhas e faixas vegetadas, realizam a 

conectividade entre os fragmentos e permitem o fluxo de entrada e saída dos sistemas. 

 

Figura 1: Esquema gráfico da estrutura espacial da paisagem. 

 

Fonte: Odum & Barrett, 2008, modificado por Ferretti, 2013. 

 

A forma dos fragmentos, a qual é condicionada por atividades humanas e condições 

naturais, é de grande importância, sendo inclusive por vezes considerada mais relevante que a 

própria dimensão do fragmento (SUBIRÓS; et al., 2006). Isso porque a dimensão do terreno é 

vital para a sobrevivência das espécies, cada qual necessita de determinada área mínima de 

habitat para realizar suas funções, porém é a forma do fragmento que rege a amplitude do 

efeito de borda (Fig. 2). Para espécies que evitam os ecótonos, de nada adianta uma grande 

área total se o efeito de borda sobre este fragmento deixa apenas uma fração desta inalterada 

no interior. 

De acordo com Múgica de la Guerra (2002), quanto menor a superfície do fragmento, 

mais vulnerável será aos agentes externos e maior será o efeito de borda. Enquanto no interior 

de fragmentos grandes suas propriedades e características internas permanecem preservadas, 

naqueles em que a superfície é reduzida os efeitos e tensões da matriz se refletem em seu 
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interior, prejudicando as espécies de interior em benefício das espécies de borda. Assim, as 

áreas protegidas devem possuir um tamanho suficiente para garantir a sobrevivência das 

espécies e a funcionalidade do território. 

 

Figura 2: O efeito de borda e seu impacto na distribuição das espécies. 

 

Fonte: Odum & Barrett, 2008, modificado por Ferretti, 2013. 

 

Após um longo processo de maturação (iniciado no fim do século XIX) da ideia de se 

conservar áreas em função do desenvolvimento econômico baseado em recursos naturais de 

forma sustentável (Uso Sustentável) ou da preservação de áreas pela importância de suas 

características intrínsecas (Proteção Integral), no Brasil chegamos ao Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC – Lei nº 9.985/2000). Essa política regulamenta a gestão 

das Unidades de Conservação (UCs) com suas diversas categorias e objetivos, integradas em 

um sistema que pode ser coletivamente planejado pelas 3 esferas do poder público, com 

participação das comunidades locais. 

Segundo Castro Jr. (2009), o SNUC busca garantir a proteção de parcela representativa 

dos biomas brasileiros, criando aparato técnico, jurídico e conceitual que possibilita uma 

melhor gestão territorial e ambiental, balizando os processos de tomada de decisão das 

diferentes instâncias envolvidas. A partir da noção de mosaicos de Unidades de Conservação, 

o SNUC visa a gestão integrada e participativa com base na proximidade territorial, de forma 

a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o 

desenvolvimento sustentável no contexto regional. Essa gestão integrada possibilita a 

preservação de grandes fragmentos de Mata Atlântica em bom estado de conservação e 
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incentiva o desenvolvimento social com atividades sustentáveis em áreas mais degradas e/ou 

fragmentadas. Passa, assim, à ideia de sistema, com áreas centrais prioritárias para 

preservação e áreas periféricas de amortecimento onde a interferência humana é 

regulamentada, conservando os fragmentos através de corredores ecológicos e aumentando a 

porosidade na matriz da paisagem, possibilitando aumento no fluxo gênico de diferentes 

espécies entre os fragmentos. 

É válido ressaltar que, por se tratar de um ambiente insular, a ISC demanda especial 

atenção no que tange a conservação da biodiversidade e a manutenção das funções 

ecossistêmicas, visto que o ambiente insular apresenta certo nível de isolamento geográfico.  

Assim, o principal objetivo desta pesquisa trata de analisar os impactos (pressão e 

ameaça) e fragmentação causados pela expansão urbana sobre as Unidades de Conservação na 

Ilha de Santa Catarina (ISC), bem como estudar a possibilidade de implantações e monitorar 

os processos de conectividade das UCs através de corredores ecológicos. 

A fragmentação é um processo que modifica toda a paisagem e não somente a 

distribuição espacial de um de seus habitats (MCGARIGAL & CUSHMAN, 2002 apud 

METZGER, 2006). Para Metzger (2006), além de reduzir e subdividir os remanescentes de 

habitats e expandir outras formas de uso da terra, cria fronteiras entre elas, aumentando a 

heterogeneidade do mosaico e afetando a permeabilidade da matriz aos fluxos biológicos. 

As principais causas da fragmentação são a expansão urbana, processos de 

industrialização, agricultura e silvicultura intensivas e os fenômenos de expansão da 

infraestrutura viária (MÚGICA DE LA GUERRA, 2002). De forma geral, ela afeta os 

processos ecológicos mais frágeis, entretanto, como ressaltam Wiens & Milne (1989, apud 

Múgica de la Guerra, 2002), deve-se ter em conta que a fragmentação opera em diferentes 

escalas para diferentes espécies e habitats. 

Ferretti (2013) aponta que a Ilha de Santa Catarina vem apresentando o típico processo 

de fragmentação, um processo dinâmico pelo qual o habitat vai sendo reduzido a fragmentos 

de menor tamanho, mais ou menos conectados entre si em uma matriz diferente da original. 

Tal fato justifica a importância deste trabalho, é necessário mapear a evolução do 

mosaico de paisagens da ISC e de suas áreas protegidas ao longo das últimas décadas, para 

entender o contexto e a intensidade dos impactos presentes, buscando sanar as adversidades 

através do planejamento e gestão do território. 

Para tanto, a metodologia empregada nesta pesquisa consiste: 
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1. No mapeamento e caracterização de todas as Unidades de Conservação existentes 

na Ilha de Santa Catarina; 

2. Na confecção de um Mapa de Cobertura e Uso da Terra (MCUT) atual (2019) e 

análise comparativa com mapas de anos anteriores (2010, 1995 e 1986), gerados 

por Ferretti (2013), em relação ao processo de desenvolvimento urbano, 

observando a pressão, ameaças e fragmentação dos habitats; 

3. Na análise correlativa entre o uso da terra e as áreas protegidas; 

4. Na identificação de potenciais corredores ecológicos que liguem as diferentes 

paisagens da Ilha de Santa Catarina. 

Dessa forma, através do banco de dados levantado1 e da constante atualização das 

métricas referentes às Unidades de Conservação, bem como do acompanhamento da cobertura 

e uso da terra ao longo de décadas por meio de mapeamentos periódicos, essa pesquisa 

possibilita a análise e o monitoramento da paisagem da Ilha de Santa Catarina, com enfoque 

nos impactos existentes, sobretudo antrópicos, e na contribuição das áreas protegidas para 

atenuá-los. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este projeto de pesquisa consiste em três etapas e se estenderá por três anos, sendo 

realizado a cada ano um relatório, respectivamente. Este relatório é assim referente ao 

primeiro terço do projeto de pesquisa e segue os objetivos e metodologias aqui expostos. 

A confecção do Mapa de Cobertura e Uso da Terra da Ilha de Santa Catarina para 2019 

(Anexo A) foi embasada no uso de geotecnologias: Sensoriamento Remoto (SR) e Sistemas 

de Informações Geográficas (SIG). 

A plataforma Google Earth Engine supriu a necessidade do SR para realizar a 

classificação supervisionada da imagem de satélite. Por sua vez, o software livre2 de código 

aberto QGIS, versão 2.18.24 ‘Las Palmas’, atendeu a demanda na plataforma SIG, tanto para 

aperfeiçoar o Mapa de Uso e Cobertura da Terra como para integrar todos os dados 

                                                 
1  Disponibilizado pelo Observatório de Áreas Protegidas em <http://observa.ufsc.br/>. 
2  Diferentemente de softwares proprietários, os softwares livres não almejam o lucro, sendo produzidos 
de forma colaborativa por diversos programadores e disponibilizados gratuitamente, nem por isso pecando na 
qualidade técnica e na confiabilidade. O constante aperfeiçoamento do programa e a possibilidade de adequá-lo 
às necessidades particulares são grandes vantagens de se trabalhar com softwares livres. 
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trabalhados, permitindo assim a análise global com todos os parâmetros elencados pela 

pesquisa. 

 

2.1 MAPEAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DAS ÁREAS PROTEGIDAS DA ISC 

 

O primeiro passo da pesquisa constou do levantamento de todas as áreas protegidas da 

ISC, com enfoque nas Unidades de Conservação, no formato shapefile (.shp), o qual contém 

dados geoespaciais na forma de vetores utilizado em Sistemas de Informações Geográficas. 

Estas foram adquiridas através de plataformas digitais pertencentes aos órgãos 

governamentais competentes, como o Ministério do Meio Ambiente (MMA) e a Prefeitura 

Municipal de Florianópolis (PMF), além de arquivos utilizados por Ferretti (2013) e outras 

fontes de pesquisa. 

No caso de áreas muito recentes, criadas ou modificadas no ano de desenvolvimento da 

pesquisa (2018/2019), cujos arquivos vetorizados para SIG não estavam ainda 

disponibilizados, ou sequer confeccionados, foram produzidos novos shapefiles a partir das 

coordenadas dos vértices das áreas segundo sua normativa legal em vigor. Vale ressaltar que 

comumente as tabelas em anexo nas leis trouxeram erros na sequência dos vértices, ou ainda a 

falta de alguns, além da ausência da face costeira, gerando erros de geometria nos polígonos e 

demandando tempo e atenção para a sua correção. 

Quanto ao Sistema de Referência de Coordenadas, adotou-se o datum SIRGAS 2000, 

projeção UTM 22S. Além da visualização cartográfica das áreas protegidas dentro do 

território da ISC, o QGIS também calculou os dados requisitados sobre elas, sendo estes a 

área (km²), o perímetro (km) e o índice de borda da unidade (esfericidade). 

 

2.2 MAPA DE COBERTURA E USO DA TERRA DA ISC, 2019 

 

O Mapa de Cobertura e Uso da Terra foi gerado através do software Google Earth 

Engine, o qual pode ser acessado gratuitamente de forma online. Nele, é disponibilizada uma 

coleção de imagens do satélite Landsat 8, o qual dispõe de imagens desde 2013, com 

resolução temporal de 16 dias, já com a correção atmosférica TOA Reflection. 

Foi adicionado o dado “Landsat 8 Collection 1 Tier 1 8-Day TOA Reflectance 

Composite” e trabalhou-se, especificamente, com a imagem do sensor OLI, órbita 220, ponto 
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079, obtida em 14/08/18, devido ao fato desta ser recente e conter nebulosidade praticamente 

nula sobre o foco de estudo, a ISC. 

Uma composição RGB, falsa cor infravermelho, foi adicionada para ressaltar as 

diferenças entre a área urbanizada e os tipos de vegetação, utilizando a banda 5 

(infravermelho próximo, de resolução espectral: 0,85-0,88 µm) para compor o vermelho, a 4 

(visível vermelho: 0,64-0,67 µm) para o verde e a 3 (visível verde: 0,53-0,59 µm) para o azul. 

As bandas escolhidas conferiram uma resolução espacial de 30 metros para o projeto. Sua 

resolução radiométrica é de 16 bits, ou seja, apresenta 6.536 níveis de cinza. 

A partir da imagem de satélite e do mapa altimétrico, também disponibilizado pelo 

Google Earth Engine, e da composição RGB retratando os diferentes níveis de reflectância 

dos pixels com base na assinatura espectral de cada objeto, foram mapeadas, por meio do 

classificador “Random Forests”, as áreas das classes de cobertura e uso da terra previamente 

estabelecidas, as quais são: corpo d’água, área urbanizada, duna e solo exposto, restinga, 

pastagem, manguezal, vegetação de planície e vegetação de encosta. Posteriormente à 

classificação supervisionada, foi adicionada a classe “vegetação de banhado”. As cores de 

cada classe foram definidas pensando-se na existente convenção cartográfica e remetendo a 

coloração real dos objetos. 

Como forma de avaliação da acurácia da classificação, o Engine responde com uma 

matriz de confusão (Fig. 3), a qual compara a classificação realizada com dados de referência 

para saber o quanto o mapa elaborado está condizente com a realidade. Assim, a 

confiabilidade do Mapa de Uso e Cobertura da Terra confeccionado em 2018 é, num primeiro 

momento, estimada em 97,03 %. 

 

Figura 3: Matriz de confusão do Mapa de Cobertura e Uso da Terra da ISC em 2018. 

 

Fonte: Martins & Ferretti, 2019. 
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O produto gerado foi salvo como uma imagem georreferenciada no formato “.tif”, a 

qual foi inserida no QGIS na forma de um arquivo raster, ou seja, uma imagem matricial 

composta por uma malha de pixels com diferentes níveis de reflectância, cada qual 

representando a classe em que se insere. Porém, este primeiro produto apresentou vários 

pequenos erros de classificação, devido ao fato de diferentes classes por vezes possuírem 

níveis de reflectância muito parecidos, como pode ser visto na matriz de confusão. Dessa 

forma, foi necessário retrabalhar a imagem na tentativa de torná-la uma melhor aproximação 

da realidade e visualmente menos poluída.  

Ela foi então convertida de raster para vetor, para que pudesse ser realizado um 

aperfeiçoamento na acurácia da classificação do Mapa de Cobertura e Uso da Terra. Na 

conversão, apesar de a nova camada ser vetorial, optou-se por manter a geometria dos pixels 

em vez de suavizar os contatos entre as diferentes classes para uma geometria linear, com o 

intuito de facilitar o processo de correção dos pixels que foram erroneamente classificados.  

A imagem gerada pelo Google Earth Engine apresentava não somente a ilha, mas toda a 

área de seu entorno. Portanto, se cortou o produto pelo shapefile do limite de Florianópolis3, 

excluindo a área continental e mantendo apenas a insular. 

Primeiramente, a classificação dos pixels foi sutilmente generalizada pelo método do 

vizinho mais próximo para diminuir a quantidade de ruídos no mapa (pixels individuais 

classificados errados em meio a outra classe). A correção foi então realizada manualmente 

para toda a área da ilha por conjuntos de pixels previamente aglutinados pelo software na 

conversão para vetor, alterando-se a sua classificação diretamente na tabela de atributos da 

camada. Por vezes, quando os conjuntos de pixels abrangiam uma área muito grande, onde na 

verdade havia mais de uma classe presente, estes foram repartidos em duas ou mais partes, 

recategorizadas de acordo com as classes constatadas. 

Como base para conferir a procedência da classificação supervisionada e realizar suas 

eventuais correções foram utilizadas as imagens do “Google Satellite”, a qual permite a 

visualização real, atualizada e em alta resolução da área, e do “Google Terrain”, para auxiliar 

na diferenciação entre vegetação de planície e de encosta com base na topografia, ambas 

disponibilizadas através do complemento “Quick Map Services”, além do arquivo vetorial de 

curvas de nível disponibilizado pela PMF. 

                                                 
3  Disponível gratuitamente para download no site da PMF. 
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Em meio a análise, optou-se por adicionar mais uma classe ao mapa, a “vegetação de 

banhado”, cujas áreas foram delimitadas visualmente (recategorizadas a partir de outras 

classes, como pastagens e vegetação de planície) e com base no shapefile de áreas de 

inundação também pertencente à PMF. 

Por fim, após realizadas todas as correções, se utilizou no QGIS a ferramenta 

“Multipartes para parte simples” para agrupar novamente os polígonos de mesma classe e a 

ferramenta “v.generalize.smooth”, método chaiken com tolerância máxima de 30, para 

transformar a geometria pixelada dos contatos entre as classes em curvas suavizadas, 

melhorando assim a estética visual do mapa. Após todo o refinamento no pós-processamento 

do mapa, estima-se que sua confiabilidade seja de aproximadamente 99 %, atualizado para o 

ano de 2019. 

 

2.3 IDENTIFICAÇÃO DE POTENCIAIS CORREDORES ECOLÓGICOS 

 

Os potenciais corredores ecológicos presentes na Ilha de Santa Catarina foram 

identificados, majoritariamente, pelo conhecimento prévio da área, sendo confirmados em 

visita a campo. Os demais foram ou constatados na literatura, ou verificados por meio de 

imagens de satélite e pelo mapeamento de cobertura e uso da terra. 

Para a sua descrição foram utilizados em conjunto o QGIS, o Google Earth e o Google 

Street View. O QGIS e o Google Earth permitiram realizar medições e visualizar imagens de 

satélite atuais e de alta resolução, enquanto o Google Street View possibilitou a observação a 

partir da perspectiva interna ao sistema viário, sobre o qual a fauna deve passar, na maioria 

dos casos, para realizar a travessia de um local para outro. No QGIS foi ainda possível 

confrontar a imagem de satélite com o mapeamento de cobertura e uso da terra, identificando 

quais classes são englobadas pelo corredor, com as curvas de nível, traçando o perfil 

altimétrico, e com as Unidades de Conservação, destacando a sua importância para a 

conservação da biodiversidade, bem como desenhar de forma esquemática os próprios 

corredores.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os dados obtidos a partir do geoprocessamento, ao se coligir todas as Unidades de 
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Conservação da Ilha de Santa Catarina e se realizar o seu mapeamento de cobertura e uso da 

terra para o ano de 2019, são apresentados a seguir e, mais adiante, comparados com as 

informações levantadas por Ferretti (2013) para os anos de 1986, 1995 e 2010, atualizando 

assim essa série histórica das áreas protegidas da porção insular de Florianópolis. Serão ainda 

apresentados os potenciais corredores ecológicos identificados, a importância e os benefícios 

que carregam e as adversidades que enfrentam. 

 

3.1 DADOS ESPACIAIS LEVANTADOS EM 2019 

  

Utilizando como base o trabalho de Ferretti (2013), o mapeamento de cobertura e uso da 

terra para o ano de 2019 segue a classificação apresentada na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Classes criadas para o Mapa de Cobertura e Uso da Terra da ISC, 2019. 

Classe Definição 

Corpo d’água 
Grandes cursos d’água, lagos, lagoas, lagunas e áreas marinhas 

junto à linha de costa. 
Área urbanizada Núcleo urbano e área de expansão urbana e/ou antropizada. 

Duna e solo exposto Dunas móveis, dunas frontais, costão rochoso e solo exposto. 

Restinga 
Vegetação herbácea, arbustiva e/ou arbórea, fixadora de dunas em 

depósitos arenosos paralelos à linha de costa. 

Manguezal 
Zona úmida costeira, transicional entre ambiente marinho e 

terrestre, sujeita ao regime das marés. 

Pastagem 
Campo aberto, seja natural, nativo ou artificial, composto 

principalmente por gramíneas e herbáceas. 

Vegetação de planície 
Florestas de terras baixas em estágio inicial, médio e/ou avançado, 

situadas até 30 m de altitude, incluindo florestas plantadas com 
espécies exóticas. 

Vegetação de encosta 
Florestas em estágio inicial, médio e/ou avançado situadas acima de 

30 m de altitude, incluindo florestas plantadas com espécies 
exóticas. No geral corresponde à Floresta Ombrófila Densa. 

Vegetação de banhado 
Vegetação de área úmida em planícies saturadas, de forma perene 

ou intermitente. 
Fonte: Modificado de Ferretti, 2013. 
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Logo abaixo, estão dispostos na Tabela 2 os dados de área e perímetro para cada classe 

em relação às dimensões totais da ilha. A Figura 4 demonstra graficamente a relação 

percentual da área ocupada por cada classe de cobertura e uso da terra. 

 

 

Tabela 2: Dados espaciais das classes de cobertura e uso da terra em 2019. 

Classe Área (km²) Perímetro (km) 
% em relação à 

área total 
Corpo d’água 27,092 96,142 6,480 

Área urbanizada 77,495 867,948 18,535 
Duna e solo exposto 6,527 159,478 1,561 

Restinga 8,121 91,958 1,942 
Manguezal 19,292 124,378 4,614 
Pastagem 61,113 1085,721 14,616 

Vegetação de planície 43,952 597,860 10,512 
Vegetação de encosta 162,978 562,059 38,979 
Vegetação de banhado 11,544 93,850 2,761 

Total 418,114 3679,394 100,000 
Fonte: Elaborado por Martins & Ferretti, 2019. 

 

Figura 4: Percentual da área das classes de cobertura e uso da terra em relação à 

área total da Ilha de Santa Catarina para o ano de 2019. 

 

Fonte: Elaborado por Martins & Ferretti, 2019. 

 



13 

 

 
  

 

A Tabela 3, por sua vez, traz os dados de área, perímetro e índice de borda das Unidades 

de Conservação da ISC, com todas as atualizações realizadas até a publicação deste trabalho. 

Segundo Ferretti (2013), o índice de borda é uma relação entre a área e o perímetro da 

área protegida, onde valores próximos a 1 representam uma forma próxima à esfericidade, e 

quanto maior o índice mais alongado ou disforme o fragmento. O índice indica processos de 

alteração nas bordas do fragmento, afetando a diversidade de espécies ali presentes, onde as 

áreas que mais se assemelham a circunferências sofrem menor influência do meio externo por 

possuírem borda mínima de contato. O cálculo do índice de borda é feito através da equação 

lnB = L / 2√πA, onde lnB representa o índice, L o perímetro e A a área. 

 

Tabela 3: Dados espaciais das UCs em 2019. 

Esfera Tipo Unidade de Conservação 
Área 
(km²) 

Perímetro 
(km) 

Índice de 
Borda 

Federal 
PI Estação Ecológica do Carijós 7,599 33,046 3,382 
US Reserva Extrativista do Pirajubaé 17,132 28,055 1,912 

Estadual PI 
Parque Estadual do Rio Vermelho 15,413 40,567 2,915 

Parque Estadual da Serra do 
Tabuleiro (insular) 

2,827 8,040 1,349 

Municipal PI 

Monumento Natural Municipal da 
Galheta 

2,498 12,435 2,219 

Monumento Natural Municipal da 
Lagoa do Peri 

42,744 74,043 3,195 

Parque Municipal do Manguezal 
do Itacorubi 

1,859 10,614 2,196 

Parque Natural Municipal da 
Lagoa do Jacaré das Dunas do 

Santinho 
2,201 11,667 2,218 

Parque Natural Municipal da 
Lagoinha do Leste 

9,197 21,728 2,021 

Parque Natural Municipal das 
Dunas da Lagoa da Conceição 

7,190 31,839 3,350 

Parque Natural Municipal do 
Maciço da Costeira 

15,463 35,443 2,543 

Parque Natural Municipal do 
Morro da Cruz 

1,306 14,912 3,682 

Particular US 
Reserva Particular do Patrimônio 

Natural Menino Deus 
0,146 2,146 1,586 
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Reserva Particular do Patrimônio 
Natural Morro das Aranhas 

0,498 3,945 1,577 

PI – Proteção Integral; US – Uso Sustentável. Fonte: Elaborado por Martins & Ferretti, 2019. 

 

A soma total das áreas das UCs chega à 125,942 km², o equivalente a 30,121 % da área 

da ISC. Vale ressaltar que todas as medidas aqui dispostas são resultado de geoprocessamento 

e, portanto, podem apresentar sutis diferenças com relações a outros trabalhos, inclusive com 

a série histórica que será apresentada abaixo.  

 

 

3.2 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PAISAGEM DA ISC 

  

O mapeamento e a descrição analítica tanto das UCs como da cobertura e uso da terra 

são importantes não somente para análises e tomadas de decisão imediatas, mas também para 

acompanhar a sua evolução ao longo do tempo e projetar a situação futura, nos permitindo 

assim planejar ações de longo prazo. 

A Tabela 4 traz os dados espaciais das Unidades de Conservação da Ilha de Santa 

Catarina em 2013, levantados por Ferretti (2013). A ESEC Carijós, cujos dados são 

apresentados de forma integral para 2019 na Tabela 3, aqui é subdividida em suas duas 

glebas, a do Saco Grande e a de Ratones. 
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Tabela 4: Dados espaciais das UCs em 2013. 

 

Fonte: Ferretti, 2013. 

  

Ao compararmos as Unidades de Conservação em 2013 (Tabela 4) com a atualidade 

(Tabela 3), observamos importantes modificações nas unidades da esfera municipal. A 

exceção do Manguezal do Itacorubi, as nomenclaturas dos demais Parques Municipais foram 

alteradas para Parque Natural Municipal, afim de enquadrá-los no SNUC. Ainda, as unidades 

da Galheta e da Lagoa do Peri foram recentemente recategorizadas, após muita discussão e 

consultas populares, para Monumento Natural Municipal, através das leis municipais nº 

10.100/2016 e nº 10.530/2019, respectivamente. 

Em termos espaciais, ganham destaque as alterações realizadas na Lagoa do Peri, 

Galheta, Dunas da Lagoa da Conceição e Maciço da Costeira. A Lagoa do Peri dobrou sua 

área, englobando agora o maciço sul da ISC e encostando a porção insular do Parque Estadual 

da Serra do Tabuleiro, uma grande conquista, apesar de seu índice de borda também ter 

aumentado. Já a unidade da Galheta aumentou sua área mantendo o índice de borda 

semelhante. A forma da unidade do Maciço da Costeira foi alterada, aumentando o perímetro 

e o índice de borda sem modificar muito a área. A área das Dunas da Lagoa da Conceição 

também foi aumentada, se estendendo agora ao sul até a Lagoa da Chica, porém seu índice de 
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borda também subiu. Apesar do aumento no índice de borda, as alterações foram positivas, ou 

agregando área às unidades ou amenizando conflitos socio-políticos. 

Quanto ao mapeamento de cobertura e uso da terra, ao se fazer a comparação entre as 

análises estatísticas para 2019 e os demais períodos, é importante observar que há ligeiras 

alterações na metodologia de classificação. A soma das classes “restinga”, “manguezal” e 

“vegetação de planície” de 2019 corresponde à “vegetação de terras baixas” dos anos 

anteriores, e a classe “áreas inundáveis” foi substituída pela “vegetação de banhado”. 

A Figura 5 traz um gráfico exibindo a evolução histórica da paisagem da Ilha de Santa 

Catarina em função da área que cada classe ocupa na distribuição espacial do uso da terra. 

Observa-se que as principais mudanças ocorridas ao longo do tempo foram o 

crescimento da área urbanizada simultâneo à diminuição das áreas de pastagem. Como já 

apontado por Ferretti (2013), é possível perceber que o crescimento de áreas urbanizadas 

acontece sobre as áreas de pastagem, áreas inundáveis, duna e solo exposto. Apesar de parte 

da diminuição da área de dunas ser explicada pela invasão da urbanização, em parte é 

decorrente do aumento da vegetação de restinga sobre ela, em seu processo de fixação. 

Já a vegetação de terras baixas teve uma diminuição de 1986 para 1995, seguida de uma 

expansão que se mantém até hoje, em razão do abandono das áreas de pastagem e agricultura, 

mas sobretudo pela criação efetiva de áreas protegidas a partir da década de 1980. Em 

contrapartida, a vegetação de encosta, que vinha aumentando de 1986 até 2010, regrediu a sua 

área nessa última década. É provável que essa diminuição também se deva à expansão urbana, 

a qual se estendeu para cima dos maciços, além do surgimento de diversas clareiras visíveis 

principalmente nos maciços do sul da ilha, explicando o ligeiro aumento na área coberta por 

pastagem. 
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Figura 5: Gráfico com dados da cobertura e uso da terra com a indicação dos valores por área das 

classes de análise, em quatro décadas (1986, 1995, 2010, 2019). 

 

Fonte: Modificado de Ferretti, 2013. 

 

Constata-se assim a importância das UCs para a conservação dos ecossistemas. A 

restinga, por exemplo, além de ser protegida por lei federal na forma de Área de Preservação 

Permanente (APP), na ISC se encontra praticamente em sua totalidade protegida por UCs 

municipais, reforçando a sua preservação pelo efeito de sombreamento. De forma similar, a 

ESEC Carijós, a RESEX Pirajubaé e o Parque Municipal do Manguezal do Itacorubi 

protegem os quatro grandes manguezais de Florianópolis, os quais já são naturalmente 

protegidos como APP. Contudo, sem essa sobreposição de áreas protegidas, estes frágeis 

ecossistemas ficam muito mais vulneráveis e à mercê da pressão antrópica. 

No sul da ilha e na região central os maciços cobertos por vegetação de encosta já se 

encontram resguardados por UCs, porém os maciços do norte da ilha contam somente com a 

proteção de APPs. Estes maciços, por serem estruturalmente alongados na direção NNE-

SSW, assim como a ilha, realizam importantes conexões por toda a sua extensão, as quais se 

encontram bastante ameaçadas pelo crescente sistema viário. É interessante, portanto, a 
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concepção de uma nova Unidade de Conservação para proteger os maciços do norte da ilha, 

proposta já apresenta pela comunidade científica e pelo órgão gestor da PMF. 

 

3.3 DESCRIÇÃO DOS CORREDORES ECOLÓGICOS DA ISC 

 

A conectividade da paisagem é um termo geral que integra os conceitos de corredor e 

barreira, e indica como respondem os fluxos ecológicos à estrutura da paisagem (NOSS, 1993 

apud MÚGICA DE LA GUERRA, 2002). Além de aumentarem a conectividade, os 

corredores também são valiosos pela possibilidade de desempenharem a função de habitat. 

Uma característica chave dos corredores ecológicos é que a intensidade dos fluxos de matéria 

e energia neles são maiores que no resto do território (MÚGICA DE LA GUERRA, 2002). 

Os pares de coordenadas dos corredores ecológicos no ponto onde foram identificados 

se encontram tabelados no Anexo B. 

 

Figura 6: Corredores ecológicos no norte da Ilha de Santa Catarina. 

 

Fonte: Elaborado por Martins & Ferreti, 2019. 
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1: Ligação entre o Morro do Rapa e o Morro da Cachoeira numa faixa de 200 m, através 

da vegetação de encosta a 30 m de altitude. Este corredor permite que a fauna transite entre 

dois maciços, por 6,5 km lineares na direção N-S, chegando a 240 m de altitude. Porém, o 

corredor é interceptado pela Avenida Epitácio Bittencourt, de 8 m de largura, com uma pista 

asfaltada em cada sentido. O tráfego de veículos na avenida, bem como atividades de trilha 

nos morros podem afugentar a fauna durante o dia. 

 

2, 3: Situados no limite leste da ESEC Carijós, gleba Ratones, conectam porções da planície 

de inundação, com vegetação de manguezal e banhado, e secundariamente pastagem, através 

do Rio Ratones (3) e seu afluente Rio Papaquara (2). A planície de inundação é cortada pela 

SC-402 (Rodovia Jornalista Maurício Sirotski Sobrinho), a qual possui 2 pistas e 7 m de 

largura, mais o acostamento. A fauna teria facilidade de passar por cima da rodovia, por se 

tratar de um relevo plano e sem obstáculos, mas o grande fluxo de automóveis acaba por 

atropelá-los, em grande parte dos casos. A colocação de redutores de velocidade diminuiria o 

número de atropelamentos e tornaria a travessia da fauna mais segura em diversos pontos ao 

longo da rodovia. 

 

4: Conexão da planície de inundação pelo Rio Ratones, onde a SC-401 (Rodovia José 

Carlos Daux) os intercepta. A rodovia possui 23 m de largura, contando com duas pistas em 

cada sentido, a única possibilidade de conectividade é em passagem abaixo da ponte, a qual as 

espécies podem se deslocar. Quando não está cheio o rio há passagens laterais por onde 

espécies terrícolas conseguem se deslocar. 

 

5: Possibilidade de conexão numa faixa de 130 m entre a planície de inundação do 

Ratones e morro adjacente a sudeste, na altitude de 20 a 30 m. A conexão entre a vegetação 

de planície e a vegetação de encosta é interceptada pela SC-401 (Rodovia José Carlos Daux), 

a qual possui neste trecho 26 m de largura, com duas pistas em cada sentido, mais 

acostamento. Os obstáculos enfrentados pela fauna para a travessia são o alto fluxo de 

automóveis, barreira New Jersey, talude rochoso alto e íngreme na porção leste a montante e 

declive a jusante na porção oeste. É necessário um passa-fauna a fim de manter a 

conectividade entre os fragmentos. 
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6: Conexão entre o Morro do Bom Jesus e planície com vegetação de pastagem a leste, 

numa extensa faixa de 700 m, a qual liga ainda às dunas e vegetação de restinga. A conexão é 

interrompida pela SC-406 (Rodovia João Gualberto Soares), a 45 m de altitude. Esta possui 8 

m de largura, com uma pista em cada sentido mais acostamentos, dificultando a passagem da 

fauna entre os diferentes ambientes pelo intenso tráfego de automóveis. O implante de 

redutores de velocidade tornaria este importante corredor muito mais seguro. 

 

Figura 7: Corredores ecológicos no centro-norte da Ilha de Santa Catarina. 

 

Fonte: Elaborado por Martins & Ferretti, 2019. 

 

7: Possibilidade de conexão entre o Morro Praia Comprida e outro maciço a oeste, 

cobertos por vegetação de encosta, numa faixa de 280 m, com altitude variando de 40 a 62 

metros. Contudo, a travessia da fauna de um morro para o outro é quase impossível, em razão 

do alto fluxo de veículos na SC-401 (Rodovia José Carlos Daux), a qual passa entre os 

maciços na direção Norte-Sul, tendo 15 m de largura, com duas pistas em cada sentido, e 

talude alto e íngreme em ambos os lados. 
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8: Conexão entre maciço com vegetação de encosta no Cacupé e manguezal do Itacorubi, 

este protegido pela ESEC Carijós. Se constitui um importante corredor por possibilitar a 

transição da fauna desde a elevação de 160 m até o nível do mar, onde o ambiente de 

manguezal proporciona fonte de alimento para avifauna. A conexão se dá numa faixa de 94 

m, a 30 m de altitude, sobre a Estrada Haroldo Soares Glavan, cuja pavimentação é de lajotas 

de cimento e limitada por edificações. Necessário um trabalho de EA com moradores a fim de 

compreenderem a necessidade de deixar corredores de vegetação no local para a 

conectividade. 

 

9, 10, 11: Corredores situados dentro do Parque Estadual do Rio Vermelho, permitindo a 

transição da fauna dentro da vegetação de planície, encontrando a oeste a Lagoa da Conceição 

e a leste o ambiente praial. As passagens dos corredores estão no sistema hidrográfico. A 

passagem 9 é através de corredor passa-fauna com duas aberturas de aproximadamente 2,5 m 

de altura por 1,5 m de largura, sob a SC-406 (Rodovia João Gualberto Soares), a qual corta o 

Parque de Norte a Sul com uma pista em cada sentido, medindo 7 m de largura. Os corredores 

10 e 11 também acompanham córregos (em área de rios retilizados) com passagem de 

tubulação abaixo da pista, com pouca água, possibilitando animais passarem.  

 

12: Importante ponto de conexão, numa faixa de 50 m a 55 m de altitude, entre vegetação 

de encosta em maciço, ambiente lacustre (Lagoa da Conceição) a oeste e ambiente costeiro 

(Praia Mole) com vegetação de restinga a leste, além do fato de estar apenas a 95 m de 

distância do limite sudoeste do Monumento Natural Municipal da Galheta. É interceptado na 

direção Norte-Sul pela SC-406 (Rodovia Jornalista Manoel de Menezes), de 6,5 m de largura, 

com uma pista em cada sentido. Apesar da rodovia e do grande fluxo de veículos esse 

corredor é fundamental para passagem da fauna na área. 
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Figura 8: Corredores ecológicos no centro-sul da Ilha de Santa Catarina. 

 

Fonte: Elaborado por Martins & Ferretti, 2019. 

 

13, 14:  Conexão no limite leste do Parque Natural Municipal Dunas da Lagoa da 

Conceição, entre ambiente de dunas e vegetação de restinga com vegetação de encosta em 

maciço a leste, o qual chega a 140 m de altitude, e ambiente praial (Praia da Joaquina) a sul. 

A interceptação ocorre na direção Norte-Sul beirando a margem leste das dunas, pela Avenida 

Prefeito Acácio Garibaldi São Thiago, cujo pavimento é constituído em lajota de cimento e a 

largura mede 12 m. Os dois pontos que se constituem corredor se encontram em altitude 

próxima a 40 m, onde as dunas encontram a vegetação de encosta. 

 

15, 16, 17: Área de valiosa conexão, não somente por ligar a vegetação de encosta do 

Morro do Badejo a centro-oeste com a vegetação de restinga do ambiente de dunas da costa 

leste da ISC, mas por ligar também duas grandes Unidades de Conservação de Proteção 

Integral, o Parque Natural Municipal Maciço da Costeira e o Parque Natural Municipal Dunas 

da Lagoa da Conceição. O corredor possibilita o deslocamento da fauna por todo um perfil 

altimétrico, desde a elevação máxima de 440 m do Maciço da Costeira até o nível do mar, 
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saindo da vegetação de encosta, passando pela vegetação de planície e pastagem, incluindo a 

fonte de água Lagoa da Chica, e chegando à restinga. A SC-406 (Rodovia Dr. Antônio Luiz 

Moura Gonzaga) intercepta estes corredores a 15 m de altitude na direção NE-SW, com seus 

6,5 m de largura de pavimentação asfáltica, uma pista em cada sentido, concentrando nas suas 

adjacências áreas fortemente urbanizadas e os terrenos cobertos por pastagem se encontram 

rodeados por cercas com arame farpado. 

 

18: Possível corredor entre a baía sul e a planície entre mares, coberta por vegetação de 

planície e pastagem, por meio do Arroio Alto Ribeirão, cuja largura varia de 5 a 20 m. Sobre 

ele passa a Rodovia Açoriana com uma ponte de 9 m de largura, tendo uma pista em cada 

sentido. Recentemente tem-se notícias do aparecimento de capivaras na Ilha, as quais 

especula-se que venham da porção continental do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, 

atravessando a baía sul a nado, chegando na porção oeste da planície entre mares e se 

deslocando através desta até a margem leste da ilha. 

 

19: Última possibilidade de conexão entre o maciço sul da ilha, em sua porção nordeste, e 

a porção sudeste do manguezal situado ao norte da planície entre mares, através de um 

estreito corredor de vegetação de planície que existe em meio as pastagens desta, na direção 

SSE-NNW. O maciço sul é protegido pelo Monumento Natural Municipal da Lagoa do Peri, 

compreendendo o aquífero da Lagoa do Peri, e pela porção insular do Parque Estadual da 

Serra do Tabuleiro no extremo sul da ilha, enquanto o ambiente de manguezal é protegido 

pela Reserva Extrativista do Pirajubaé. É notável a extrema importância em se conservar e 

restaurar este corredor, por ser a última e tênue ligação entre 21,5 km lineares, saindo do 

extremo sul da ilha até sua região centro-oeste, passando por diversos ambientes (vegetação 

de encosta, de planície, pastagem, lagunar, manguezal), variando do nível do mar a 500 m de 

altitude, além de abranger três Unidades de Conservação, uma em cada esfera do poder 

público (federal, estadual e municipal). O corredor se constitui principalmente por mata ciliar 

ao longo de drenagem, bastante oprimida na base do maciço pela urbanização do Alto 

Ribeirão Leste, onde a SC-405 corta de leste a oeste toda a conexão com a planície, 

enfrentando ainda a Rodovia Aparício Ramos Cordeiro na borda sudeste do Aeroporto 

Internacional de Florianópolis antes de chegar ao manguezal. 
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Figura 9: Corredores ecológicos no sul da Ilha de Santa Catarina. 

 

Fonte: Elaborado por Martins & Ferretti, 2019. 

 

20: Conexão entre o Morro do Peri e o Morro do Matadeiro, protegidos respectivamente 

pelo Monumento Natural Municipal da Lagoa do Peri e pelo Parque Natural Municipal da 

Lagoinha do Leste. A transição da fauna entre estes dois maciços com vegetação de encosta 

se encontra obstruída de Norte a Sul pela SC-406 (Rodovia “Seu Chico” Francisco Thomaz 

dos Santos) e pela urbanização que cresceu ao seu redor. Neste trecho de 140 m é possível 

que a fauna atravesse de um lado para o outro passando sobre a rodovia, a qual possui 6,5 m 

de largura com uma pista em cada sentido. A área está repleta de espécies exóticas na margem 

da rodovia, em especial bambus. É preciso que seja feita a retirada dos mesmos, para que 

possa a ser utilizada pela fauna. Existe no local também passagem abaixo da pista, mas com 

dimensão reduzida.  

 

21, 22, 23, 24:  Corredores entre a vegetação de encosta do Morro do Peri, protegido 

pelo Monumento Natural Municipal da Lagoa do Peri, e a vegetação de planície, de banhado e 

pastagens do Pântano do Sul, permitindo à fauna se deslocar desde a altitude de 380 m até o 
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nível do mar. Enfrenta como única dificuldade a travessia sobre a Rodovia Rozália Paulina 

Ferreira, de 7 m de largura de chão batido, a qual acompanha o contorno leste do maciço. 

 

25: Ligação entre a planície do Pântano do Sul e o Morro do Matadeiro, cuja altitude 

chega a 320 m e é protegido pelo Parque Natural Municipal da Lagoinha do Leste, numa faixa 

de 150 m onde há uma trégua na urbanização na base do maciço. Engloba os ambientes de 

vegetação de encosta, de planície e de banhado, possibilitando ainda à fauna alcançar os 

ambientes lacustre e praial da Lagoinha do Leste. Para tanto, ela deve atravessar a SC-406 

(Rodovia “Seu Chico” Francisco Thomaz dos Santos), de 7 m de largura com uma pista 

asfaltada em cada sentido, a qual costeia a base oeste do morro. 

 

26: Corredor entre a vegetação de planície e de banhado com uma estreita faixa de dunas 

fixas na linha de costa da Enseada do Pântano do Sul. Passa sobre a Estrada João Belarmino 

da Silva, de 10 m de largura, com uma pista asfaltada em cada sentido, acompanhando a linha 

de costa a 220-320 m de distância, numa faixa de 1 km onde não há urbanização entre as áreas 

do Açores e do Pântano do Sul. 

 

27: Possível corredor que explica o aparecimento de capivaras novamente na ISC, as quais 

se deslocariam da porção continental do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro até o 

manguezal da Ponta da Tapera através da baía sul. A partir daí, atravessando a Rodovia 

Baldicero Filomeno, de 6 m de largura, asfaltada com uma pista em cada sentido, numa faixa 

de 270 m pouco urbanizada, elas teriam acesso pela vegetação de planície ao maciço sul da 

ilha, protegido pelo Monumento Natural Municipal da Lagoa do Peri, permitindo assim o seu 

deslocamento por toda a região sul de Florianópolis. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

As áreas protegidas na Ilha de Santa Catarina se mostram de fundamental importância 

para a conservação da biodiversidade, visto que protegem especialmente fragmentos 

remanescentes de floresta tropical, manguezais, restinga e dunas. Todos estes são habitats que 
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abarcam um grande número de espécies, muitas inclusive endêmicas, por se tratar de um 

ambiente insular. 

Mesmo que as áreas protegidas cubram uma grande percentagem da ilha (só de 

Unidades de Conservação já é um terço), a pressão e a ameaça antrópicas aos ambientes 

naturais são enormes e a efetiva proteção e gestão dessas áreas enfrenta grandes dificuldades. 

A urbanização tem crescido desenfreadamente nas últimas décadas, tanto horizontal quanto 

verticalmente, chegando a uma população no município de Florianópolis de quase 500 mil 

habitantes, concentrada nas áreas de planície do município, mas com tendências a ocupações 

de forma desestruturada sobre as encostas e dunas. Em períodos de ano, especificamente no 

verão, a população na ilha chega a quase triplicar. Tal demanda se deve ao fato de 

Florianópolis ser a capital com o maior IDH do Brasil, exuberando elevada qualidade de vida, 

conter um Aeroporto Internacional, ser contemplada com ensino público de qualidade, 

provido pelo Instituto Federal e Universidades Federal e Estadual, e pela fama da grande 

beleza cênica de suas mais de 100 praias. 

Apesar de ser uma bela cidade, a estrutura de Florianópolis não suporta 

satisfatoriamente uma densidade populacional tão alta, e o impacto ambiental acaba por tomar 

grandes proporções, principalmente por se tratar de uma ilha. Por isso, é essencial o 

mapeamento periódico da cobertura e uso da terra e a análise da situação das áreas protegidas, 

para identificar os principais focos passíveis de preocupação e possibilitar uma tomada de 

decisão prática e eficaz com embasamento técnico-científico. 

Este trabalho tem como pretensão auxiliar na elaboração de políticas públicas 

municipais, no que tange a área ambiental, como o aperfeiçoamento do Plano Diretor vigente 

e do Plano Municipal da Mata Atlântica, atualmente em construção e que conta com a 

participação destes pesquisadores em sua estruturação e discussão. Para tal, o Mapa de 

Cobertura e Uso da Terra da Ilha de Santa Catarina em 2019, bem como os arquivos vetoriais 

em formato shapefile das Unidades de Conservação serão disponibilizados de forma gratuita 

no site do Observatório de Áreas Protegidas, da Universidade Federal de Santa Catarina, para 

que seja consultado por qualquer pessoa ou entidade que apresente interesse. 

A metodologia e resultados deste trabalho também serão divulgados, com o intuito de 

fortalecer o debate a respeito da concepção de áreas protegidas e aprimorar a forma como a 

sua gestão e monitoramento são realizadas. O tema desta pesquisa será apresentado no III 
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Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe, evento que acontecerá em Lima, 

Perú, em outubro de 2019. 
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ANEXO A – MAPA DE COBERTURA E USO DA TERRA DA ILHA DE SANTA 

CATARINA, 2019 
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ANEXO B – SISTEMA DE COORDENADAS DOS CORREDORES DA ISC 

 

Corredores 

Ecológicos 

Coordenadas SIRGAS 2000 / UTM 22S 

(E) (N) 

1 755304 6966929 

2 747783 6959607 

3 747907 6959175 

4 748200 6957885 

5 751002 6959739 

6 756398 6959540 

7 745674 6952151 

8 744994 6951016 

9 754489 6952976 

10 753755 6952190 

11 753039 6949263 

12 753120 6944648 

13 751711 6942059 

14 751768 6941734 

15 749214 6940204 

16 748972 6939643 

17 747900 6938179 

18 741531 6933854 

19 745253 6933552 

20 745447 6927538 

21 744553 6926218 

22 742870 6925701 

23 742682 6925283 

24 742718 5924559 

25 745464 6926222 

26 744825 6924911 

27 739661 6924047 


