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Abstratc:  
The current processes of expanding the urban ecosystems to the detriment of natural ecosystems are 
resulting in significant losses for both humanity and the environment. The increase in population 
density in the cities generates several types of pollution and jeopardizes the physical and mental 
health of their inhabitants. On the other hand, the destruction of natural ecosystems has contributed 
towards the extinction of several species of flora and fauna all over the world. The object of this study 
is to present a methodology for landscape projects, which has been developed for use in urban 
centers, called the Urban Green Network (UGN). The function of the UGN is to contribute towards 
improving the quality of urban environments by interacting with the species of flora and fauna, which 
would then have a chance of being preserved.  
To achieve this objective, UGN was applied in a pilot model as an integral part of the urbanized 
center of the municipality of Florianópolis, SC, where the concepts of ecological landscaping, 
ecological corridors and biological contaminants were incorporated. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
Os atuais processos de expansão dos ecossistemas urbanos em detrimento dos ecossistemas naturais 
estão resultando em perdas significativas para o homem e o meio ambiente. O adensamento 
populacional das cidades gera poluição de diversas formas e está comprometendo a saúde física e 
mental de seus moradores. Por outro lado, a destruição dos ecossistemas naturais vem contribuindo 
para a extinção de várias espécies da flora e da fauna em todo o mundo. O objetivo deste estudo 
consiste em apresentar um método de projeto paisagístico, desenvolvido para os centros urbanizados, 
chamado de Rede Verde Urbana (RVU), aplicado em um “modelo piloto” na cidade de Florianópolis, 
SC. A função desta  Rede é a de contribuir na melhoria da qualidade dos ambientes urbanizados, 
favorecendo a interação das espécies da fauna e da flora, que teriam então a chance de ser preservadas, 
garantindo, naturalmente, as necessidades do homem urbano. 
 
2. REDE VERDE URBANA (RVU): UM INSTRUMENTO 
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As áreas verdes têm um papel de destaque nos centros urbanos no que diz respeito à qualidade 
ambiental e têm sido o elemento-chave para que a população de algumas cidades possa continuar a 
desfrutar de um meio ambiente saudável, apesar de haver processos de crescimento e modernização 
desordenados na maioria dos casos. A presença de áreas verdes nas cidades é considerada, nos dias de 
hoje indicador de “qualidade de vida”. A questão deste estudo que se estabelece a partir destes 
referenciais é: Como crescer, modernizar-se, produzir e habitar cidades saudáveis, interagindo com o 
ambiente natural, de forma sustentável? 
A principal resposta a esse questionamento tem sido a inclusão das variáveis ambientais no processo 
de planejamento dos espaços externos. Entretanto, a atividade da arquitetura paisagística tem 
encontrado muita resistência em ser vista como uma ferramenta de criação, recuperação ou 
preservação com características ecológicas, sempre que intencional.  
Entendendo o ecossistema urbano como um grande mosaico, composto de áreas naturais e áreas 
verdes plantadas pelo homem, isoladas umas das outras pelos elementos construídos, gerando ilhas de 
habitat, propomos a criação de uma malha verde urbana, interligando todas estas áreas através da 
vegetação, considerando, neste processo, as questões sociais, ecológicas e urbanas.  
O sistema proposto da RVU foi objeto de um trabalho de pesquisa desenvolvido ao longo de 5 anos 
que teve como finalidade a elaboração de uma tese de doutorado, aprovada na UFSC em 2003 com o 
seguinte título: Rede Verde Urbana: um instrumento de gestão ecológica. Este trabalho está disponível  
na íntegra no site da UFSC.  
 
3. CONCEPÇÃO E CONCEITOS DA RVU 
 
A concepção do instrumento proposto – RVU – teve por base os princípios da ecologia, na forma 
apresentada por Capra (1994). Baseamos nossa proposta no paralelismo entre comunidades ecológicas 
(ecossistemas naturais) e comunidades urbanas (ecossistemas urbanos). Para compreender as lições 
dos ecossistemas naturais e aplicá-las aos ecossistemas transformados pelo homem, precisamos rever 
os princípios da ecologia.  
Segundo Capra (1994), o elo de ligação entre os ecossistemas naturais e os ecossistemas urbanos 
reside no fato de ambos serem sistemas vivos, apesar de o segundo ter sido estruturado pelo homem. O 
paralelo entre comunidades, ecossistemas e comunidades humanas não é apenas uma metáfora, já que 
podemos dizer que os princípios da ecologia são os padrões da vida. A ecologia, conhecida por 
“linguagem da natureza”, é uma ciência que trata a natureza como uma rede complexa de relações 
entre as várias partes de um todo unificado. 
Os ecologistas focalizaram o seu estudo em comunidades da fauna e da flora e constataram, uma vez 
mais, a sua irredutível totalidade. Todas as diferentes espécies estão interligadas. Formam uma 
comunidade e estão conectadas por relações que visam à alimentação (Capra, 1994). 
A característica-chave da rede verde urbana, como um instrumento do paisagismo ecológico, é a 
interdependência existente entre o ecossistema urbano e o ecossistema natural. As áreas verdes, 
mesmo que criadas pelo homem, nunca estarão isoladas do contexto urbano e, conseqüentemente, do 
ambiente natural. Os ecossistemas urbanos podem funcionar como meio de preservação de algumas 
espécies, responsáveis pela dispersão de sementes da flora, através da oferta de alimento e abrigo. Esta 
vegetação pode cumprir um papel agregador de valores ecológicos ou contribuir para a contaminação 
dos ambientes naturais; depende exclusivamente do homem, responsável pela arquitetura destas novas 
paisagens. 
A RVU vem propor então uma nova ótica para a interpretação dos ecossistemas urbanos. Não 
podemos continuar a tratar uma cidade como um ser isolado do ambiente natural. Devemos, ao invés 
disso, planejar o uso da vegetação nas paisagens urbanas como um instrumento de conectividade, 
certos de que cada interferência feita no ambiente, por menor que seja, está relacionada com a vida de 
todo o Planeta. 
Na elaboração do conceito da rede verde urbana, partimos de dois pressupostos básicos e duas 
afirmativas.  
O primeiro é que os ecossistemas urbanos podem, se bem trabalhados, contribuir no mecanismo 
de interligação das ilhas de habitat,  trazendo para o ecossistema urbano alguns exemplares, 
representantes importantes da fauna e da flora.  
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O segundo pressuposto que norteia nosso estudo é o de que o homem pode continuar a viver nas 
suas cidades, sem que para isso tenha que se isolar do ambiente natural.  
A primeira afirmativa é que. os ecossistemas naturais, onde as cidades se instalaram, já foram 
modificados ou, em alguns casos, até mesmo extintos. Foi, então, criado um novo ecossistema, o 
ecossistema urbano, com características próprias.  
A segunda afirmativa é que o grande volume construído da massa urbana não pode mais ser 
alterado. 
Portanto, o modelo elaborado para a implantação do circuito da malha verde tem que ser moldado a 
partir do traçado existente hoje na cidade e, certamente, vai ser restrito quanto a sua forma e volume.  
 
3.1. Objetivos da RVU 
Nossa proposta objetiva aumentar em quantidade e em qualidade as áreas verdes dos ambientes 
urbanizados, assim como, proporcionar a conexão entre as áreas verdes urbanas existentes (utilizando 
os animais e os vegetais) e os ecossistemas naturais preservados, que circundam a cidade, de forma a 
permitir a interação entre as diversas populações de espécies da fauna e flora, criando em ambientes 
urbanos núcleos de alta diversidade e promovendo a possibilidade de sua conservação. Essa interação 
torna-se viável a partir da composição de uma malha de vegetação nos espaços urbanizados, chamada 
rede verde urbana, composta de elementos vegetais de todos os portes e volumes. Desde as árvores 
até as forrações (vegetação de baixo porte), toda vegetação existente nas áreas urbanas será tratada 
como célula (parte) desta rede. Em nossa proposta, todas as áreas verdes, particulares ou públicas, 
podem ser interligadas, compondo uma malha, ou seja, uma rede verde urbana. 
É importante lembrar sempre que ações antrópicas estão impedindo a sobrevivência de outras espécies 
que habitam o Planeta. A rede verde urbana, além de sua função biológica, passa a ter função 
educativa, de fundo ético, que nos ensinaria a assumir a responsabilidade por nossas atitudes, 
contribuindo na conscientização da comunidade para a necessidade da preservação dos nossos 
sistemas, Floresta Atlântica e ecossistemas associados. Desta forma, praças, parques, jardins etc. 
agregam a função ecológica, além de seu papel social. Cada um destes equipamentos urbanos terá uma 
função específica na composição do circuito da rede.  
 
3.2 A dinâmica do circuito da RVU 
A interação da fauna e da flora é a base fundamental, responsável pela dinâmica do circuito da rede 
proposta, como demonstramos no quadro abaixo. 
. 
 

 

fauna 
 

 
 

 

flora 

Interação da fauna e da flora 

Os vegetais, seres imóveis, desenvolveram estratégias para atrair animais (chamados de vetores) 
passíveis de realizar o transporte do pólen, de forma a garantir a produção de sementes e, 
conseqüentemente, sua reprodução.  
Segundo Reis (2002), os animais são os principais vetores (mais de 95% dos casos) responsáveis pela 
polinização nas florestas tropicais. Foi estabelecida uma forte relação entre plantas e animais: as 
primeiras necessitam dos segundos para a reprodução, e os segundos das primeiras para a alimentação. 
Este processo exige um equilíbrio entre as populações dos animais polinizadores e das plantas 
polinizadas. Se houver falta de um dos elementos, pode ocorrer a degeneração ou mesmo a extinção 
do outro. 
Nas florestas tropicais, a forma mais freqüente de dispersão das sementes é através dos animais 
(zoocoria). Uma espécie que possui frutos zoocóricos (de 60 a 90% das espécies vegetais) geralmente 



 
 
 
 

 148 

pode atrair animais de espécies, habitats, tipos e tamanhos bastante distintos. A dispersão é feita pelo 
transporte das sementes para um local próximo ou distante da planta-mãe. Assim, um animal 
transporta a semente ingerida ou “colada” em seu corpo para locais distantes, até o momento que, por 
regurgitação ou eliminação (no caso de ingestão), executam o papel de dispersor destas sementes. O 
comportamento do animal em transportar as sementes e então “plantá-las” em novos ambientes é, na 
restauração das áreas degradadas, um aliado de importância fundamental e extremamente barato (Reis, 
1999). 
Para assegurar a permanência da fauna nas áreas pretendidas, há que haver oferta de alimentos ao 
longo do ano todo. As plantas chamadas de bagueiras são, de acordo com Reis (1999), aquelas 
plantas que, quando estão com os frutos maduros, atraem um grande número de animais que se 
alimentam deles. As bagueiras são também chamadas de espécie-chave. A utilização das bagueiras 
(diferentes em cada região) pode aumentar rapidamente o número de espécies animais dentro de uma 
área a ser recuperada, representando assim uma grande estratégia para a recuperação da resiliência 
ambiental. 
 
Grupo-alvo da rede  
A implantação de uma malha de vegetação pretende então oferecer recursos ao longo do espaço 
urbano, que facilitem aos vetores (aves, insetos, etc.), que atuam na polinização e na dispersão dos 
vegetais, experimentar vôos mais longos, estimulados pela possibilidade de encontrar alimento e 
abrigo no caminho de suas novas “empreitadas”. E, desta forma, possam também encontrar indivíduos 
de sua própria espécie oriundos de famílias diferentes, isto é, com carga genética diferenciada. Com 
isto estamos aumentando a possibilidade de acontecer uma maior variabilidade genética entre as 
espécies da fauna e da flora. 
Na composição das redes, deve ser aproveitada, portanto, a incrível teia de ligações entre plantas e 
animais, que se responsabilizarão pelo papel de “semeadores” e “plantadores” naturais na área que 
necessita ser revegetalizada e, posteriormente, recuperar sua resiliência ambiental (Reis, 1999). 
De acordo com Figueiredo (2002), algumas espécies de aves mostram uma afinidade com os 
ambientes alterados pela urbanização, demonstrando sua tendência sinantrópica (amigo do homem). 
Um dos fatores responsáveis por esta atração pode ser a maior disponibilidade de locais para ninhos, 
como cavidades artificiais, locais onde a corruíra (Troglodytes musculus), por exemplo, faz seus 
ninhos.  
Nos ambientes urbanos, constituídos basicamente por construções humanas, as praças e os jardins 
oferecem um excelente meio de subsistência para numerosas aves (Naka et. al, 2000). As aves 
encontram também maior proteção e estão menos expostas aos seus predadores naturais (desde que o 
homem não se torne um novo predador, naturalmente).  
A formação da rede verde dentro da área urbana deverá ser direcionada sempre para atrair os animais 
voadores. Devemos evitar a atração de animais que corram o risco de serem atropelados pelos 
veículos, ou ainda, que ofereçam perigos à vida humana, como o caso de cobras, escorpiões, etc.  
 
 
4. A RVU NO MODELO PILOTO 
 
O desenvolvimento do projeto da RVU para um município (ou parte dele), assim como sua 
implantação, são processos que exigem a participação de várias entidades oriundas de diversos setores. 
O agente desta demanda, seja ele particular ou público, está, necessariamente, subordinado às 
determinações  feitas pelos órgãos responsáveis por este município. Os órgãos administrativos e 
ambientais determinam, utilizando-se das leis e normas vigentes, a possibilidade de ocupação e 
transformação dos espaços do ambiente urbano. Estes processos podem acontecer em um tempo 
determinado pelo agente ou se estender indefinidamente, acompanhando os processos de mudanças e 
expansão das cidades.  
Vamos apresentar aqui um “modelo piloto”, uma área escolhida dentro do centro urbano do município 
de Florianópolis, como parte do circuito da RVU. O critério utilizado na escolha desta área priorizou 
as características físicas do ambiente com a intenção de auxiliar o desenvolvimento do projeto do 
circuito completo da RVU, que poderá vir a ser elaborado no futuro.  
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4.1 Localização da RVU proposta 
Este estudo foi elaborado para o município de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, 
Brasil. 
O município de Florianópolis é formado pela Ilha de Santa Catarina (Vide figura 01) e uma pequena 
porção de terra no continente. Nosso objeto de estudo restringe-se a parte insular, localização do 
Centro Urbano deste município. 
A Ilha de Santa Catarina está situada entre as latitudes 27o22’45’’ e 27o50’10’’ S e as longitudes 
48o21’37’’ e 48o34’49’’ W, no litoral do Estado de Santa Catarina. Perfaz uma área de 423 km2  e 
forma um perímetro de 174,3 km. Possui 88 km de praias arenosas, 71 km de costões e restingas e 
14,5 km de manguezais e marismas, além de lagoas e lagunas (CECCA, 1996).  
 
4.2 Características físicas 
“Destes bosques, onde o sol jamais penetra, elevam-se vapores densos que formam brumas eternas no 
alto das montanhas que cercam a ilha. Este ar insalubre é corrigido levemente pela quantidade de 
plantas aromáticas, cujo perfume suave se faz sentir a três ou quatro léguas no mar, levado pelo vento 
da terra. Entretanto, fica-se recompensado deste abandono da natureza pela singularidade dos animais 
e das plantas produzidas por este clima. A ilha é amaldiçoada pelo homem rico que quer gozar, mas é 
muito cara aos naturalistas”.   

Antoine Joseph Pernetty , 1763.  
 
Estas foram as impressões do naturalista Antoine quando chegou  a Ilha de Santa Catarina, em 1763. 
Dois séculos e meio depois, a Ilha se transformou num lugar provavelmente irreconhecível para 
aqueles navegantes. As grandes planícies deram lugar às construções, os rincões impenetráveis se 
tornaram acessíveis, e a bruma desapareceu. (Naka et al., 2000). 
 
Clima urbano 
A Ilha de Santa Catarina abriga, na sua porção central, parte do aglomerado populacional de 
Florianópolis. Apesar de ser uma cidade de porte médio, já apresenta problemas característicos da 
urbanização, como, por exemplo, o clima urbano (CECCA, 1997). O clima urbano destaca-se pelas 
diferenças que apresenta em relação ao clima das áreas rurais vizinhas. As áreas construídas da cidade, 
com concreto, vidro e asfalto, alteram o albedo (coeficiente de reflexão de radiação ou perda de 
energia), pois estes materiais são eficientes absorvedores de calor. Para se ter uma idéia, o asfalto e o 
concreto absorvem mais de 75% da radiação solar incidente, elevando a temperatura no interior da 
cidade em até sete graus (registro em Florianópolis, no cruzamento das Ruas Nereu Ramos e D. Jaime 
Câmara). Os amplos jardins arborizados da Praça XV foram apontados por Sezerino e Monteiro 
(1987), como possível atenuador do armazenamento de calor pelos edifícios, onde foram registradas 
temperaturas mais baixas do que no seu entorno. 
A quantidade de precipitação, principalmente nos meses de verão (em média 160mmm mensais), 
restringe o potencial turístico balneário do litoral de Florianópolis. A amplitude térmica em torno de 
8ºC e as taxas de insolação de 2025,6 horas/ano, Isto é, mais da metade do ano o sol fica encoberto, 
alem de ventos constantes e frios, dificultam o turismo baseado em atividades ao ar livre (CECCA, 
1997). Segundo Tissier (2000), estes fatores dificultam que a região da Grande Florianópolis venha a 
se inserir nos grandes fluxos turísticos provenientes da Europa e Estados Unidos e dirigidos 
fundamentalmente às áreas tropicais. Podemos considerar, portanto, que estes são alguns dos limites 
naturais da Ilha de Santa Catarina. 
 
Vegetação original 
A vegetação que cobre toda a Ilha de Santa Catarina é classificada como Floresta Ombrófila Densa. 
Esta tipologia de floresta caracteriza-se principalmente pela formação de um dossel muito uniforme 
quanto ao seu colorido, formas das copas e altura, imprimindo uma fisionomia muito característica e 
com poucas variações durante todo o ano. Grande parte desta fisionomia é impressa pela presença das 
grandes árvores que dificilmente sobressaem entre umas e outras (Reis, 1999).  
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Klein (1979 – 1980) caracteriza a Floresta Ombrófila Densa pela presença de uma estruturação 
formada por uma série de formas de vida distintas. Esta estruturação é bastante dependente das 
grandes árvores que formam a camada superior da floresta, constituindo o primeiro estrato. Sob este 
primeiro estrato, árvores menores formando o segundo estrato, ou estrato arbóreo médio. Ainda um 
terceiro extrato arbóreo pode ser bem definido, e depois, de forma esparsa, e irregularmente ocupando 
o quarto estrato, estão ervas características do interior da floresta. Além destes quatro estratos 
relativamente bem definidos nas áreas de florestas, ainda podem ser observadas outras formas de vida, 
tais como as epífitas, as lianas, as constrictoras e os xaxins. Dentro das tipologias florestais 
catarinenses, a Floresta Ombrófila Densa é a que apresenta uma maior diversificação na composição 
florística. Esta floresta comporta seiscentas e dezenove espécies arbóreas, representando cerca de 82% 
das árvores catarinenses (Reis, 1999).  
Dos 87.396,65 ha originais da Ilha, restam apenas 43.437,37 de Mata Atlântica (SOS Mata Atlântica), 
toda ela com variável grau de intervenção. 
 
4.3 Pesquisa da flora e fauna nativas 
Com a intenção de preservar a espécie, a Lei Municipal Nº 3.771 de 15/06/1992 institui o Guarapuvu 
(Schizolobium parahiba) como Árvore Símbolo da Cidade de Florianópolis. O Garapuvu é uma árvore 
de grande beleza, que floresce em Sta. Catarina de outubro a novembro, cobrindo sua copa de milhares 
de flores amarelas. 
A flor símbolo do Estado de Santa Catarina, Laelia purpurata, uma orquídea de rara beleza, muito 
valorizada no mercado internacional de flores, hoje praticamente extinta nos ambientes naturais, foi 
encontrada, no passado, em grande quantidade nas matas da Ilha.  
 
Flora  
A flora da Ilha de Santa Catarina é extremamente rica em espécies em todas as formas, arbóreas, 
arbustivas, etc. Grande parte da vegetação da Ilha é constituída de formações pioneiras, incluindo 
dunas e manguezais, além de áreas de Floresta Ombrófila Densa. Apresenta, em sua cadeia de 
montanhas, fragmentos importantes da Floresta Atlântica em diversos estádios sucessionais. Cerca de 
42% da área da Ilha são protegidos legalmente por reservas espalhadas entre as costas montanhosas, os 
mangues, as restingas e dunas do litoral (CECCA/FNMA, 1996). Entretanto, a fragmentação 
progressiva dos ecossistemas naturais por desmatamentos, construção de rodovias e pelo processo de 
urbanização da Ilha, resultou na redução ou extinção de numerosos elementos da flora e da fauna 
(Queiroz, 2000). A contaminação biológica também é um dos fatores que contribuem para a destruição 
de vários ecossistemas da Ilha. A contaminação por Pinus sp, por exemplo, está ocorrendo em várias 
áreas unidades de conservação, tais como: Parque Florestal do Rio Vermelho (com quase 500 ha de 
talhões de Pinus spp. e aproximadamente 250 ha de dunas e restingas contaminadas), Parque 
Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição (Viggiano, 2000), Unidade de Conservação Ambiental 
do Desterro (topos de morro contaminados) e Estação Ecológica dos Carijós (Bechara, 2003). 
Entre as espécies bagueiras da floresta Atlântica de Santa Catarina, de grande importância para a 
RVU, destacam-se na Ilha: o palmiteiro (Euterpe edulis), o tanheiro (Alchornea triplinervea), o gerivá 
(Syagrus romanzofianum), o butiá (Butia spp.), o jacatirão (Miconia cinnamomifolia), a figueira 
grande (Ficus gomelleira), a tucaneira (Cytharexyllum myrianthum), as anonas (Anonna cacans), entre 
outras. 
A flora nativa da Ilha de Santa Catarina oferece uma grande variedade de espécies arbóreas de porte e 
características diversas, com potenciais paisagísticos.  
 
Avifauna  
As áreas antrópicas (áreas que já sofreram alguma influência por parte do homem, mesmo que não 
sejam consideradas urbanizadas) estão amplamente distribuídas ao longo de toda a Ilha de Santa 
Catarina, tais como as áreas de pastagens, beiras de estradas e aterros.  Os ambientes antropisados da 
Ilha de Santa Catarina servem como habitat para numerosas espécies de aves generalistas, as quais, 
segundo Naka et al.(2000) utilizam estas áreas abertas para viver e inclusive nidificar. A antropisação 
de novas áreas, decorrente do processo de expansão da cidade, é acompanhada de uma expansão de 
numerosas espécies generalistas, em detrimento das especialistas que requerem áreas preservadas.  
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Certamente, a composição de espécies de aves que a Ilha  apresenta hoje é bem diferente daquela dos 
séculos passados. Habitada por várias espécies de araras e papagaios no passado, a Ilha conta ainda 
hoje com uma grande variedade de aves nativas e outras introduzidas. A avifauna da Ilha encontra-se 
relacionada com a floresta atlântica, o que pode ser verificado através do grande número de aves 
endêmicas deste bioma que ocorrem na Ilha. Além das aves características da floresta atlântica, há um 
grupo de aves típicas de áreas abertas, influenciadas pela região dos pampas, ao sul , e do planalto 
catarinense, ao oeste. Muitas destas aves podem ter chegado na Ilha em tempos recentes (menos de 
duzentos anos) em decorrência das atividades antrópicas e o subseqüente aumento na superfície das 
áreas abertas (Naka et al., 2000). 
Foi catalogado um total de duzentas e sessenta e oito espécies de aves na Ilha de Santa Catarina. 
Segundo Naka et al. (2000), é possível afirmar que quase 50% do total de aves registradas na Ilha são 
residentes, a atual riqueza de espécies da Ilha está composta por mais de duzentas espécies, o que 
representa um número significativo do ponto de vista da biodiversidade, colocando a Ilha como uma 
área de especial interesse ecológico.  
 
4.4 Condições atuais dos ecossistemas  
Pesquisas e a literatura especializada têm alertado que houve um desmatamento de mais de 70% da 
área territorial da Ilha de Santa Catarina desde o seu descobrimento até os dias atuais, em função dos 
vários ciclos econômicos que se estabeleceram, iniciados pela agricultura e, atualmente, representado 
pelo turismo. A verticalização e o adensamento em ambientes naturais de balneários constituíram um 
comprometimento definitivo destes ambientes. E, ainda, a fragmentação dos ambientes naturais tende 
a empobrecer a diversidade da flora e da fauna, havendo possibilidade de erosão genética dentro das 
espécies, propiciando, como conseqüência, a sua extinção (Queiroz et al., 2000). 
Com a intenção de preservar a vegetação remanescente nos ambientes das cidades, vários esforços 
estão sendo feitos pelos órgãos responsáveis. O  Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis 
(IPUF), através do macrozoneamento do plano diretor (1999), determina que 80% das áreas da Ilha de 
Santa Catarina são não urbanizáveis, distribuídas da seguinte forma: 
 42% são Áreas de Preservação Permanente (APP); 
 21% são Áreas de Preservação com uso limitado (APL); 
 17% são Áreas de Exploração Rural (APR). 

Incluídas nessas áreas existem, ainda, limitações mais específicas, de vinte e três áreas protegidas por 
lei, distribuídas em categorias distintas: 
Áreas de Proteção Ambiental (APAs); Unidades de Conservação sem categoria definida; Áreas 
Tombadas; Estações Ecológicas (ESECs); Hortos Florestais (HFs); Reservas Biológicas (REBIOs); 
Reservas Extrativistas (RESEXs) e Parques. Segundo o CECCA (1997), todas as unidades de 
conservação totalizam na Ilha de Santa Catarina cerca de 10.665 ha.  
No IV Simpósio de Recuperação de Áreas Degradadas, realizado em outubro de 2000, Blumenau, SC, 
foi apresentado um trabalho coordenado por Queiroz et al. (2000), definindo os traçados preliminares 
de corredores ecológicos para a Ilha de Santa Catarina, visando assegurar a manutenção do fluxo 
gênico (Vide figura 01). A criação dos corredores ecológicos proposta contribuiu certamente ao 
aumento de áreas já legalmente protegidas.  
Neste traçado dos corredores ecológicos para a Ilha foram incluídas as áreas já protegidas por lei, 
indicadas anteriormente, buscando o amparo legal para o estabelecimento das ligações necessárias 
entre os remanescentes de vegetação. Para Queiroz et al. (2000), é necessário contar com as áreas 
protegidas por lei e buscar, dentro de outras legislações, o amparo legal para estabelecer as ligações 
necessárias entre os remanescentes da flora e fauna, para a determinação dos corredores ecológicos na 
Ilha de Santa Catarina. 
 

 
 
4.5 Relevância do local 
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figura 01 - Traçado dos corredores ecológicos para a Ilha de Santa Catarina (sem escala) 
fonte: Departamento de Botânica da UFSC, 2000 (escala aproxim. 1:200.000) 
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Florianópolis é uma cidade de grandes atrativos naturais, oferece mais de cem belas praias catalogadas 
pelo IPUF, além de lagoas, matas, manguezal e áreas de restinga (Guia Digital Florianópolis, 2001). 
Todos o anos milhares de pessoas visitam Florianópolis individualmente ou em grupos, por motivos 
de recreação, descanso ou cultura, fundamentalmente à procura de prazer. De 70 a mais de 80% dos 
turistas vem a Florianópolis a procura de atrativos naturais, praias, lagoas, matas e outros. Na década 
de 80, em média duzentos mil turistas nacionais e estrangeiros visitaram Florianópolis por ano, nas 
temporadas de férias. Em 1990 foram trezentos mil, no final da década de 90, já eram quatrocentos e 
trinta mil (SANTUR, 1999). Sabemos que o turismo é, no mundo, a atividade econômica mais 
importante.  Este fenômeno social gera riquezas, desenvolvimento e também divisas. Só em 
Florianópolis são arrecadados, em dois meses, mais de 130 milhões de dólares (SANTUR, 1999).  
Desde 1991, a UNESCO, através do programa especial para o meio ambiente, “O Homem e a 
Biosfera”, declarou que a Floresta Atlântica faz parte da Reserva da Biosfera, uma denominação que 
considera as paisagens do mundo cobertas por esta tipologia florestal patrimônio da humanidade, 
deixando clara a extrema relevância dos 8,8% que restaram do que outrora já ocupou mais de um 
milhão de quilômetros quadrados do território brasileiro (SOS Mata Atlântica, 1997).  
Segundo Naka et al. (2000), a Mata Atlântica pode ser considerada como um dos biomas com maior 
número de endemismos do planeta. Esse ecossistema apresenta muitas espécies endêmicas de vegetais, 
insetos, anfíbios, aves e mamíferos. Porém, muitos destes endemismos se encontram em perigo, já que 
este Domínio Vegetal  pode ser considerado como um dos ambientes mais fragmentados e ameaçados 
do Globo. O mesmo acontece com a sua avifauna, é composta por seiscentos e oitenta e duas espécies, 
das quais cento e noventa e nove espécies endêmicas e, destas cento e quarenta e quatro estão em 
perigo de desaparecer, principalmente devido à destruição do seu habitat (Wege & Long, 1995).   
É dentro deste contexto que surge a necessidade de preservar os ambientes naturais que ainda restam 
na Ilha e de criar condições para que os ambientes urbanizados possam contribuir neste processo de 
preservação. De acordo com Naka et al. (2000), a biodiversidade da Ilha de santa Catarina se encontra 
em um momento decisivo de sua história, em que as decisões políticas podem definir o futuro de 
milhões de anos de evolução. 
 
- Inventário do ambiente urbano - levantamento fotográfico do local 
Iniciamos o estudo do trajeto do circuito verde da RVU a partir da análise do traçado dos corredores 
ecológicos, elaborado para a Ilha de Santa Catarina (Queiroz et al. 2000). Como podemos observar 
neste mapa, figura 01, os corredores ecológicos estão interligando todas as áreas verdes da Ilha, de 
norte a sul, a exceção de duas áreas verdes significativas, isoladas pela grande massa construída, área 
central do município, nosso objeto de estudo.  
No primeiro momento, identificamos o maciço formado pelo conjunto de três morros e seus arredores: 
Morro da Cruz, Morro do Saco dos Limões e Morro da Queimada, identificados no mapa 02 como 
bosque nucleador BN01(vide figura 02). Em segundo, identificamos um maciço verde bem menor, 
formado pela massa vegetal localizada, no bairro do Córrego Grande, bosque nucleador BN02. Estes 
bosques nucleadores são formados por áreas classificadas pelo IPUF como Áreas de Preservação 
Permanente (APP), portanto, classificados na RVU como bosques nucleadores originais. Estas são 
áreas de vegetação nativa residual, onde as características originais da mata estão preservadas, itens 
fundamentais para o sucesso da RVU proposta. 
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figura 02 – esquema do circuito da RVU na área central de Florianópolis - 
 (escala aprox. 1:100.000) 

 
- Definição do circuito da rede - mapeamento do ambiente com localização das células 
A interligação destes dois maciços BN01 e BN02, através das conexões de borda  com o traçado dos 
corredores ecológicos, constitui o ponto de partida do circuito desta RVU. Estas conexões de borda 
interligam os BNs com a massa vegetal do Parque Municipal Maciço da Costeira e dos Morros do 
Canto da Lagoa, do Padre Doutor e da Fortaleza, parte integrante do traçado dos corredores 
ecológicos. 
Como podemos observar no desenho esquemático figura 02, completamos o circuito da RVU com as 
conexões internas, interligando as áreas verdes existentes entre si e entre os BN01 e BN02. Estas 
conexões serão traçadas a partir da análise detalhada dos locais disponíveis na cidade para a 
incorporação de nova massa vegetal e da transformação das massas vegetais existentes em células. A 
análise do tamanho e a da forma da área disponível vai determinar os tipos de conjunto destas células 
(corredores verdes, step-stones ou bosques nucleadores).  
Uma possibilidade de conexão de borda é a interligação do BN02 ao maciço vegetal do Morro do 
Padre Doutor, através da mata ciliar do Córrego Grande e de arborização de rua. Área considerada 
desde 1995 como APP, esta mata ciliar, embora bastante modificada e reduzida no passado em 
conseqüência da ocupação urbana, pode funcionar como o instrumento na formação das células de 
conexão. Transformadas em corredor verde, utilizando-se da vegetação encontrada nos sítios 
públicos e particulares, somadas à arborização de ruas, elaboramos um traçado desta célula, como 
demonstramos na figura 02.  
Classificado como corredor verde CV01 na RVU, este instrumento interliga o maciço vegetal do 
Morro do Padre Doutor com o BN02.  
Na extremidade da composição do CV01, traçado natural do córrego, contamos com um exemplo de 
célula, o Condomínio Residencial Garapuvú. Este condomínio, de propriedade particular, onde os 
conceitos do paisagismo ecológico foram aplicados no desenvolvimento do projeto executado no ano 
de 1999, foi projetado para atender uma função social. O condomínio foi implantado no ano 2000, às 
margens do Córrego Grande, preservando os 30m de mata ciliar, exigidos pela lei federal vigente 
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(1965), atualizada em março de 2002 pela resolução do CONAMA 303/02. Como podemos visualizar 
na figura 06, o traçado do condomínio se desenvolve paralelo ao trajeto do córrego. Parte do corredor 
verde CV01 proposto se desenvolve dentro da área comum do condomínio, aos fundos dos lotes e da 
via de circulação. Esta vegetação é classificada como bosque nucleador original, BN03, e 
complementada com o bosque nucleador manipulado, BN04.  
O BN04, um sítio totalmente degradado no passado, foi plantado com árvores nucleadoras por ocasião 
da implantação do condomínio. A área classificada como BN05 é um bosque nucleador original, 
composto de mata nativa residual de topo de morro classificada pelo IPUF de APP (propriedade do 
condomínio). (Vide figuras 03 e 04) Evidentemente, tanto a mata ciliar do Córrego Grande quanto a 
APP sofreram interferência antrópica no passado, para a extração de madeira, palmito, flores e plantas 
de valor comercial etc. Em contrapartida, várias mudas de palmiteiro (Euterpe edulis) foram plantadas 
pelos próprios moradores dentro dos bosques do condomínio, com a intenção de atrair e alimentar a 
avifauna da região. Árvores frutíferas úteis à fauna estão sendo plantadas gradativamente dentro da 
área dos lotes e das áreas comuns com a mesma finalidade. Com quase três anos de atividade, este 
condomínio conta hoje com seis casas construídas, de um total de quinze lotes. O condomínio oferece 
hoje em dia um ambiente saudável com possibilidade de lazer para todas as idades, inclusive nas 
diversas trilhas implantadas na mata.  
Podemos considerar portanto, este exemplo de célula onde as funções sociais, ambientais e 
econômicas foram atendidas no processo da expansão urbana do município de Florianópolis. A 
avaliação deste trecho da RVU deverá ser feita no futuro, através da aplicação dos Indicadores de 
desempenho desenvolvidos para a RVU. 
 
 

 

 
 
 

figura 03 – planta esquemática do traçado do Condomínio Garapuvu – CV01 
 (escala aproxim. 1:2.500) 
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figura 04 – Condomínio Garapuvú – integrante do CV01 

foto aérea Paulo Lang, fev. 2003 
 

 
figura 05 – Condomínio Garapuvu – integrante do CV01 

foto aérea Paulo Lang, fev. 2003 
 
O circuito completo da RVU para Florianópolis deverá contar com células núcleo criadas nas áreas 
públicas, praças, parques ruas etc. O trabalho elaborado por Cunha (2002) oferece a lista de áreas 
públicas de lazer em área central de Florianópolis. Neste trabalho encontramos as características 
físicas e funções de uso para cada um dos equipamentos urbanos em atividade, dados essenciais para 
utilização no processo de transformação dos equipamentos urbanos em células.  
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A análise do sítio disponível para a transformação destas áreas de lazer em células da RVU, 
complementada com jardins particulares e com a arborização das ruas definirá o traçado completo da 
RVU para o Município de Florianópolis.    
 
 
5. CONCLUSÕES GERAIS A RESPEITO DO MÉTODO DA RVU 
 
O método proposto é extenso, trabalhoso e de aplicação dispendiosa. Portanto, a aplicação da RVU, 
em uma cidade, envolve a necessidade de parcerias entre os órgãos municipais, estaduais e federais, 
assim como a participação dos proprietários coletivos e particulares das glebas urbanas. A participação 
da população residente é de fundamental importância não só durante a implantação da RVU, como 
também para a garantia de sua manutenção ao longo dos anos. 
 
5.1 Observações finais 
Enquanto o homem não conseguir entender que é tão importante para o ambiente natural quanto este 
ambiente é importante para ele, não conseguirá suprir seus reais desejos e necessidades. Mais 
importante do que entender, talvez seja a dificuldade de o homem se sentir nesta relação natural.  
As abordagens teóricas discutidas neste estudo vêm ao encontro dessa visão holística planetária. 
Somos defensores de que o meio ambiente, desenvolvimento e a expansão dos centros urbanos devem 
conter parques e áreas verdes, já que eles podem manter, criar e/ ou recuperar o equilíbrio dos 
ecossistemas. 
O respeito à interação homem/natureza – imprescindível à qualidade de vida da população – deve ser 
prioridade no planejamento estratégico de cada município, conforme preceitua a Agenda 21. O 
trabalho aqui apresentado reforça a importância e a viabilidade de aplicação dos princípios ecológicos 
no paisagismo, integrando os ambientes natural e construído.  
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