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 Introdução: Devido à demanda social por alguns serviços ecossitêmicos básicos bem como a 

conservação dos recursos naturais faz-se necessário uma política específica para proteção da área em 

questão. 

 Objetivos: O presente trabalho é resultante de uma pesquisa participativa de cinco anos que tem por 

objetivo identificar elementos da formação socioespacial e as principais relações socioambientais entre os 

sujeitos e os lugares do Maciço da Costeira. Também mostra as conseqüências da municipalização da gestão 

ambiental e a inoperância do poder público na implementação efetiva da legislação ambiental, bem como a 

importância da participação da sociedade civil organizada no processo de criação, planejamento e gestão do 

Parque Municipal Maciço da Costeira (PMMC) que é constituído por um complexo de morros localizado na 

região central do município de Florianópolis – SC.  

 Metodologia: Foram sistematizados estudos de campo, atividades educativas, entrevistas, pesquisas 

documentais e outros, que levantaram diversos aspectos geográficos, participativos e administrativos da UC.  

 Resultados: A área de estudo conta com grande manancial hídrico e importante remanescente 

florestal, sendo legalmente protegida desde 1995 pela Lei Municipal Nº 4.605/95 que cria a Unidade de 

Conservação (UC) Parque Municipal do Maciço da Costeira (PMMC), a qual nunca foi implementada de fato. 

A história de uso e ocupação das áreas do Parque e de seus arredores remonta a própria história do uso e 

ocupação da Ilha de Santa Catarina de modo geral, sendo possível, dada sua localização e sua dimensão, 

cerca de 1453,3 hectares, estabelecer paralelos com as demais localidades do município, bem como com o 

conjunto das Unidades de Conservação e demais Áreas Legalmente Protegidas existentes. O PMMC é a UC 

mais carente da região da Grande Florianópolis, pois não dispõe de nenhuma das ferramentas possíveis para 

consecução de seus objetivos, sendo a única sem visitação turística. Os resultados desta pesquisa apontam 

uma série de elementos relacionados à gestão e manejo da UC, visando colaborar no processo de 

adequação da mesma ao Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que já está em curso com a 

criação do Grupo de Trabalho Maciço da Costeira, organismo representado pelo Poder Público, Universidade 

Federal e pela Sociedade Civil Organizada, que vêm funcionando como embrião do Conselho Gestor, cujos 

trabalhos preliminares apontam perspectivas de integração entre populações e a gestão e manejo da UC e 

servem como base para resolução de conflitos fundiários e de ocupações irregulares, realizando num primeiro 

momento, análises e debates propositivos sobre os limites e categoria da UC. 

 



Mapa dos limites propostos ao GT-PMMC. 

 

 

Conclusões  

Com o entendimento das relações socioambientais no PMMC será possível determinar novos limites, criar 

corredores ecológicos, estabelecer uma zona de amortecimento entre outros processos, para que se tenha 

uma gestão efetiva através da formação do conselho consultivo e elaboração do Plano de Manejo. 

 

 

 

 

 

 

 


