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APRESENTAÇÃO
As Unidades de Conservação constituem um importante instrumento de proteção da
biodiversidade brasileira e dos processos naturais e serviços ambientais associados. A eficácia deste
instrumento, no entanto, depende fundamentalmente da criação e da efetiva implementação de seus
mecanismos de planejamento e gestão. Os planos de manejo são ferramentas que possibilitam orientar
este processo, uma vez que definem a política e as ações a serem tomadas pelos órgãos responsáveis
para sua implementação. Ao mesmo tempo, são importantes referências, de caráter técnico e legal,
para que a sociedade possa participar, colaborando ativamente no processo para a conservação e uso
adequado do patrimônio natural e público que as Unidades de Conservação representam.
O Plano de Manejo é um “documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos
gerais de uma Unidade de Conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem
presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas
necessárias à gestão da unidade” (art.2º, inciso XVII da Lei Federal nº. 9985/2000 que institui o Sistema
Nacional de Unidades de Conservação).
Segundo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a APA é uma UC de uso sustentável,
cujo conceito de categoria á definido da seguinte forma:
SNUC - Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um
certo grau de ocupação humana, podendo compreender ampla gama de paisagens
naturais, seminaturais ou alteradas, dotada de atributos bióticos, bióticos, estéticos ou
culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das
populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica,
disciplinar o processo de ocupação, proteger e/ou recuperar paisagens, atributos
naturais e/ou culturais e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.

O Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Ponta do Araçá foi elaborado pela
colaboração entre pesquisadores da Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, representados pela
Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão Universitária - FAPEU, pesquisadores da CAIPORA
Cooperativa para a Conservação da Natureza e estudantes da Empresa Júnior de Ciências Biológicas SIMBIOSIS, contratados para o desenvolvimento e coordenação do mesmo. Participaram ainda
estudantes de diversos cursos de graduação e pós-graduação da UFSC e de outras universidades
brasileiras e estrangeiras, além dos estudantes do Grupo de Educação e Estudos Ambientais do Centro
de Ciências Biológicas da UFSC (GEABIO). Os trabalhos foram desenvolvidos com recursos provenientes
de um acordo firmado nos autos da Ação Civil Pública nº 97.0008755-7 entre a Procuradoria da
República no Município de Itajaí/SC, a Prefeitura Municipal de Porto Belo e alguns dos proprietários de
imóveis abrangidos pela nova Unidade de Conservação.
O processo de elaboração do Plano de Manejo contou ainda com eventos participativos, onde se
fizeram presentes diversos setores da sociedade dos municípios de sua região de abrangência (Porto
Belo), incluindo representantes de entidades da sociedade civil, pesquisadores, instituições públicas e
privadas.
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Este documento está organizado em dois volumes, sendo:
1) Plano Básico – Neste volume são apresentadas informações gerais sobre a unidade, o contexto
regional, os principais aspectos dos diagnósticos elaborados para as diferentes áreas do
conhecimento, bem como os resultados da avaliação estratégica da APA da Ponta do Araçá e sua
significância.
2) Planejamento e Encartes Temáticos – O volume de planejamento apresenta os objetivos gerais e
específicos para o manejo da unidade de conservação, sua missão, seu zoneamento e normatização,
bem como suas áreas estratégicas e seus programas de manejo nas diferentes linhas de ação para a
gestão da APA da Ponta do Araçá.
A implementação do presente Plano de Manejo permitirá o desencadeamento do processo para
a efetiva gestão da Área de Proteção Ambiental da Ponta do Araçá, com amplo envolvimento e
participação da sociedade onde ela se insere.

13

2

INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
Tabela 2.1: Ficha técnica da Unidade de Conservação

Nome da UC

Área de Proteção Ambiental da Ponta do Araçá

Sigla da UC

APA da Ponta do Araçá
o

Data de criação e n do Decreto

30 de abril de 2008 e Decreto nº 395/2008

Entidade responsável

Prefeitura de Porto Belo

Endereço da entidade

Avenida: Governador Celso Ramos, nº. 2.500 – Centro

Site da entidade responsável

http://www.portobelo.sc.gov.br

Representante da entidade responsável

Evaldo José Guerreiro Filho
licenciamentofamap@portobelo.sc.gov.br
Tel.: (48) 3369-4111

Contato do representante
Composição Conselho Gestor (data e
decreto)

4 de julho de 2008 e Decreto nº 439/2008
Elaine da Cruz (2010 a 2011);
Luciano Cota (2012)
Paulo Emiliano Carvalho (2013)

Presidente do conselho (mandato)

Secretária do conselho (mandato)

Lúcia Currlin Japp (2010-2013)
Extremo norte: 27° 03 ' 37,3" S
Extremo sul: 27° 07' 54,5" S
Extemo leste: 48° 30' 27,4" W
Extremo oeste: 48° 31' 51,6" W

Coordenadas geográficas
Área (hectares)

140,7 ha

Perímetro (metros)

9053,48 metros

Município e percentual
abrangida pela UC (%)

da

Bioma
e
formações
predominantes

florestais

2.1

área

Porto Belo (1,47%)
Bioma da Mata Atlântica e Floresta Ombrófila Densa (IBGE, 2004)

Origem do nome e histórico de criação

A Área de Proteção Ambiental da Ponta do Araçá é uma unidade da conservação municipal e
enquadrada no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, na categoria de Uso Sustentável; sua
gestão é responsabilidade da Prefeitura de Porto Belo, Santa Catarina, município no qual está
integralmente inserida.
A denominação da APA da Ponta do Araçá faz referência ao tipo de formação geográfica
litorânea e a localidade do Araçá, uma comunidade tradicionalmente pesqueira que deve seu nome a
uma pequena fruta característica da região, o araçá (Psidium cattleyanum), pertencente à família das
mirtáceas.
A iniciativa para a criação da Área de Proteção Ambiental no município de Porto Belo/SC foi
decorrente da Ação Civil Pública (ACP) n° 97.0008755-7, datada de 17/12/1997, da Vara Ambiental
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Federal de Florianópolis, envolvendo a administração pública do município de Porto Belo por dano
ambiental no rio Rebelo. A ACP teve como autora a Colônia de Pescadores Z-8 de Porto Belo/SC. Como
compensação ambiental pelo dano ambiental ocasionado, a administração pública municipal se
comprometeu em criar uma Unidade de Conservação (UC) nas proximidades da localidade do Araçá,
município de Porto Belo/SC.
Um Termo de Compromisso, firmado em 2007, entre a Procuradoria da República no Município
de Itajaí/SC, a Prefeitura Municipal de Porto Belo e alguns dos proprietários de imóveis abrangidos pela
nova Unidade de Conservação, deu origem ao Decreto Municipal n°. 395/2008, que, em 30 de abril de
2008, criou a APA da Ponta do Araçá com o objetivo de “compatibilizar a utilização dos recursos naturais
com a proteção da biodiversidade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região”.
O Decreto, em conformidade com o disposto no Termo de Compromisso de 2007, estabelece os
limites da Área:
Tem como limite SUL a propriedade do Sr. Píer Luigi Como, no sentido NORTE a área se
estende até a Ponta de Porto Belo ou da Enseada, à OESTE, faz limite com o Oceano
Atlântico, e à LESTE se estende até a linha do divisor de águas do morro, elemento
topográfico natural que foi utilizado para a divisão dos municípios de Porto Belo e
Bombinhas, totalizando uma área de140,7 ha. Estão incluídas na área, a Praia do Caixa
D´Aço e a Praia do Estaleiro.

Pelo documento, o município de Porto Belo fica encarregado de nomear o Conselho Gestor, a
ser composto por entidades governamentais e não governamentais, e o futuro Conselho de providenciar
o acompanhamento do Plano de Manejo e do Programa de Proteção da APA da Ponta do Araçá. A
responsabilidade pelo acompanhamento das atividades desenvolvidas na APA da Ponta do Araçá, bem
como o controle e a fiscalização das disposições contidas no decreto são assumidos pelo Município de
Porto Belo.

2.2

Localização

A APA da Ponta do Araçá está localizada no município de Porto Belo, em Santa Catarina, e
abrange uma porção da Ponta de Porto Belo, ficando restrita aos limites deste município (Figura 2.2-I),
uma vez que o referido pontal é cortado longitudinalmente pelo limite municipal entre Porto Belo e
Bombinhas1. A área situa-se nas proximidades da localidade do Araçá distante cerca de 4 km do centro
da cidade de Porto Belo. A estrada de acesso a este bairro atravessa toda a comunidade do Araçá e
segue até a extremidade da Ponta de Porto Belo, passando pela Prainha, Praia do Caixa D’Aço e Praia do
Estaleiro.
Os limites da APA iniciam pouco antes da enseada do Caixa d'Aço, tendo como marco a
cachoeira conhecida entre os moradores locais como "cachoeira da Dona Teresa", e estende-se pelo
pontal, que foi destinado à implantação da APA Ponta do Araçá.
A região da APA possui um rico patrimônio paisagístico-natural, que compreende pontais
recobertos pela floresta atlântica e enseadas banhadas por águas transparentes e se estende pelo litoral

1

A porção da Ponta de Porto Belo situada no município de Bombinhas e vizinha à APA é atualmente protegida pelo
Parque Municipal da Galheta, sob responsabilidade da prefeitura do referido município.
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dos municípios de Porto Belo, Bombinhas e Itapema, formando um roteiro turístico conhecido como
Costa Esmeralda, devido à cor das águas do seu litoral.

Figura 2.2-I: Localização da APA da Ponta do Araçá
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2.3

Acessos a Unidade de Conservação

O principal acesso rodoviário ao município de Porto Belo e consequentemente à APA da Ponta do
Araçá é a BR-101, que se encontra duplicada no trecho que liga a cidade às duas capitais estaduais mais
próximas, Florianópolis e Curitiba. Desde a BR-101 deve-se tomar a Rodovia Estadual SC-4122 e, após
atravessar o perímetro urbano de Porto Belo, entra-se à esquerda na Rua Antônio José de Aquino que
dá acesso à localidade do Araçá e à área abrangida pela UC (Figura 2.3-I).
A área marinha nos arredores da APA, especialmente a Baía do Caixa D’Aço é muito utilizada para o
fundeio de embarcações de pesca e embarcação particulares de turismo e recreação, sendo a via
marítima uma importante forma de acesso à área da APA, principalmente durante a temporada de
verão. A cidade ainda faz parte da rota de diversos navios de cruzeiro marítimo que atracam em suas
águas trazendo milhares de visitantes, que eventualmente frequentam também as praias da APA.
Porto Belo está localizado próximo a importantes pontos da infraestrutura de transporte de Santa
Catarina. Num raio de 200 km encontram-se os principais portos (Itajaí e Navegantes a 36 km, São
Francisco do Sul a 120 km, Imbituba a 138 km e Laguna a 160 km) e três dos aeroportos mais
importantes (Florianópolis a 63 km, Navegantes a 36 km e Joinville a 114 km). Também está a menos de
500 km das três capitais dos estados do sul e a pouco mais do que isto (509 km) de Chapecó, principal
localidade do oeste de Santa Catarina.

Figura 2.3-I: Acesso para APA da Ponta do Araçá

2

Esta rodovia passa a ser denominada de Av. Governador Celso Ramos no trecho que percorre o perímetro urbano
da cidade de Porto Belo.
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3

CONTEXTUALIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

3.1

Contexto Estadual para a conservação

A Unidade de Conservação e todo o estado de Santa Catarina estão totalmente inseridos no
Bioma Mata Atlântica (IBGE, 2004). O bioma é entendido como um conjunto de regiões ecológicas com
fauna, flora, dinâmicas e processos ecológicos similares, muito embora o bioma apresente uma grande
diversidade de ambientes e comunidades naturais com características também bastante diversas.
O bioma Mata Atlântica e seus ecossistemas associados, onde está inserida a APA, cobriam, à
época do descobrimento, uma área com cerca de 1.360.000 km, dos quais atualmente apenas 8%
preservam suas características bióticas originais (Figura 3.1-I). Ainda assim, e apesar da grande
devastação a que foi submetido, abriga altíssimos níveis de riqueza biológica e endemismos. Como fruto
do esforço conjunto entre o Governo Federal e outras entidades governamentais e não governamentais3
foram definidas ações e áreas prioritárias para conservação da biodiversidade da Mata Atlântica e dos
Campos Sulinos4, apontada como de “Extrema Importância Biológica”, comportando ainda importantes
remanescentes florestais do chamado Domínio da Mata Atlântica.

APA do Araçá

APA do Araçá

Figura 3.1-I: Recortes dos mapas com remanescentes do Domínio da Mata Atlântica e com a áreas
prioritárias para conservação da biodiversidade (sem escala), denotando o contexto e a importância do
bioma onde se insere a APA da Ponta do Araçá (MMA, 2000)

3

Conservation International do Brasil; Fundação Biodiversitas; Fundação SOS Mata Atlântica; Instituto de
Pesquisas Ecológicas; Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo; Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais.
4

Subprojeto Avaliação e Ações Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade nos Biomas Floresta Atlântica e
Campos Sulinos, no âmbito do Projeto de Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira
– PROBIO.
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Em um enfoque mais aproximado, a Figura 3.1-II apresenta a inserção da APA no mapeamento
de Áreas Prioritárias para a Conservação da Mata Atlântica e Campos Sulinos, de acordo com a CONABIO
(Comissão Nacional de Biodiversidade) e com a Portaria do MMA (Portaria Ministerial nº 9, publicada
em 23/01/2007) (BRASIL, 2007).

APA do Araçá

Figura 3.1-II: Mapeamento das áreas prioritárias para conservação da biodiversidade (MMA, 2008),
denotando o contexto e a importância da região onde se insere a APA

Além da classificação de muito alta prioridade para a conservação do bioma Mata Atlântica dada
pelo MMA, a região da APA tem também importância reconhecida pela UNESCO como Reserva da
Biosfera da Mata Atlântica (RBMA).
A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) representa um instrumento de planificação
territorial, de reconhecimento internacional, com três objetivos básicos: conservação da biodiversidade
do ecossistema, implantação do desenvolvimento sustentável na área de abrangência de seus principais
remanescentes e, por fim, conhecimento científico.
No Brasil, a RBMA possui cerca de 290.000,00 km² e envolve parte dos territórios de 14 estados,
dos costeiros entre o Ceará e o Rio Grande do Sul, e o estado de Minas Gerais. Para atender à finalidade
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de instrumento de planificação, a RBMA é dividida em zonas com diferentes objetivos: Zonas Núcleo
(conservação da biodiversidade e dos demais recursos naturais, constituídas por áreas legalmente
protegidas e claramente delimitadas no território); Zonas de Amortecimento (elaboração, avaliação e
demonstração da viabilidade de métodos de desenvolvimento sustentável, minimizando impactos
ambientais negativos sobre as Zonas Núcleo e promovendo a qualidade de vida das populações que
nelas habitam) e Zonas de Transição (monitoramento à educação ambiental e à integração da Reserva
com seu entorno, onde predominam áreas urbanas, agrícolas e industriais de uso e ocupação intensos).
A área da APA da Ponta do Araçá se enquadra em duas dessas zonas: Zonas de Amortecimento e
Zona Transição, considerando seu posicionamento vizinho ao Parque Municipal da Galheta e próximo à
Reserva Biológica Marinha da Ilha do Arvoredo (Figura 3.1-III).

Figura 3.1-III: Área de Proteção Ambiental contendo as Zonas definidas pela RBMA

No âmbito do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC, a APA se soma ao
conjunto das 15 Unidades de Conservação federais, 10 estaduais, 58 Reservas Particulares do Patrimônio
Natural (RPPNs)5 e inúmeras áreas protegidas municipais do estado de Santa Catarina – todas
5

Conforme consulta ao site http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/publico/ em 14 de maio de 2013.
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importantes para proteger e restaurar os ecossistemas naturais, garantir a sobrevivência de espécies raras,
incentivar pesquisas, desenvolver a educação ambiental e o ecoturismo.
A importância ecológica e as belezas cênicas da região da APA da Ponta do Araçá se refletem em
seu potencial turístico. Assim, o poder público dos municípios de Itapema, Porto Belo e Bombinhas
possuem uma parceria em que promovem a sua divulgação com o título de Costa Esmeralda, devido à
cor das águas que banham a costa destes municípios.
Em 2005 foi iniciada uma mobilização das secretarias de turismo dos municípios pertencentes à
Associação dos Municípios da Região da Foz do Rio Itajaí - AMFRI, que culminou com a criação, em 2007,
do Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e Mar - CITMAR, envolvendo os municípios de
Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas, Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luís Alves,
Navegantes, Penha e Porto Belo.
O consórcio, pessoa jurídica de direito público sem fins econômicos, promove a região com a
logomarca Costa Verde & Mar - A Rota do Sol Catarinense, tendo como missão “Desenvolver e
promover a atividade turística de forma integrada e sustentável, visando beneficiar os aspectos
ambientais, socioeconômicos e culturais da região da AMFRI, proporcionando bem-estar e satisfação
aos turistas e visitantes”6.
No âmbito estadual, a Secretaria de Estado de Turismo, Cultura e Esporte e a Santa Catarina
Turismo – SANTUR, em uma ação alinhada com as políticas nacionais do Ministério do Turismo para a
regionalização do turismo, criaram nove Roteiros Turísticos Regionais para o estado. O município de
Porto Belo faz parte do Roteiro Rota do Sol, envolvendo os mesmos municípios do consórcio CITMAR.
A APA da Ponta do Araçá é, assim, um instrumento de proteção ambiental do atributo cênico,
paisagístico e cultural que representa exatamente o tipo de atrativo turístico que é divulgado pelas
iniciativas do poder público regional.

3.2

Contexto Municipal para a conservação

As áreas protegidas do município de Porto Belo integram o Corredor Ecológico Costa da
Esmeralda e abrigam 11 Unidades de Conservação, distribuídas nos sete municípios envolvidos. O
município de Bombinhas é o que contém um maior número de áreas legalmente protegidas, a saber:
Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, Parque Natural Municipal Morro dos Macacos, Área de
Relevante Interesse Ecológico Costeiras de Zimbros, Reserva Particular do Patrimônio Natural Morro dos
Zimbros e Parque Natural Municipal da Galheta. Assim, destaca-se o importante papel da futura APA
Ponta do Araçá no contexto biorregional de formação de um corredor ecológico (Figura 3.2-I).
A área proposta para implantação da APA Ponta do Araçá era originalmente coberta por
expressivo ecossistema florestal de caráter tropical (Floresta Ombrófila Densa da Mata Atlântica), o
qual, desde o século XVII, passou por inúmeras e profundas transformações devido às atividades de
cunho antrópico, como exploração direta de espécies vegetais e animais (extração de madeira e caça) e
conversão integral de ecossistemas para lavouras e pastos, estando hoje em nítido processo de
regeneração natural. Neste sentido, destaca-se a importância da conectividade com o Parque Municipal
da Galheta e a boa integridade de seu ecossistema florestal, que auxiliou de forma decisiva no processo
regenerativo da vegetação florestal secundária da área de estudo.
6

Conforme consulta ao site http://www.costaverdemar.com.br/pt/costa-verde-mar/historico-missao/ em 21 de
março de 2011.
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Figura 3.2-I: Unidades de Conservação colocalizadas da APA
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4

ANÁLISE REGIONAL

4.1

Caracterização ambiental da região de abrangência

A região da APA da Ponta do Araçá é caracterizada por um clima temperado (Clima
Mesotérmico – Cfa7, na classificação de KÖPPEN) e, por se localizar em latitudes subtropicais. As
principais determinantes meteorológicas desta região, no verão, são as massas de ar quentes e as
instabilidades formadas nas Frentes e Linhas de Instabilidades, em virtude do forte aquecimento solar,
característico da estação.
No inverno, a estabilidade se torna mais frequente em função da presença constante do
Anticiclone Polar. Esta situação é somente modificada quando do encontro das Massas Tropicais e
Polares, originando as Frentes.
A precipitação é bem distribuída ao longo do ano e consequentemente não existe déficit hídrico,
conforme resultados da aplicação da metodologia de THORNTHWAITE que leva em consideração vários
fatores meteorológicos (CARUSO JR., 2007).
Geologicamente, a região compreendida por Itapema, Porto Belo e Bombinhas é caracterizada
pela ocorrência de uma pequena parcela de rochas metamórficas relacionadas à unidade geológica
denominada Grupo Brusque; uma associação de rochas granitoides designadas de Complexo Camboriú;
assim como de outras unidades graníticas, intrusivas no Complexo Camboriú, denominadas de
Metagranitoides de Quatro Ilhas e Metagranito Mariscal. Além deste conjunto, as litologias
denominadas de Complexo Granítico Estaleiro e Suíte Intrusiva Zimbros ocorrem especificamente na
área da APA. As litologias mais jovens estão representadas por diques de diabásio, de direção N-S ou NW. Ancorada nesse embasamento rochoso, há uma série de depósitos cenozoicos costeiros, de origem
continental, transicional e marinho.
A heterogeneidade de litologias e de aspectos estruturais condicionam o relevo da região, que
apresenta 3 domínios morfoestruturais: Depósitos Sedimentares Quaternários, Rochas Granitoides e
Rochas Metavulcano Sedimentares.
As diversas planícies marinhas e aluviais, bem como os planos e rampas colúvio-aluviais são
modelados de acumulação das unidades geomorfológicas que integram o domínio dos Depósitos
Sedimentares Quaternários na região.
As elevações que formam a península de Porto Belo e outras da região pertencem à unidade
geomorfológica das Serras do Leste Catarinense que, por sua vez, integram o domínio morfoestrutural
das Rochas Granitoides. As elevações situadas na porção mais oeste do município de Porto Belo são
pertencentes à unidade geomorfológica denominada Morraria Costeira e pertencem ao domínio das
Rochas Metavulcano Sedimentares. Estas duas últimas unidades geomorfológicas são caracterizadas
pelo modelado de dissecação.

7

Onde:
 C: significa climas temperados quentes; a temperatura do mês mais frio está entre 3°C e 18°C.
 f: a falta ou ausência de estação seca, constantemente úmida, isto é, chuva em todos os meses; a
precipitação média do mês mais seco é superior a 60 mm de chuva; e
 a: temperatura do mês mais quente é superior a 22º C.
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A pedologia da área encontra-se intimamente relacionada às formas de relevo e à natureza do
substrato rochoso. De acordo com as normas estabelecidas pelo Serviço Nacional de Levantamento e
Conservação de Solos (EMBRAPA, 2006).
Na unidade geomorfológica das Serras do Leste Catarinense prevalece o solo do tipo Cambissolo
álico e distrófico com textura argilosa média, horizonte A moderado, com pouco cascalho e
características de relevo forte ondulado, associado ao solo Podzólico Vermelho-Amarelo Álico quando
em relevo montanhoso. Solos do tipo Cambissolo distrófico e eutrófico, com argila de atividade baixa,
horizonte A moderado e textura argilosa e siltosa ocorrem, de forma localizada, nos relevos mais suaves
ondulados a planos próximos à base de morros.
Nas elevações de oeste ocorre, principalmente, o solo do tipo Podzólico vermelho-amarelo álico,
com argila de baixa atividade, horizonte A moderado, com textura média a argilosa e cascalho e, ao
longo dos vales dos rios, predominam solos do tipo Gleissolo distróficos associados com solos do tipo
Cambissolo distróficos. São solos argilosos e estão geralmente em áreas com relevos ondulados.
Ao longo da planície costeira no município de Porto Belo ocorre um solo do tipo Podzólico álico,
com horizonte A turfoso a moderadamente arenoso, ácido e de baixa fertilidade natural. Nas suas
adjacências estão solos do tipo Podzólico vermelho-amarelo álico com pequenas contribuições de
gleissolo distrófico e solos orgânicos álicos. Margeando os rios de planície ou em locais sujeitos à
inundação encontram-se solos do tipo orgânico álicos, de horizonte A com textura argilosa a muito
argilosa. Finalmente, as praias com areias quartzosas marinhas álicas estão associadas a solos muito
pobres, normalmente muito salinos, com horizonte A pouco espesso ou ausente, e o B pode apresentar
acumulação de óxido de ferro e/ou matéria orgânica.
As condições ambientais, sustentadas pelo meio físico conforme apresentado, permitem o
desenvolvimento de diversos ecossistemas do Bioma Mata Atlântica. Dentre as diversas formações
vegetais que compõem este bioma, conforme classificação oficial da vegetação natural, representada
pelo Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 1992), pode-se classificar a vegetação do litoral de
Santa Catarina como pertencente ao domínio da Floresta Ombrófila Densa e das Áreas de formações
pioneiras.
A Floresta Ombrófila Densa (FOD) se define, por sua própria nomenclatura, como sendo uma
estrutura florestal “com afinidade pelas chuvas” (ombrófila) e com uma alta densidade de indivíduos
arbóreos. As principais características fisionômicas desta floresta são a predominância de árvores de
grande e médio porte, o grande número de epífitos, principalmente ervas e lianas, que se desenvolvem
sobre seus troncos e copas, além da alta densidade na qual se distribuem as árvores. A FOD possui 5
principais subdivisões, as quais foram delimitadas principalmente pelas altitudes e latitudes ao longo do
território brasileiro.
As formações pioneiras recebem este nome em virtude do caráter ecológico, principalmente
edáfico, ao qual estão submetidas. Estas formações são definidas pelos tipos de solos em que se
estabelecem, os quais estão em constante renovação, e por isto, caracterizados como formações
pioneiras. Assim, existem 3 tipos principais: as formações de influência marinha (restingas e costões
rochosos); as formações flúvio-marinhas (mangues e marismas) e as formações de influência fluvial.
O Bioma Mata Atlântica, como um todo, está presente em 17 estados na porção oriental do
Brasil, e destaca-se pela contribuição à biodiversidade brasileira, figurando entre os 25 hot spots
mundiais. Apresenta cerca de 20.000 espécies de plantas vasculares, 1.023 espécies de aves, 340
espécies de anfíbios, 197 espécies de répteis e 250 espécies de mamíferos (MMA, 2000), e a região onde
se insere a APA da Ponta do Araçá é parte deste patrimônio natural.
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4.2

Aspectos histórico-culturais da região de abrangência

A rica paisagem da Mata Atlântica abrigou inúmeras culturas pré-colombianas e apenas durante
a segunda metade do século XVII surgem os primeiros esforços para o estabelecimento de uma
povoação permanente e organizada na região das chamadas Terras de Sant’Anna, que compreendem
grande parte do litoral do hoje estado de Santa Catarina. Essas primeiras ocupações do litoral
garantiram à Coroa Portuguesa a posse efetiva da região, enquanto a questão do direito legal sobre as
terras permaneceria ainda objeto de disputa entre as potências ibéricas.
A expansão do estado, baseada na produção agrícola, em especial a produção da farinha de
mandioca, tinha como base a utilização da mão de obra cativa e outras formas de relações não
capitalistas de trabalho, como a utilização de agregados e familiares.
Essa ocupação diversa deu origem a modos de vida desenvolvidos pelas populações locais e
representou importante contribuição cultural a Santa Catarina. Com técnicas e conhecimentos locais
herdados das populações indígenas, assim como das populações originárias da ocupação portuguesa,
europeus e africanos, as pequenas comunidades que viriam a dar origem aos municípios do litoral norte
mantinham intensa comunicação não só com os povoados vizinhos, mas também com paragens mais
distantes, seja através do comércio executado a partir de Desterro ou pelo contato com embarcações
que acabavam por atracar diretamente na região.
Já nos séculos XIX e XX novas ondas de imigração europeia chegaram à região e estabeleceram
colônias em diversas locais de Santa Catarina. Tal processo situa-se dentro das balizas racialistas que
buscavam um branqueamento da população como estratégia de desenvolvimento. Essas colônias deram
origem a importantes centros no norte do estado, como Blumenau e Joinville. As populações desses
centros tiveram destacada importância na segunda metade do século XX durante a expansão do turismo
nas cidades do litoral norte de Santa Catarina, entre as quais se destaca Porto Belo.
A pesca da baleia também tinha importância. Era explorada, contudo, por capitais de fora da
região e mantinha poucas relações com as questões sociais e econômicas de Porto Belo. Constituía-se
como uma significativa fonte de recursos, sendo mais uma atividade praticada no local e que não
envolvia grande número de pessoas.
A região de Porto Belo era assim um cenário eminentemente agrícola, com forte proximidade do
mar. Mantinha profundas ligações com Desterro, que era ponto irradiador do poder político e
econômico, e exercia um papel de intermediação entre as diversas regiões do litoral e outros pontos do
império e do exterior.
À medida que se aproximava o final do século XIX, novas possibilidades se apresentavam. Novos
núcleos populacionais, com o desenvolvimento impulsionado pelas novas levas de imigração europeia –
em especial de alemães e italianos – e pelo forte investimento dos poderes estatais, modificavam o
panorama da região. Contatos entre os novos núcleos populacionais e os antigos pontos de povoação
do litoral foram estabelecidos, e os produtos oriundos das comunidades tradicionais eram negociados
com os produzidos nas colônias.
A partir do começo do século XX, a pesca passou a se profissionalizar, tornando-se a principal
atividade da comunidade. Esta modificação no panorama daquela sociedade redundaria na aproximação
das populações com o mar, virando as costas às lavouras que representaram, tradicionalmente, o
principal meio de sobrevivência das populações.
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A partir da virada do século XIX e início do XX, com a proclamação da república e o início das
atividades industriais na região norte do estado, o cenário se alterou. Profundas transformações
políticas e sociais entraram em curso, com o declínio das elites de negociantes de Desterro, que até
então controlavam o Porto da cidade e tinham ascendência sobre negócios realizados em toda a região.
Uma nova elite empresarial e industrial surgiu e começou a ganhar espaço. É um dos símbolos destas
mudanças a perda de importância do Porto de Desterro e a ascendência econômica dos Portos de Itajaí
e São Francisco, escoadouros das nascentes indústrias da região.
A principal manifestação destas mudanças, em Porto Belo, foi o surgimento de uma indústria
pesqueira, que vai se alimentar das atividades náuticas desenvolvidas e da experiência de pesca da
região.
Os investimentos estatais em infraestrutura, processo do qual o grande símbolo é a abertura e
pavimentação de rodovias, modificaram drasticamente o cenário da produção das pequenas
comunidades costeiras. Ao mesmo tempo em que facilitavam a circulação da produção artesanal e
industrial de centros como Blumenau, Joinville e Florianópolis, também aproximavam as populações
destas cidades das pequenas comunidades tradicionais. Este movimento de aproximação estimulou o
fenômeno das chamadas “segundas residências” ou casas de veraneio, que, juntos, passaram a
impulsionar fortemente a urbanização e o turismo na região.
Com o desenvolvimento das técnicas de pesca, que começaram a utilizar equipamentos cada
vez mais complexos, ampliava-se o fosso entre a pesca industrial e as comunidades tradicionais que
praticavam uma pesca artesanal. Embora a necessidade de mão de obra menos especializada e mais
barata se mantivesse, posições de gerência na pesca industrial passaram a exigir um grau de
especialização mais profundo, afastando muitos pescadores.
Com o aumento do fluxo de pessoas nessas comunidades, devido à facilidade de deslocamento,
passou a ser possível a venda de parte da produção diretamente para o consumidor final, sem
intermediários. Neste cenário é que surgem as peixarias nas praias, profissionalizando o antes incipiente
negócio de venda direta. O turismo aos poucos também desenvolveu o ramo da gastronomia,
responsável por parte do escoamento da produção – tanto pela venda de produtos aos restaurantes
quanto pela abertura de restaurantes de propriedade dos próprios pescadores, com mão de obra
familiar.
Dotada de diversos atrativos naturais e paisagens de beleza incomum, a região de Porto Belo
apresenta, ainda, grande potencial para outra indústria, a do turismo. Assim, ao ter facilitado o seu
acesso, passou a receber a instalação das chamadas “segundas residências” e a desenvolver um perfil
cada vez mais voltado para as atividades turísticas.
A partir da década de 1970, a construção de estradas nos municípios e a implantação de
sistemas de abastecimento energético e de telefonia contribuíram para o adensamento populacional
ocasionado pela presença de turistas e, posteriormente, por novos residentes fixos. Desde então, o
turismo de massa, sazonal, passou a influenciar de forma determinante as dinâmicas socioeconômicas
locais.
O avanço urbano na região de Porto Belo aconteceu em um curto espaço de tempo, sem que,
aparentemente, um planejamento efetivo tenha sido realizado e implementado. Próximo a grandes
centros e às principais estruturas viárias, e, ao mesmo tempo, pouco habitado e desenvolvido, lugar de
grandes belezas naturais, em boa parte ainda conservadas, de forte apelo paisagístico, Porto Belo
atualmente desempenha importante papel no cenário do turismo do litoral catarinense.
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4.3

Aspectos socioeconômicos da região de abrangência

Porto Belo se situa no litoral centro-norte do estado de Santa Catarina e pertence à
microrregião de Itajaí. O Governo de Santa Catariana instituiu, em 2002, a descentralização políticoadministrativa ao criar as Secretarias de Desenvolvimento Regional - SDR, cujo objetivo é dar agilidade
às particularidades regionais nos seus distintos aspectos. Porém, antes da organização das SDRs, os
municípios catarinenses já tinham outras estruturas organizativas, a partir das quais se estabeleciam
relações geopolíticas entre os diversos níveis de governo. A AMFRI – Associação dos Municípios da Foz
do Rio Itajaí8 é a entidade que representa 11 municípios da região, entre os quais Porto Belo. Tais
associações têm como objetivo integrar administrativa, econômica e socialmente os municípios,
realizando várias atividades, como assessoramento e planejamento microrregional, defesa de interesses
dos associados, elaboração de planos administrativos, etc.
Porto Belo tem origem nos municípios de São Francisco do Sul e Tijucas. Pela divisão
administrativa do ano de 1933, o município era constituído de dois distritos: Porto Belo e Itapema, assim
permanecendo até 1962, quando o distrito de Itapema se desmembrou. Em 1967, o distrito de
Bombinhas foi criado e anexado ao município de Porto Belo, permanecendo assim até 1992, quando foi
desmembrado e elevado à categoria de município. Pela divisão territorial datada de 1995, o município
era constituído do distrito sede, mantendo-se assim atualmente e contando com uma área de 95.835
km². (IBGE, Censo 2010)

4.3.1 Demografia
A população de Porto Belo cresceu 50,5%, desde o Censo de 2000, apresentando uma variação
superior à média de crescimento dos municípios da região no mesmo período (Tabela 4.3.1-I). Ela é
eminentemente urbana, com apenas 916 pessoas vivendo na área rural em 2010, o equivalente a 5,7%
da população. A distribuição da população por faixa etária revela uma população ainda jovem. Cerca de
65% tinha menos de 39 anos em 2010 (Tabela 4.3.1-II).
Tabela 4.3.1-I: Evolução da População total – 2000/2010

População total

Ano
2000
2010
Variação no período

Santa Catarina
5.356.360
6.249.682
16.6%

SDR Itajaí
375.589
532.830
41,8%

Porto Belo
10.704
16.083
50,5%

Fonte: Secretaria de Planejamento de SC. Dados Estatísticos, 2010.

8

Fazem parte da AMFRI os seguintes municípios: Balneário Camboriú, Piçarras, Bombinhas, Camboriú,
Ilhota, Itajaí, Itapema, Luís Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo. A sede está localizada no município de Itajaí.
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Tabela 4.3.1-II: Distribuição da população por bairros – 2009
Bairros

População
por Bairro

Média por % do Total
Família
- Pessoas

% do
Total Famílias

Pessoas

Famílias

Bairro Vila Nova

1.681

531

3,166

12,59%

13,29%

Bairro Centro

2.447

787

3,109

18,33%

19,70%

Bairro Araçá

916

256

3,578

6,86%

6,41%

Bairro Perequê

5.640

1.692

3,333

42,24%

42,36%

Bairro Alto Perequê Bairro Santa Luzia

1.915

500

3,830

14,34%

12,52%

Comunidade Rural do
Sertão

752

228

3,298

5,63%

5,71%

13.351

3.994

3,343

100,00%

100,00%

TOTAL

Fonte: Prefeitura Municipal de Porto Belo. Plano municipal de saúde – 2010/2013. Porto Belo/SC: PMPB, 2010.

Acima, observa-se uma estimativa da distribuição da população por bairros, na qual se destaca a
alta concentração em Perequê e a baixa concentração no bairro do Araçá, local onde se encontra a
Unidade de Conservação.

4.3.2 Saneamento Básico
Em 2010, cerca de 98,6% dos domicílios eram abastecidos com água canalizada (Tabela 4.3.2).
Já a rede geral de esgoto ou pluvial atingia uma parcela muito pequena da população, sendo destino de
apenas 3,34% dos domicílios, quando no estado a média é de 29%.
Tabela 4.3.2: Saneamento Básico - 2000/2010
SC

Porto Belo

Rede de Esgoto ou pluvial

292.268

579.576

54

173

Fossa Séptica

809.764

947.168

2.546

3.837

Número Fossa Rudimentar
Vala
de
domicílios Rio, lago ou mar

267.908

384.013

198

954

62.571

44.168

113

65

32.494

24.524

116

107

Outro escoadouro

10.118

7.887

8

12

Sem banheiro ou sanitário

23.619

5761

61

24

1.498.742

1.993.097

3.096

5.172

Total

Fonte: IBGE. Censo, 2010.

4.3.3 Saúde
A rede de saúde é bastante restrita no município. Os dados do IBGE apontam 10
estabelecimentos de saúde, sendo 7 municipais e 3 privados. Não há leitos hospitalares no município de
Porto Belo de forma que a população deve acorrer a municípios vizinhos para internações.
De acordo com dados da Secretaria de Desenvolvimento Regional Itajaí, no ano de 2000, Porto
Belo se destacou dos demais municípios da região ao atingir a maior Esperança de vida e a menor taxa
de Mortalidade infantil.
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4.3.4 Educação
O município possuía, em 2007, 3.068 alunos matriculados em instituições de ensino, dos quais
86,4% nas redes municipal e estadual e o restante em estabelecimentos privados. A grande maioria
(63,7%) frequentava o ensino fundamental, distribuindo-se os demais entre creche, pré-escolar, ensino
médio, especial e educação de jovens e adultos. Não existem instituições de ensino superior ou escolas
técnicas profissionalizantes em Porto Belo.

4.3.5 Renda domiciliar
A distribuição das faixas de renda no município não difere significativamente das encontradas
em Santa Catarina, sendo que a maior concentração encontra-se na faixa de 2 a 5 salários mínimos
(Tabela 4.3.5).
Tabela 4.3.5: Renda Domiciliar – 2010
Salários Mínimos

% de
Domicílios

Santa Catarina

Porto Belo

- de 1/2

0,73%

0,49%

de 1/2 a 1

6,41%

5,57%

de 1 a 2

17,45%

17,67%

de 2 a 5

43,50%

46,42%

de 5 a 10

22,71%

23,30%

de 10 a 20

6,92%

5,10%

+ de 20

2,23%

1,34%

sem declaração

0,03%

0,10%

100,00%

100,00%

Total

Fonte: IBGE. Censo, 2010.

4.3.6 Desenvolvimento Humano
O IDH é um indicador adotado pelo Programa para o Desenvolvimento das Nações Unidas
(PNUD) para mensurar o desenvolvimento humano9, levando em conta os fatores longevidade, nível
educacional e renda. Ele varia de zero a um. Quando está acima de 0,8 é considerado elevado.
Tabela 4.3.6: IDH – Índice de desenvolvimento humano – 1970/2000

IDH 1970/2000

Brasil

Santa Catarina

Porto Belo

1970

0,462

0,477

0,392

1980

0,685

0,734

0,624

1991

0,742

0,748

0,716

2000

0,757

0,822

0,803

Evolução 1970/2000

63,9%

72,3%

104,8%

Fonte: SEBRAE. Santa Catarina em Números: Porto Belo. Florianópolis: Sebrae/SC, 2010.

Comparando dados de 1970 a 2000 (Tabela 4.5), o IDH de Porto Belo aumentou
progressivamente, alcançando o índice de 0,803, o que colocou o município na 115ª posição em relação
9

Conforme consulta ao site http://www.pnud.org.br em 14 de maio de 2013.
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aos demais municípios do estado. Em relação à Santa Catarina e Brasil, no final do período. O IDH de
Porto Belo ficou abaixo do alcançado pelo conjunto do estado (0,822) e acima do nacional (0,757). O
município, no entanto, apresentou uma evolução maior do que ambos no decorrer do período.

4.3.7 Comunicação e Serviços
Porto Belo tem acesso a sinais das principais emissoras de televisão de sinal aberto, além de
rádio comunitária emitida do município, além das rádios FM Pop, Rádio Amizade, Rádio Cidade e Rádio
MegaHitz. Conta com duas agências bancárias (Banco do Brasil e Bradesco) e seis PAE – Posto de
Atendimento Bancário Eletrônico, uma agência dos Correios e acesso aos jornais e revistas de circulação
estadual e nacional. Há também os jornais locais e da região: Jornal O Atlântico, Jornal Evangelizador,
Jornal Tatuíra, Gazeta da Costa Esmeralda, Jornal Costa Esmeralda, Jornal O Povo e Jornal Impacto. O
município conta ainda com rede de telefonia fixa e está na área de atuação das principais operadoras de
telefonia móvel que mantêm operações em Santa Catarina.

4.3.8 Transporte
O transporte rodoviário é de grande importância no município. A SC-412 liga Porto Belo à BR101 e a Bombinhas, constituindo a principal via de acesso ao município (Tabela 4.3.8). As vias
municipais, que interligam as comunidades são pavimentadas, com exceção da estrada Geral Santa
Luzia, que também dá acesso ao município de Tijucas.
Tabela 4.3.8: Distância das capitais da região sul
Capital
Distância das capitais da
região sul

Distância (km)

Florianópolis – SC

63

Curitiba – PR

239

Porto Alegre – RS

499

Fonte: SEBRAE. Santa Catarina em Números: Porto Belo. Florianópolis: Sebrae/SC, 2010.

4.3.9 Situação fundiária
A distribuição fundiária do município de Porto Belo difere da encontrada no estado de Santa
Catarina e na região de Itajaí. No município, há uma maior concentração de propriedades com menos de
10 ha, enquanto no estado e na região a concentração ocorre com as propriedades entre 10 e 100 ha.
Existe em Porto Belo, também, um número significativamente maior de propriedades entre 100 e 1000
ha, em relação ao estado e à microrregião. A porcentagem destas propriedades, 16%, é três vezes maior
do que a encontrada na média dos municípios vizinhos.
Dentro desta categoria se destaca o número de estabelecimentos com área entre 100 e 200 ha,
que, em Porto Belo, ultrapassa os 10% do total, enquanto na região e no estado este número não
alcança 3%. Utilizando como referência o valor de 4 módulos rurais, pode-se perceber também a maior
concentração de terra em Porto Belo, quando cotejada com os dados estaduais. Enquanto em Santa
Catarina 93% dos estabelecimentos rurais têm até 4 módulos rurais, em Porto Belo esta participação fica
em 73%. O principal produto agropecuário do município de Porto Belo é, segundo o Levantamento
Agropecuário catarinense (Secretaria da Agricultura e Desenvolvimento Rural, 2005), o gado bovino,
presente em 51 de 67 estabelecimentos agropecuários. Foram identificadas 3.654 cabeças de gado no
levantamento, de modo que há uma média de pouco mais de 70 cabeças de gado para cada um dos
estabelecimentos.
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4.3.10 Turismo
Diversos trabalhos realizados nas duas últimas décadas apontam para o potencial e a vocação
turística de Porto Belo. Atualmente o turismo possui uma grande representatividade na sua economia e
vem recebendo mais atenção por parte do poder público, através da Secretaria Municipal de Turismo e
das organizações representativas do trade10 local, havendo inclusive ações integradas com os demais
municípios da região e com o Governo do Estado de Santa Catarina.
Dentre seus atrativos, destacam-se: Ilhas, baías, enseadas, o mar, as paisagens litorâneas, as
diversas praias e comunidades tradicionais, além da gastronomia. O município também oferece
inúmeras possibilidades para turismo náutico, trilhas e atividades em contato com a natureza.
Em relação ao turismo de temporada desenvolvido em Porto Belo, cabe destacar que 26 das 32
praias originalmente pertencentes ao município de Porto Belo passaram a pertencer ao município de
Bombinhas, emancipado em 1992 (SANTOS et al., 2002). As implicações desta emancipação tiveram
grande impacto sobre as possibilidades e rumos a serem tomados para o desenvolvimento turístico do
município, fato que, mesmo passados quase 20 anos, ainda permanece na memória de seus habitantes.
Entretanto, a cidade soube diversificar suas atividades turísticas e, atualmente, faz parte da rota
de diversos navios cruzeiros que atracam em suas águas trazendo milhares de visitantes. Dentre eles,
destacam-se o Costa Fortuna e o Costa Victoria, disponibilizados pela empresa Costa Cruzeiros e cujo
destino geralmente é a cidade de Santos em São Paulo.
Em termos de ações públicas para o turismo no município, a que se destaca é sua promoção no
âmbito regional, sendo que, desde 2007, integra o Consórcio Intermunicipal de Turismo Costa Verde e
Mar - CITMAR, envolvendo os municípios de Balneário Camboriú, Balneário Piçarras, Bombinhas,
Camboriú, Ilhota, Itajaí, Itapema, Luís Alves, Navegantes, Penha e Porto Belo.

4.4

Legislação pertinente

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), através da Lei Federal nº 9.985/2000,
estabelece os grupos e categorias de manejo para as UCs no Brasil. Este instrumento legal traz suas
definições, objetivos e formas de criação, implantação e gestão. Segundo o SNUC, a categoria de Área
de Proteção Ambiental pode ser constituída por terras públicas ou privadas, e é definida como uma
(...) área em geral extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos
abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade
de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos
proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a
sustentabilidade do uso dos recursos naturais (Lei Federal 9.985/2000).

As Áreas de Proteção Ambiental, como categorias de Unidades de Conservação, foram
regulamentadas inicialmente pela Lei Federal 6.902, de 27 de abril de 1981. A categoria APA foi criada,
com o "interesse na proteção ambiental", para "conservar ou melhorar as condições ecológicas locais" e
"assegurar o bem-estar das populações humanas".

10

O trade turístico se refere ao conjunto de empresas, equipamentos e organizações que atuam no turismo de
uma determinada região, como meios de hospedagem, bares e restaurantes, agências e operadoras, convention
bureaus, etc.
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A APA da Ponta do Araçá foi criada pelo Decreto Municipal n°. 395/2008, em 30 de abril de
2008, com o objetivo de “compatibilizar a utilização dos recursos naturais com a proteção da
biodiversidade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável da região”.
Na Área de Proteção Ambiental da Ponta do Araçá, as relações estabelecidas entre as
populações humanas existentes e as condições ecológicas ocorrem de diversas maneiras e podem ser
mais bem compreendidas sob a luz dos instrumentos legais que tratam de diferentes temas: Educação
Ambiental; Fiscalização de danos ambientais; Formas de Participação Popular na gestão de UCs; Gestão
de UCs; Licenciamento de Atividades potencialmente poluidoras; Políticas Públicas para o Meio
Ambiente e Agricultura; Instrumento de Proteção da Biodiversidade; Recursos Hídricos; Saneamento;
Serviços Ambientais; Parcelamento e Uso do Solo; Ordenamento da Zona Costeira; além da própria
legislação pertinente às Unidades de Conservação da Natureza.
Por estar inserida na abrangência do Bioma Mata Atlântica e na Zona Costeira, considerados
patrimônio nacional11 e protegidos constitucional e legalmente, na área da APA da Ponta do Araçá
incidem as disposições das Leis Federais n. 11.428/200612 e n. 7.661/198813 e normas vinculadas. No
nível estadual, os principais instrumentos jurídicos são: o Decreto nº 14.250/81 que regulamenta a Lei
Estadual nº 5.793/80 que institui a Política Estadual do Meio Ambiente; a Lei nº 6.063/1982 que dispõe
sobre parcelamento do solo urbano e a Lei Estadual 13.553/2005 que institui o Plano Estadual de
Gerenciamento Costeiro.
Por tratar-se de uma unidade de conservação municipal, é também regida pelas normativas
legais do município de Porto Belo, especialmente pela lei que institui seu Plano Diretor e suas leis
complementares (Código Urbanístico, de Obras e de Posturas), bem como pela Lei Orgânica Municipal.
A tabela 4.4.I apresenta as principais diretrizes legais incidentes sobre a área da APA da Ponta do Araçá
e/ou com potencial de utilização no processo de gestão e implementação de seu Plano de Manejo.

11

Artigo 225, §4° da Constituição Federal de 1988.
Lei Federal nº. 11.428/06: Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.
13
Lei Federal nº. 7.661/1988: Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro.
12
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TEMA

CONTEÚDO

Educação Ambiental

Fiscalização de
danos
ambientais

Meio
Ambiente

Tabela 4.4.-I: Principais diretrizes legais que se aplicam à área da APA da Ponta do Araçá.
ABRANGÊNCIA
NORMATIVA
DATA
DESCRIÇÃO
Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação
Território Nacional Lei 9.795
27/04/1999
Ambiental, e dá outras providências.
o
Regulamenta a Lei n 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política
Território Nacional Decreto 4.281
25/06/2002
Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências.
Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação
Território Nacional Lei 9.795
27/04/1999
Ambiental, e dá outras providências.
o
Regulamenta a Lei n 9.795, de 27 de abril de 1999, que institui a Política
Território Nacional Decreto 4.281
25/06/2002
Nacional de Educação Ambiental, e dá outras providências.
Dispõe sobre a Política Estadual de Educação Ambiental – PEEA, e dá outras
Santa Catarina
Lei 13.558
17/11/2005
providências.
Regulamenta o Programa Estadual de Educação Ambiental de Santa Catarina Santa Catarina
Decreto 3.726
14/12/2010
ProEEA/SC.
Aprova o Regimento Interno da Comissão Interinstitucional de Educação
Santa Catarina
Decreto 3.438
05/08/2010
Ambiental do Estado de Santa Catarina.
Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e
Território Nacional Lei 9.605
12/02/1998
atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências.
Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente,
Território Nacional Decreto 6.514
22/07/2008 estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e
dá outras providências.
o
Altera e acresce dispositivos ao Decreto n 6.514, de 22 de julho de 2008, que
Território Nacional Decreto 6.686
10/12/2008 dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente e
estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações.
Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002,
Território Nacional Decreto 6.848
14/05/2009
para regulamentar a compensação ambiental.
Disciplina o procedimento administrativo de fiscalização ambiental dos órgãos
Santa Catarina
Decreto 2.954
20/01/2010 executores do Sistema Estadual de Meio Ambiente - SEMA e institui o Comitê
de Julgamento - CJ e o Comitê Central de Julgamento – CCJ.
Regulamenta o parágrafo único do art. 27 da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de
1965 (código florestal), mediante o estabelecimento de normas de precaução
Território Nacional Decreto 2.661
08/07/1998
relativas ao emprego do fogo em práticas agropastoris e florestais, e dá outras
providências.

Continua
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TEMA

CONTEÚDO

ABRANGÊNCIA

NORMATIVA

Território Nacional Lei 7.347

Formas de Participação Popular

Território Nacional Lei 11.448
Território Nacional Lei 4.417
Território Nacional Res. CONAMA 09
Território Nacional Lei 10.406
Território Nacional Lei 10.650

Território Nacional Lei 11.788
Gestão
Território Nacional Lei 9.790

Instrumentos
para
administração e
operação

Território Nacional Decreto 3.100

Santa Catarina

Decreto 3.639

Santa Catarina

Decreto 3.343

Turismo

Voluntariado

Território Nacional Lei 9.608

DATA

DESCRIÇÃO
Disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio
24/07/1985 ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico (VETADO), e dá outras providências.
o
o
Altera o art. 5 da Lei n 7.347, de 24 de julho de 1985, que disciplina a ação civil
15/01/2007
pública, legitimando para sua propositura a Defensoria Pública.
29/06/1965 Regula a ação popular.
03/12/1987 Dispõe sobre a realização de audiências públicas.
10/01/2002 Institui o Código Civil (Art. 1.228).
Dispõe sobre o acesso público aos dados e informações existentes nos órgãos e
16/04/2003
entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA.
Dispõe sobre o estágio de estudantes; altera a redação do art. 428 da
o
Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n 5.452, de
o
o
1 de maio de 1943, e a Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996; revoga as Leis
o
25/12/2008 n 6.494, de 7 de dezembro de 1977, e nº 8.859, de 23 de março de 1994, o
o
parágrafo único do art. 82 da Lei n 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e o art.
o
o
6 da Medida Provisória n 2.164-41, de 24 de agosto de 2001; e dá outras
providências.
Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins
23/03/1999 lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e
disciplina o Termo de Parceria, e dá outras providências.
o
Regulamenta a Lei n 9.790, de 23 de março de 1999, que dispõe sobre a
qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como
30/06/1999
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, institui e disciplina o
Termo de Parceria, e dá outras providências.
Altera o art. 6º do Decreto nº 3.343, de 23 de junho de 2010, que cria o Comitê
de Política Pública com foco na Gestão do Turismo Sustentável nas Unidades de
17/11/2010
Conservação de Santa Catarina, sob a administração da Fundação do Meio
Ambiente – FATMA.
Cria o Comitê de Política Pública com foco na Gestão do Turismo Sustentável
23/06/2010 nas Unidades de Conservação de Santa Catarina, sob a administração da
Fundação do Meio Ambiente – FATMA
18/02/1998 Dispõe sobre o serviço voluntário, e dá outras providências.
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TEMA

CONTEÚDO

ABRANGÊNCIA

NORMATIVA

Território Nacional Lei 11.692

Território Nacional Resolução CONAMA 1
Território Nacional

Resolução CONAMA
237

Território Nacional

Resolução CONAMA
378

Território Nacional

Resolução CONAMA
428

Licenciamento de atividades
potencialmente poluidoras
Santa Catarina

Lei 14.601

Santa Catarina

Lei 13.973

Santa Catarina

Decreto 3.094

Santa Catarina

Decreto 2.955

DATA

DESCRIÇÃO
Dispõe sobre o Programa Nacional de Inclusão de Jovens - Projovem, instituído
pela Lei no 11.129, de 30 de junho de 2005; altera a Lei no 10.836, de 9 de
janeiro de 2004; revoga dispositivos das Leis nº 9.608, de 18 de fevereiro de
10/06/2008
1998, 10.748, de 22 de outubro de 2003, nº 10.940, de 27 de agosto de 2004,
11.129, de 30 de junho de 2005, e nº 11.180, de 23 de setembro de 2005; e dá
outras providências.
23/01/1986

Dispõe sobre procedimentos relativos a Estudo de Impacto Ambiental.

19/12/1997 Regulamenta os aspectos de licenciamento ambiental estabelecidos na Política
Nacional do Meio Ambiente (Lei Federal nº 6.938/31).
Define os empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental
19/10/2006 nacional ou regional para fins do disposto no inciso III, § 1º, art. 19 da Lei no
4.771, de 15 de setembro de 1965, e dá outras providências.
Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental, sobre a autorização do órgão
responsável pela administração da Unidade de Conservação (UC), de que trata o
artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, bem como sobre a
17/12/2010
ciência do órgão responsável pela administração da UC no caso de
licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA-RIMA, e dá
outras providências.
Institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Naturais, integrante do Sistema Nacional do Meio
29/12/2008
Ambiente - SISNAMA, a Taxa de Fiscalização Ambiental, e estabelece outras
providências.
Dispõe sobre a concessão e/ou renovação de licença ambiental a
26/01/2007 empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental regional
ou local.
Disciplina o cadastramento ambiental das atividades não licenciáveis, mas
15/03/2010 consideradas potencialmente causadoras de degradação ambiental.
Estabelece os procedimentos para o licenciamento ambiental a ser seguido pela
20/01/2010 Fundação do Meio Ambiente - FATMA, inclusive suas Coordenadorias Regionais
- CODAMs, e dá outras providências.
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ABRANGÊNCIA

NORMATIVA

Santa Catarina

Resolução CONSEMA
015

25/01/2013

Santa Catarina

Resolução CONSEMA
014

14/12/2012

Santa Catarina

Resolução CONSEMA
013

23/01/2013

Santa Catarina

Resolução CONSEMA
007

04/04/2010

Santa Catarina

Resolução CONSEMA
010

Santa Catarina

Resolução CONSEMA
014

Território Nacional Lei 6.938
Território Nacional Lei 10.165
Políticas
Públicas

Meio
Ambiente

DATA

Território Nacional Lei 7.797
Território Nacional

Decreto 6.040

Território Nacional Decreto 3.524
Santa Catarina

Lei 15.815

DESCRIÇÃO
Reconhece e dá publicidade à atribuição dos municípios para o exercício do
Licenciamento Ambiental de atividades com impacto ambiental local,
suinocultura e avicultura.
Aprova a Listagem das Atividades Consideradas Potencialmente Causadoras de
Degradação Ambiental de impacto local para fins do exercício da competência
do licenciamento ambiental municipal e dispõe da possibilidade de os
Conselhos Municipais do Meio Ambiente definirem outras atividades de
impacto local não previstas nas Resoluções do CONSEMA.
Aprova a Listagem das Atividades Consideradas Potencialmente Causadoras de
Degradação Ambiental passíveis de licenciamento ambiental no Estado de Santa
Catarina e a indicação do competente estudo ambiental para fins de
licenciamento.
Inclui atividades na Listagem das Atividades Consideradas Potencialmente
causadoras de Degradação Ambiental.

Lista as ações e atividades consideradas de baixo impacto ambiental, para fins
17/12/2010 de autorização ambiental pelos órgãos ambientais competentes, no Estado de
Santa Catarina, quando executadas em Área de Preservação Permanente – APP.
Dispõe sobre o licenciamento de empreendimentos com características
28/10/2008 urbanas, condomínios e empreendimentos turísticos sustentáveis, em zona
rural.
Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de
31/08/1981
formulação e aplicação, e dá outras providências.
o
Altera a Lei n 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política
27/12/2000 Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação,
e dá outras providências.
10/07/1989 Cria o Fundo Nacional de Meio Ambiente, e dá outras providências.
Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e
07/02/2007
Comunidades Tradicionais – PNPCT.
Regulamenta a Lei nº 7.797, de 10 de julho de 1989, que cria o Fundo Nacional
26/06/2000
do Meio Ambiente, e dá outras providências.
Acrescenta o Capítulo VI no Título V da Lei nº 14.675, de 2009, que institui o
08/05/2012
Código Estadual do Meio Ambiente, e estabelece outras providências.
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NORMATIVA

Santa Catarina

Lei 15.793

Santa Catarina

Lei 14.829

Santa Catarina

Lei 14.675

Santa Catarina

Decreto 2.838

Santa Catarina

Decreto 4.726

Santa Catarina

Lei 10.472

Santa Catarina

Decreto 5.835

Território Nacional Decreto 98.830

Território Nacional Constituição Federal

Proteção da
Biodiversidade

Biodiversidade
Território Nacional Lei 12.512

Território Nacional Decreto 3.607
Território Nacional Decreto legislativo 3
Território Nacional

Resolução CONAMA
249

DATA

DESCRIÇÃO
Acrescenta o Capítulo V no Título V da Lei nº 14.675, de 2009, que institui o
09/04/2012
Código Estadual do Meio Ambiente.
Institui a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas e Desenvolvimento
11/08/2009
Sustentável de Santa Catarina, e adota outras providências.
13/04/2009 Institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece outras providências.
Aprova o Regimento Interno do Conselho Estadual do Meio Ambiente, e
11/12/2009
estabelece outras providências.
Regulamenta o Fundo Especial de Proteção ao Meio Ambiente – FEPEMA, e
21/09/2006
estabelece outras providências.
12/08/1997 Dispõe sobre a Política Florestal do Estado de Santa Catarina.
Regulamenta o Parágrafo Único do art. 20 da Lei nº 10.472, de 12 de agosto de
24/10/2002
1997, que dispõe sobre a Política Florestal do Estado de Santa Catarina.
Dispõe sobre a coleta, por estrangeiros, de dados e materiais científicos no
15/01/1990
Brasil, e dá outras providências.
Trata da proteção ao meio ambiente no Artigo 225 e dedica todo o Capítulo VI
ao assunto. Deste capítulo, destaca-se o § 4º, no qual a Mata Atlântica recebeu
o reconhecimento de sua importância ambiental e social na legislação brasileira:
05/10/1988 "A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal
Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização farse-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do
meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais".
Institui o Programa de Apoio à Conservação Ambiental e o Programa de
Fomento às Atividades Produtivas Rurais; altera as Leis nº 10.696, de 2 de julho
14/10/2011
de 2003, nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e nº 11.326, de 24 de julho de
2006.
Dispõe sobre a implementação da Convenção sobre Comércio Internacional das
21/11/2000 Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção - CITES, e dá outras
providências.
Aprova a convenção para a proteção da flora, da fauna e das belezas cênicas
13/02/1948
naturais dos países da América de 1940.
Aprova as diretrizes para a Política de Conservação e Desenvolvimento
01/02/1999
Sustentável da Mata Atlântica.
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ABRANGÊNCIA
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Território Nacional Decreto 4.339
Território Nacional Decreto 4.703
Santa Catarina

Resolução CONSEMA
008

DATA

DESCRIÇÃO
Institui princípios e diretrizes para a implementação da Política Nacional da
22/08/2002
Biodiversidade.
Dispõe sobre o Programa Nacional da Diversidade Biológica - PRONABIO e a
21/05/2003
Comissão Nacional da Biodiversidade, e dá outras providências.
Reconhece a Lista Oficial de Espécies Exóticas Invasoras no estado de Santa
14/09/2012
Catarina, e dá outras providências.

Território Nacional Lei 5.197

03/01/1967

Território Nacional Lei 7.653

12/02/1988

Território Nacional Lei 7.643

18/12/1987

Fauna

Santa Catarina

Lei 12.854

22/12/2003

Santa Catarina

Lei 15.736

11/01/2012

Pesca
Território Nacional Lei 11.959

Vegetação

Território Nacional Decreto 5.975

Dispõe sobre a proteção à fauna, e dá outras providências. Código de Caça dispõe sobre a proteção à fauna, e dá outras providências. Proíbe a caça e a
utilização das espécies da fauna e da flora, ressalvadas atividades científicas. No
Art. 5º, especifica que o Poder Público criará: Reservas Biológicas Nacionais,
Estaduais e Municipais, onde as atividades de utilização, perseguição, caça,
apanha ou introdução de espécimes da fauna e flora silvestres e domésticas,
bem como modificações do meio ambiente, a qualquer título, são proibidas,
ressalvadas as atividades científicas devidamente autorizadas pela autoridade
competente.
Altera a redação dos arts. 18, 27, 33 e 34 da Lei nº 5.197, de 3 de janeiro de
1967, que dispõe sobre a proteção à fauna, e dá outras providências.
Proíbe a pesca de cetáceo nas águas jurisdicionais brasileiras, e dá outras
providências.
Institui o Código Estadual de Proteção aos Animais.

Dispõe, define e disciplina a piscicultura de águas continentais no estado de
Santa Catarina, e adota outras providências.
Dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da
o
Aquicultura e da Pesca, regula as atividades pesqueiras, revoga a Lei n 7.679,
29/06/2009
o
de 23 de novembro de 1988, e os dispositivos do Decreto-Lei n 221, de 28 de
fevereiro de 1967, e dá outras providências.
Dispõe sobre o manejo, supressão e reposição florestal. Regulamenta os arts.
12, parte final, 15, 16, 19, 20 e 21 da Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965, o
o
o
30/11/2006 art. 4 , inciso III, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, o art. 2 da Lei no
o
10.650, de 16 de abril de 2003, altera e acrescenta dispositivos aos Decretos n
o
3.179, de 21 de setembro de 1999, e n 3.420, de 20 de abril de 2000, e dá
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DATA

DESCRIÇÃO
outras providências.

Território Nacional Resol. CONAMA 10
Santa Catarina

Resol. CONAMA 261

Santa Catarina

Resol. CONAMA 4

Território Nacional Resol. CONAMA 9
Território Nacional Resol. CONAMA 388

Território Nacional Resol. CONAMA 417

Território Nacional Resol. CONAMA 423

Território Nacional Lei 12.651

Território Nacional Resol. CONAMA 429
Território Nacional Resol. CONAMA 369

Território Nacional Resol. CONAMA 425

Estabelece parâmetros básicos para análise de estágios de sucessão da Mata
Atlântica.
Aprova parâmetro básico para análise dos estágios sucessivos de vegetação de
30/06/1999
restinga para o estado de Santa Catarina.
Define vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e avançado
04/05/1994 de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os procedimentos de
licenciamento de atividades florestais em Santa Catarina.
24/10/1996 Define o termo “corredores entre remanescentes”.
Dispõe sobre a convalidação das Resoluções que definem a vegetação primária
e secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata
23/02/2007
o
o
o
Atlântica para fins do disposto no art. 4 § 1 da Lei n 11.428, de 22 de
dezembro de 2006.
Dispõe sobre parâmetros básicos para definição de vegetação primária e dos
23/11/2009 estágios sucessionais secundários da vegetação de Restinga na Mata Atlântica, e
dá outras providências.
Dispõe sobre parâmetros básicos para identificação e análise da vegetação
12/04/2010 primária e dos estágios sucessionais da vegetação secundária nos Campos de
Altitude associados ou abrangidos pela Mata Atlântica.
Código Florestal - dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nº
6.938, de 31 de agosto de 1981, nº 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e nº
25/05/2012 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nº 4.771, de 15 de setembro
de 1965, e nº 7.754, de 14 de abril de 1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67,
de 24 de agosto de 2001; e dá outras providências.
Dispõe sobre a metodologia de recuperação das Áreas de Preservação
28/02/2011
Permanente - APPs.
Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse social ou
28/03/2006 baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de
vegetação em Área de Preservação Permanente – APP.
01/10/1993

Dispõe sobre critérios para a caracterização de atividades e empreendimentos
25/05/2010 agropecuários sustentáveis do agricultor familiar, empreendedor rural familiar e
dos povos e comunidades tradicionais como de interesse social para fins de
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DATA

Território Nacional Resol. CONAMA 302

20/03/2002

Território Nacional Resol. CONAMA 303

20/03/2002

Território Nacional Lei 12.727

17/10/2012

Território Nacional Lei 11.428

22/12/2006

Território Nacional Decreto 6.660

21/11/2008

Território Nacional Decreto 750

10/02/1993

Território Nacional Resol. CONAMA 278

240/05/2001

Território Nacional Resol. CONAMA 300

20/03/2002

Território Nacional Portaria 218

04/05/1989

Santa Catarina

Decreto 398

28/07/2011

Santa Catarina

Decreto 917

11/04/2012

DESCRIÇÃO
produção, intervenção e recuperação de Áreas de Preservação Permanente e
outras de uso limitado.
Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação
Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno.
Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação
Permanente.
Altera a Lei n nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre a proteção da
vegetação nativa; altera as Leis nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, nº 9.393, de
19 de dezembro de 1996, e nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006; e revoga as
Leis nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, e nº 7.754, de 14 de abril de 1989, a
Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, o item 22 do inciso II
do art. 167 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, e o § 2º do art. 4º da
Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012.
Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata
Atlântica, e dá outras providências.
o
Regulamenta dispositivos da Lei n 11.428, de 22 de dezembro de 2006, que
dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata
Atlântica.
Dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou nos
estágios avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica, e dá outras
providências.
Dispõe sobre a supressão de autorizações concedidas de corte e exploração de
espécies ameaçadas de extinção na Mata Atlântica.
Complementa os casos passíveis de autorização de corte previstos no art. 2º da
Resolução nº 278, de 24 de maio de 2001.
Normaliza os procedimentos para as autorizações de derrubada e exploração
florestal envolvendo área de Mata Atlântica.
Estabelece cadastro ambiental para atividades de plantio, cultivo, florestamento
e reflorestamento e de projeto agrícola nas áreas rurais.
Altera dispositivo do Decreto nº 398, de 28 de julho de 2011, que estabelece
cadastro ambiental para atividades de plantio, cultivo, florestamento e
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Santa Catarina

Lei 11.508

Santa Catarina

Lei 10.644

Santa Catarina

Lei 9.748

Santa Catarina

Lei 6.739

Santa Catarina

Decreto 2.648

16/02/1998

Santa Catarina

Decreto 4.778

Resol. CONSEMA 020

Território Nacional Lei 9.984
Território Nacional Decreto 24.643
Território Nacional Lei 9.433

Recursos
Hídricos e
saneamento

DESCRIÇÃO
reflorestamento e de projeto agrícola nas áreas rurais que menciona.

Estabelece critérios para o aproveitamento de material lenhoso derrubado e/ou
danificado por fenômenos naturais.
Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas - ANA, entidade federal de
implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos e de coordenação do
17/07/2000
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, e dá outras
providências.
10/07/1934 Decreta o Código de Águas.
Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso XIX do art. 21 da
08/01/1997
Constituição Federal, e altera o art. 1º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990,
que modificou a Lei nº 7.990, de 28 de dezembro de 1989.
Dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 6.739, de 16 de dezembro de 1985,
20/07/2000 alterado pela Lei nº 8.360, de 26 de setembro de 1991 e Lei nº 10.644, de 07 de
janeiro de 1998, que cria o Conselho Estadual de Recursos Hídricos.
Dá nova redação ao art. 2º da Lei nº 6.739, de 16 de dezembro de 1985,
07/01/1998 alterado pela Lei nº 8.360, de 26 de setembro de 1991, e nº 10.007, de 18 de
dezembro de 1995, que cria o Conselho Estadual de Recursos Hídricos – CERH.
30/11/1994 Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, e dá outras providências.
16/12/1985 Cria o Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

Santa Catarina

Recursos
Hídricos

DATA

Território Nacional Lei 9.966
Saneamento
Território Nacional Decreto 4.136

16/12/2008

Regulamenta o Fundo Estadual de Recursos Hídricos - FEHIDRO, criado pela Lei
nº 9.748, de 30 de novembro de 1994.
Regulamenta a outorga de direito de uso de recursos hídricos, de domínio do
11/10/2006 estado, de que trata a Lei Estadual nº 9.748, de 30 de novembro de 1994, e
estabelece outras providências.
Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por
28/04/2000 lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob
jurisdição nacional, e dá outras providências.
Dispõe sobre a especificação das sanções aplicáveis às infrações às regras de
20/02/2002 prevenção, controle e fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo
e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional,
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Santa Catarina

Lei 15.251

Santa Catarina

Lei 15.442

Território Nacional

Resolução CONAMA
357

Território Nacional

Resolução CONAMA
430

Território Nacional Lei 11.445

Santa Catarina

Lei 13.517

Santa Catarina

Decreto 3.253

Santa Catarina

Decreto 2.760

Santa Catarina

Lei 15.940

Santa Catarina

Lei 15.133

Serviços Ambientais

Unidades de Conservação

Território Nacional Lei 6.902

DATA

DESCRIÇÃO
prevista na Lei no 9.966, de 28 de abril de 2000, e dá outras providências.

Veda o ingresso, no estado de Santa Catarina, de resíduos sólidos com
características radioativas e de resíduos orgânicos oriundos de frigoríficos e
03/08/2010
abatedouros, que apresentem riscos sanitários, tais como a disseminação de
febre aftosa ou outras zoonoses.
17/01/2011 Altera a ementa e os arts. 1º, 2º, 3º e 4º da Lei nº 15.251, de 2010.
Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o
17/03/2005 seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de
lançamento de efluentes, e dá outras providências.
Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa
13/05/2011 e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do
Meio Ambiente - CONAMA.
Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis
o
n 6.766, de 19 de dezembro de 1979, nº 8.036, de 11 de maio de 1990, nº
05/01/2007
8.666, de 21 de junho de 1993, nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995; revoga a
o
Lei n 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências.
Dispõe sobre a Política Estadual de Saneamento, e estabelece outras
04/10/2005
providências.
Regulamenta o Fundo Estadual de Saneamento, instituído pelo art. 21 da Lei nº
18/05/2010
13.517, de 4 de outubro de 2005.
Regulamenta o Conselho Estadual de Saneamento - CONESAN e as Comissões
Regionais de Saneamento - CRESANs de que tratam dos arts. 15, 16, 17, 18, 19 e
19/11/2009
20 da Lei nº 13.517, de 4 de outubro de 2005, que dispõe sobre a Política
Estadual de Saneamento.
Altera a Lei nº 14.262, de 2007, que dispõe sobre a Taxa de Prestação de
20/12/2012
Serviços Ambientais.
Institui a Política Estadual de Serviços Ambientais e regulamenta o Programa
19/01/2010 Estadual de Pagamento por Serviços Ambientais no Estado de Santa Catarina,
instituído pela Lei nº 14.675, de 2009, e estabelece outras providências.
Dispõe sobre a criação de Estações Ecológicas, Áreas de Proteção Ambiental, e
27/04/1981
dá outras providências.
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Continuação
TEMA

CONTEÚDO

ABRANGÊNCIA

NORMATIVA

DATA

Território Nacional Lei 9.985

18/07/2000

Território Nacional Decreto 99.274

06/06/1990

Território Nacional Decreto 3.942

27/11/2001

Território Nacional Decreto 4.340

22/08/2002

Território Nacional Decreto 5.566

26/10/2005

Resolução CONAMA
11
Resolução CONAMA
Território Nacional
13
Território Nacional

Território Nacional Decreto 5.758
Território Nacional
Santa Catarina

Resolução CONAMA
11
Lei 6.063

Território Nacional Lei 6.766
Território Nacional Decreto-Lei 271
Parcelamento e Uso do Solo
Território Nacional Decreto 4.297
Municipal

Lei Complementar 033

03/12/1987

DESCRIÇÃO
o
Regulamenta o art. 225, § 1 , incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, e dá outras
providências.
Regulamenta a Lei nº 6.902, de 27 de abril de 1981, e a Lei nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981, que dispõem, respectivamente, sobre a criação de Estações
Ecológicas e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio
Ambiente, e dá outras providências.
o
o
o
o
o
Dá nova redação aos arts. 4 , 5 , 6 , 7 , 10 e 11 do Decreto n 99.274, de 6 de
junho de 1990.
o
Regulamenta artigos da Lei n 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC, e dá outras
providências.
Dá nova redação ao caput do art. 31 do Decreto nº 4340, de 22 de agosto de
2002, que regulamenta artigos da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que
dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza –
SNUC.
Define as categorias de Unidades de Conservação.

06/12/1990

Estabelece normas referentes ao entorno das Unidades de Conservação.
Institui o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas - PNAP, seus princípios,
13/04/2006
diretrizes, objetivos e estratégias, e dá outras providências.
14/12/1988

Dispõe sobre as queimadas de manejo nas Unidades de Conservação.
24/05/1982 Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano e dá outras providências
19/12/1979 Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, e dá outras providências.
Dispõe sobre o loteamento urbano, responsabilidade do loteador concessão de
28/02/1967
uso e espaço aéreo, e dá outras providências.
º
o
Regulamenta o art. 9 , inciso II, da Lei n 6.938, de 31 de agosto de 1981,
10/07/2002 estabelecendo critérios para o Zoneamento Ecológico-Econômico do Brasil ZEE, e dá outras providências.
10/06/2011 Institui o Código Urbanístico do Município de Porto Belo.
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TEMA

CONTEÚDO

ABRANGÊNCIA

NORMATIVA

Municipal

Lei Complementar 034

Municipal

Lei Complementar 035

Municipal

Lei Complementar 01

Municipal

Lei Complementar 039

DESCRIÇÃO

11/03/2001 Institui o Código de Obras do Município de Porto Belo.
11/03/2011 Institui o Código de Posturas do Município de Porto Belo.

Território Nacional Decreto Lei 9.760

24/11/1999 Lei Orgânica do Município de Porto Belo.
Altera a redação do caput do artigo 188 da lei orgânica do município de Porto
Belo - SC - lei complementar nº 1/1999, e dá outras providências.
Define normas e diretrizes de planejamento territorial e ambiental da orla
07/12/2004
marítima.
05/05/1946 Define os Terrenos da Marinha do Brasil.

Território Nacional Lei nº 7.661

16/05/1988 Instituiu o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - PNGC.

Território Nacional Decreto Federal 5.300
Zona Costeira

DATA

Santa Catarina

Lei Estadual 13.553

Santa Catarina

Decreto 5.010

16/11/2005 Instituiu o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro - PEGC.
Regulamenta o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro - PEGC.

Conclusão
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De forma a complementar o arcabouço legal para o ordenamento de atividades e situações
existentes na APA do Araçá e seu entorno, as tabelas 4.4-II e 4.4-III apresentam as listas de
Instruções Normativas e outros instrumentos aplicáveis na área da referida unidade de
conservação.
Tabela 4.4-II: Principais Instruções Normativas que se aplicam à área da APA da Ponta do Araçá.

N°
6
34
40
45
56
65
51
37
41
30
15
43
62
33

8
13
5

50
3
20
22
16
23
25
26
27
35
38
46
57

Instruções Normativas da FATMA – Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina
Descrição
Condomínios, atividades de hotelaria, estabelecimentos prisionais e complexos turísticos e
de lazer
Atividades sujeitas ao cadastro ambiental
Antenas de Telecomunicações com estrutura em torre ou similar
Transmissão de Energia Elétrica
Manifestação sobre a localização de imóvel em relação a unidades de conservação
estaduais ou outras áreas legalmente protegidas
Atividades Diversas
Reserva Particular do Patrimônio Natural Estadual – RPPN Estadual
Criação de animais confinados pequenos, médio e grande porte
Suinocultura Termo de Ajustamento de Conduta - TAC
Queima Controlada
Averbação da reserva legal
Supressão de vegetação (espécies exóticas) em áreas de preservação permanente - APP em área urbana e rural
Captura, coleta e transporte de fauna silvestre
Marinas e garagens náuticas, plataformas de pesca, atracadouros e trapiches

Piscicultura
Captação de água subterrânea
Estação de tratamento para esgoto sanitário urbano
Serviço de coleta e transporte de efluentes de tanques sépticos sem tratamento
Parcelamento do solo urbano: Loteamento e condomínio de terreno
Florestamento e reflorestamento de essências arbóreas
Manejo florestal sustentado - Licença Ambiental Prévia – LAP
Recuperação de áreas degradadas
Para supressão de vegetação em área rural
Para aproveitamento de material lenhoso derrubado por ação da natureza
Para aproveitamento de material lenhoso com risco ao patrimônio e a vida
Para corte eventual de árvores
Manejo do Palmiteiro Euterpe edulis no Estado de Santa Catarina
Requerimento para Corte de Espécies Florestais Nativas Plantadas (ameaçadas de
extinção)
Reposição Florestal
Corte de Árvores Isoladas
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Tabela 4.4-III: Outros instrumentos normativos que se aplicam à área da APA da Ponta do Araçá.

Inst.
MMA
MMA

Outros Instrumentos Normativos
Data
Nº
Descrição
Dispõe sobre a reposição florestal e o consumo de matéria21/02/2009 IN. 6
prima florestal, e dá outras providências
Lista Oficial de Espécies da Flora Brasileira Ameaçada de
23/09/2008 IN. 6
Extinção
Dispõe sobre a criação do Programa de Voluntariado em
Unidades de Conservação
Dispõe sobre utilização da imagem das Unidades de
Conservação como também a realização de filmagens,
IN. 5
gravações e fotografias, de caráter educativo/cultural,
científico, comercial e publicitário
Divulga a lista de substâncias nocivas ou perigosas
IN. 6
classificadas por categorias de acordo com o risco produzido
quando descarregadas na água
Proíbe, em qualquer época do ano, a caça amadorista nos
Port. 232
locais que especifica (10 km em torno de UCs)
Regulamenta os procedimentos para a qualificação de pessoas
Port. 361 jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, como
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público

MMA

21/01/2005 Port. 19

IBAMA

18/03/2002

IBAMA

06/07/2001

IBAMA

07/03/1990

Ministério
27/07/1999
Justiça
Gov. SC

4.5

19/09/1979 Port. 024 Enquadra os cursos d’água do estado de Santa Catarina

Potencial de apoio à APA da Ponta do Araçá

Este item apresenta o potencial para apoio e desenvolvimento de parcerias institucionais
com a gestão da UC, visando ao desenvolvimento de estratégias de cooperação para a execução
das ações de manejo previstas no Plano de Manejo da APA da Ponta do Araçá, considerando o
contexto local, regional e nacional.
A indicação das entidades, apresentadas na tabela 4.5, foi feita pelos participantes da
Oficina de Planejamento Participativo, durante a elaboração do Plano de Manejo da APA da Ponta
do Araçá, como última etapa do processo de reflexão conjunta sobre as diversas possibilidades de
apoio e cooperação existentes. As formas de envolvimento foram sugeridas pela equipe de
planejamento como uma das maneiras possíveis para o aproveitamento deste potencial de apoio.

Tabela 4.5: Entidades com potencial de apoio e cooperação na implementação das ações deste Plano de
Manejo e formas de envolvimento sugeridas.

Formas de envolvimento sugeridas
Implementação de ações voltadas à
disseminação das informações ambientais da
APA, previstas nos Programas de Uso Público e
Educação Ambiental e integração Comunitária

Entidades com potencial de apoio
Local: Casa do Turista / Associações dos
Orquidófilos Costa Esmeralda / Ilha João da
Cunha.

Continua
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Implementação de ações voltadas à divulgação
da APA e seu atrativos no âmbito dos
programas e campanhas turísticas regionais e
internacionais

Local: Convention & Visitors Bureau

Apoio, cooperação e treinamento para ações de
Administração, Proteção e Manejo,
estabelecimento de estratégias para a
conectividade entre UCs

Local: Prefeitura de Bombinhas / RPPN Morro
do Zimbros

Apoio e cooperação no desenvolvimento de
ações voltadas à implementação dos diversos
programas de manejo da APA

Estadual: SANTUR

Estadual: Instituto Baleia Franca
Nacional: APA Baleia Franca / ReBio Arvoredo
Local: Câmara dos Dirigentes Lojistas de Porto
Belo / Pioneira da Costa
Estadual: UNIVALI
Nacional: UFSC

Parcerias para o desenvolvimento de projetos
voltados à melhoria da qualidade de vida,
emprego e renda, capacitação e turismo
sustentável

Local: Associação de Pescadores / Pousadas
Estadual: Epagri / SEBRAE-SC / Associação
Acolhida na Colônia

Cooperação, apoio logístico e treinamento para
as atividades náuticas e operações de
fiscalização e controle

Local: Iate Clube de Porto Belo

Desenvolvimento de estratégias para a
regularização e ordenamento do uso na orla
marítima da UC

Nacional: Secretaria de Patrimônio da União –
SPU

Estadual: Policia Ambiental
Nacional: Capitania dos Portos

Conclusão
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5

ANÁLISE DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO

5.1

Aspectos físicos

Este item apresenta a caracterização de aspectos físicos da APA da Ponta do Araçá,
utilizando-se, como referencial para elaboração dos diagnósticos de Geologia, Geomorfologia,
Pedologia e Clima, a avaliação do Plano Básico de Zoneamento Ambiental (CARUSO JR., 2007). Em
atendimento ao termo de referência para a elaboração do Plano de Manejo, foram realizados
estudos complementares de Recursos Hídricos e Suscetibilidade a processos erosivos.

5.1.1 Geologia, geomorfologia e pedologia
5.1.1.1 Geologia
O embasamento rochoso da Área de Proteção Ambiental da Ponta do Araçá está associado
às formações geológicas do Complexo Granítico Estaleiro e da Suíte Intrusiva Zimbros. O Complexo
Estaleiro é composto pelo Granodiorito Estaleiro e por uma expressiva quantidade de veios
graníticos dispostos em gerações sucessivas. A Suíte Intrusiva Zimbros compreende duas
subunidades plutônicas, denominadas Granito Zimbros e Granito Morro dos Macacos, além de
rochas hipabissais, constituída por um enxame de diques riolíticos e máficos.
A formação geológica rochosa mais representativa na APA é o Granodiorito Estaleiro que
compõe mais de 95% de toda a área. Na porção mais alta da APA, em seu limite sul, encontra-se o
Granito Zimbros, compreendendo uma pequena faixa no Morro dos Pontes.
O Granodiorito Estaleiro é composto por hornblenda, biotita granodiorito porfirítico com
matriz heterogranular média a fina, isótropo ou foliado, podendo estar associado com enclaves e
diques simplutônicos dioríticos, veios graníticos abundantes e corpos tabulares máficos
subordinados. Nos afloramentos de rocha granítica ao longo dos costões, é comum a ocorrência de
veios de aplito. O aplito é uma rocha granítica, clara, de grão muito fino, aspecto frequentemente
sacaroidal, constituída de quartzo e ortoclásio equigranulares e anédricos, que ocorre em veios,
diques, bolsões e massas difusas (pods) de várias dimensões geralmente decimétricas a
decamétricas. A composição (quartzo e ortoclásio) sem a ocorrência de minerais hidratados indica
sua formação a partir de magma granítico anidro de baixa temperatura. A ocorrência dentro de
massas graníticas pode apresentar indícios de que alguns aplitos representam fases refundidas do
próprio granito recém-solidificado em locais extensionados.
O Granito Zimbros é formado basicamente por biotita sieno a monzogranitos foliados,
possuindo textura heterogranular a porfirítica, quartzo azulado, enclaves microgranulares e diques
sinplutônicos máficos; fácies biotíticas, com margem resfriada, e fácies leucograníticas
gradacionais.
Ancorados nesse embasamento rochoso ocorrem os depósitos sedimentares de encostas e
os depósitos praiais marinhos, pertencentes ao Sistema Continental e Transicional Costeiro. Os
Depósitos Transicionais de Encostas são constituídos por cascalhos, areias e lamas, resultantes da
ação de processos de fluxos gravitacionais e aluviais de transporte de material de alteração das
vertentes. O acúmulo de material detrítico forma rampas de colúvio (predomínio de material fino)
e depósitos de tálus (predomínio de material grosseiro) na base e à meia-encosta dos morros. São
materiais que sofreram transporte por gravidade, por movimentos de massa do tipo rastejo (lento)
ou escorregamentos (rápidos). Sua morfologia pode ser atribuída em parte à existência de vários
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pontos de afluxo sedimentar que favorecem a coalescência dos leques, assim como também a
efeitos de retrabalhamento e posterior erosão. Encontram-se constituídos por material de
espessura, extensão e granulometria variada, que envolve desde argila até blocos de rocha e
matacões provenientes do embasamento.
Depósitos Costeiros Praiais Marinhos são depósitos holocênicos formados por areias
marinhas quartzosas, de coloração esbranquiçada, bem selecionadas, granulometria fina a média,
apresentando laminação plano-paralela com os estratos mergulhando suavemente em direção ao
mar. Na área de estudo, essas ocorrências são observadas na praia do Estaleiro, com
aproximadamente 200 metros de extensão, e na praia do Caixa de D’Aço, com aproximadamente
100 metros de extensão.
5.1.1.2 Geomorfologia
Na região da Área de Proteção Ambiental (APA) da Ponta do Araçá predomina a unidade
geomorfológica Serras do Leste Catarinense, que integra o domínio morfoestrutural Rochas
Granitoides e pequenas áreas de Planície Marinha, que, por sua vez, estão relacionados ao domínio
Depósitos Sedimentares Quaternários.
Dentro da unidade Serras do Leste Catarinense ocorre o modelado de dissecação Morraria,
que apresenta vales encaixados, mais fechados e com amplitudes altimétricas maiores que no
colinoso, constituindo elevações convexo-côncavas, conformando morros. A declividade das
vertentes varia entre 20 e 45% e corresponde, em graus, a uma variação entre 11º e 24º, podendo
ocorrer esporadicamente maiores declividades. Neste ambiente, a rede de drenagem é composta
por cursos d’água, alguns intermitentes, outros contínuos, orientados por direções estruturais que
determinam a ocorrência de sulcos e pequenos vales pouco profundos.
Na unidade Planície Marinha ocorre o modelado de acumulação de mesmo nome, que
forma pequenas praias arenosas resultantes de processos de acumulação marinha, como a Praia do
Estaleiro e a Praia do Caixa D’Aço. Estas praias possuem pequena extensão e se apresentam na
forma de pequenas enseadas, sendo que a última praia citada está mais protegida da ondulação
proveniente de sul e sudeste no inverno e, eventualmente, nordeste e leste no verão. Já a Praia do
Estaleiro, por estar mais exposta à ação das ondas, principalmente sobre condições excepcionais,
apresenta um regime morfodinâmico semelhante ao de praias reflectivas.
5.1.1.3 Pedologia
A pedologia da área da APA foi caracterizada pelo entendimento do elo de ligação entre o
solo e as paisagens geográficas, considerando o pedon como a unidade básica de referência,
tridimensional, com limites e dimensões arbitrárias, cuja área é determinada arbitrariamente por
uma semelhança de características intrínsecas ao ambiente (IBGE, 2007). Para tanto, foram
realizados levantamentos de campo para a coleta de amostras e respectivas análises físico-químicas
que permitiram a contextualização teórico-descritiva dos solos segundo o protocolo sugerido pelo
IBGE em seu Manual Técnico de Pedologia (2007).
Na área de estudo, ocorrendo no nível das baixas encostas, em áreas onduladas até
fortemente onduladas, com declividades entre 10 e 45%, encontram-se cambissolos com argila em
baixa atividade e relação de cor entre 10YR e 5Y, ou seja, amarelados ou avermelhados. Eles
possuem um horizonte A nitidamente arenoso que grada para uma matriz mais equilibrada argilo-
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areno-siltosa e de boa plasticidade a partir dos 30 cm de espessura. Mosqueados14 ocorrem difusos
ao longo do horizonte B em tamanho pequeno.
Os solos da ordem dos argissolos, por sua vez, relacionam-se, na área de estudo, como
continuidade dos espessos mantos de intemperismo dos granodioritos; localizam-se na média
encosta dominantemente nas partes mais altas e médias da colina e sob a Floresta Ombrófila
Densa; são notórios devido à presença de um horizonte B textural com acréscimo brusco ou difuso
de argila ocasionada por meio de iluviação, além de um horizonte A de pequena espessura e
visualmente mais arenoso e orgânico, caracterizado pelo incremento diferencial de argila em
subsuperfície.
São ainda encontrados pontualmente na APA os solos com suscetibilidade hidromórfica em
superfície, com horizontes A do tipo espodosol, próximo aos pequenos rios em áreas de FOD,
especialmente submontana e os neossolos quartzarênicos nas pequenas praias.
A declividade do terreno potencializa os riscos de erosão hídrica, dando uma maior
fragilidade ao sistema solo, tornando-se comum a solifluxão, ou queda de “barreiras”. A abertura
de trilhas realizadas pelo homem ou por animais pode iniciar o voçorocamento, processo erosivo
que pode então ser continuado pela ação da chuva e potencializado pela topografia acidentada e
aspectos intrínsecos do solo.
Segundo Caruso Jr. (2007) existe uma variação da profundidade dos solos na área, que
apresenta tanto solos mais rasos como solos mais profundos. O mesmo estudo aponta que o relevo
movimentado, a mudança textural abrupta, a reduzida espessura dos perfis nas áreas de maior
declividade e os afloramentos rochosos caracterizam as principais limitações destes solos à sua
ocupação, principalmente se realizada de forma desordenada, sem um planejamento prévio.

5.1.2 Recursos hídricos
A metodologia utilizada para análise hidrográfica da Bacia Hidrográfica de Porto Belo
baseou-se em três etapas cronológicas: 1º) análise de gabinete para verificação de material já
apresentado e quantificado; 2º) campanhas de campo para preenchimento de lacunas de
informações e coleta de pontos e imagens; 3º) contextualização teórico-descritiva da bacia
hidrográfica.
Conforme GERCO, (2010), a sub-bacia, ou microbacia de Porto Belo, encontra-se
totalmente inserida dentro do Setor 2 do projeto de Gerenciamento Costeiro de Santa Catarina –
GERCO, que abrange as bacias do Rio Itajaí e do Rio Camboriú.
A microbacia Porto Belo (onde se insere a APA) está inteiramente dentro do município de
mesmo nome e tem como principais rios: o Perequê e Perequezinho (NEVES, 2007), ver figura 5.1.
Apesar de estarem citados como principais rios, apenas o rio Perequezinho encontra-se dentro dos
limites da microbacia delimitada pela Agência Nacional de Águas. Os citados cursos d’água são as
fontes de água potável para o município (KOHL, 2001).
Dentre os principais aspectos da morfometria da microbacia de Porto Belo cita-se o padrão
de drenagem Dendrítico. Mesmo a bacia sendo de segunda ordem, já se percebe nos seus
principais cursos este padrão. Conforme Ab’Sáber (1975), este padrão apresenta em geral um
aspecto arborescente no mapeamento dos cursos; na confluência dos cursos percebe-se uma
14

Predominância de uma cor sobre as demais cores de fundo no perfil do horizonte de solo.
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angulação normalmente aguda, que propicia de imediato a identificação da direção do fluxo destes.
Este padrão ocorre em áreas sedimentares e em regiões cristalinas. Em uma mesma região podem
ocorrer diferentes padrões dendríticos ligados diretamente aos diferentes tipos de solos e/ou
rochas do local.
Na região da APA da Ponta do Araçá, conforme Caruso Jr. (2007), pode-se observar o
encaixamento da drenagem, especialmente na porção central da unidade geomorfológica, onde
são encontradas amplitudes altimétricas elevadas com a predominância de interflúvios
convexizados e vertentes interrompidas por ressaltos topográficos e nichos erosivos provocados
pelas águas de escoamento superficial generalizado e esporádico, conforme o regime
pluviométrico. Em vários outros pontos, há marcas de drenagem de água pluvial, como é o caso da
península imediatamente após a praia do Caixa D’Aço.
Existem, na região da APA da Ponta do Araçá, dois cursos d’água principais, porém oriundos
da mesma unidade geomorfológica. Cada curso nasce em um lado da vertente e segue na direção
da costa. Uma compreende os cursos que se juntam ao córrego da Cachoeira e deságuam na
enseada da Praia do Caixa d’Aço, e a outra compreende os cursos que se juntam e deságuam na
Praia do Estaleiro.

Figura 5.1.2-I: Microbacia hidrográfica de Porto Belo e principais rios
Fonte: Figura elaborada com dados retirados da Mapoteca Digital da EPAGRI/SC-2004.
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Na ponta da enseada ou ponta do araçá, os pequenos cursos d’água existentes apresentam
algumas características em comum: pouca vazão, curso retilíneo na direção da costa, cobertura
vegetal por toda sua extensão e sua foz sobre os costões. Praticamente não há carregamento de
sedimentos e deposição. As marcas de momentos de vazão mais forte significam que a vazão de
água destes cursos aumenta nas épocas de chuvas.
Os cursos d’água que compõem as duas drenagens principais na APA da Ponta do Araçá
somam aproximadamente 5.770 metros de comprimento, sendo que curso d’água mais extenso é o
córrego da Cachoeira com aproximadamente 750 metros de comprimento.
Os estudos do diagnóstico dos recursos hídricos apresentaram aspectos relacionados à
ocupação inadequada de áreas de proteção permanente, áreas de degradação ambiental e áreas
em estágio fragilizado de recuperação natural. Estas situações merecem especial atenção do grupo
gestor da APA, uma vez que o manejo e gestão do uso do solo dos recursos hídricos são atividades
necessárias para a gestão da qualidade ambiental.
Assim, políticas e diretrizes de proteção e recuperação devem ser estabelecidas para a
proteção das áreas identificadas como frágeis ambientalmente. A gestão do uso do solo deve se
ater também ao uso, pela comunidade, de áreas de fragilidade do solo e/ou áreas de proteção de
nascentes, evitando assim situações de risco tanto para o patrimônio instalado ali, quanto para a
qualidade das águas que servem de abastecimento à comunidade.
Quanto aos recursos hídricos, um relevante detalhamento foi adicionado através do
diagnóstico no que se refere à morfometria do conjunto de microbacias que integram a APA.
Apesar de vários córregos aparecerem como novos nos mapas deste estudo, ainda existem
registros de drenagens nos terrenos da APA que naturalmente devem ser considerados para o
manejo, uma vez que, em épocas de maiores índices de chuvas, os mesmos apresentarão
escoamento superficial regular.

5.1.3 Suscetibilidade a processos erosivos
Usando os dados levantados sobre os mapas geológico, geomorfológico e de declividade,
elaborou-se o mapa preliminar de suscetibilidade a movimentos de massa através do cruzamento
do mapa de declividade com o mapa geológico, ambos na escala de 1: 9.000 (Figura 5.1.3-I).
De forma a complementar o entendimento sobre a suscetibilidade na área, considerou-se
também o mapa de vegetação e uso do solo apresentado no relatório de vegetação da APA da
Ponta do Araçá (Figura 5.2.1-I), onde se pode constatar a boa situação da cobertura vegetal
existente, que atualmente encontra-se em estágio secundário avançado de regeneração,
favorecendo a proteção dos solos e dos rios na APA.
Com base no mapeamento elaborado, na análise do mapa de vegetação e uso do solo e em
campanhas de campo para verificação de pontos críticos podem-se apontar dois aspectos
importantes sobre a suscetibilidade a processos erosivos na área em questão: a concentração de
residências onde a inclinação é mais acentuada chegando, em alguns pontos, a estar acima dos 45°,
ou seja, superior a 100% de declive e a ocupação irregular próxima a cursos d´água, que associada a
outras condicionantes (declividade elevada, composição do solo, cobertura vegetal e
principalmente precipitação), torna a área ainda mais vulnerável a movimentos de massa.
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Figura 5.1.3-I: Mapa de suscetibilidade a processos erosivos na APA da Ponta do Araçá
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Para ilustrar a suscetibilidade na área da APA, foram selecionados três pontos que representam
as classes Muito alta, Alta e Moderada no contexto do trabalho.
Ponto 1 – Muito Alta Suscetibilidade.
O local onde ocorreu o escorregamento na Praia do Estaleiro está na interface das áreas de
Moderada a Alta Suscetibilidade. Mesmo tendo vegetação em estágio secundário avançado, ele sofreu
movimentação de massa que poderia ter causado maiores danos ao patrimônio e risco à vida dos
moradores.

Figura 5.1.3-II: Ponto de Muito Alta Suscetibilidade

Ponto 2 – Alta Suscetibilidade.
Apesar de não estar em área de Muito Alta Suscetibilidade, este ponto chama a atenção pela
concentração de residências em encosta de declividade acentuada (depósito de tálus) com ausência de
infraestrutura adequada, o que torna a área muito vulnerável a possíveis desastres naturais.

Figura 5.1.3-III: Ponto de Alta Suscetibilidade

Ponto 3 – Moderada – Alta suscetibilidade.
Ocupação em área com declividade moderada, no entanto, próxima a curso de água perene e
solo exposto, o que eleva sua suscetibilidade em eventos pluviométricos intensos.

54

Figura 5.1.3-IV: Ponto de Moderada-Alta Suscetibilidade

Os estudos de suscetibilidade a processos erosivos desenvolvidos na APA da Ponta do Araçá
tiveram o objetivo de indicar as áreas mais suscetíveis a movimentos de massa, e não o mapeamento de
áreas de risco. Isso não significa, entretanto, que a área da APA seja imprópria à ocupação, apenas que
para isso são necessários estudos preliminares que orientem a forma de uso e ocupação do solo, através
de zoneamento alinhado com o plano diretor municipal, com a legislação ambiental federal, e orientada
pelos estudos específicos elaborados neste Plano de Manejo.
Evidentemente, o planejamento de políticas públicas deve extrapolar os limites da APA para um
desenvolvimento integrado do município como um todo, tendo em vista a alta fragilidade dos solos
conforme apontado anteriormente.
Objetivando contribuir com o planejamento e gestão da APA da Ponta do Araçá, apresentam-se
a seguir alguns pontos considerados relevantes. Desta forma, sugere-se:

5.2



A elaboração de mapeamento de risco para as áreas mais críticas, indicadas no mapa de
suscetibilidade, principalmente nos pontos 1, 2 e 3 do mapa. Nesse sentido indica-se o
estabelecimento de parcerias com UFSC e UDESC, através de seus centros de estudos e pesquisa
de desastres naturais;



A orientação e direcionamento da urbanização da APA considerando além dos seus atributos
naturais e culturais, a fragilidade do terreno e das ocupações em áreas ambientalmente frágeis;



A disseminação do conhecimento técnico relativo a desastres naturais, de forma a orientar e
estimular os moradores das áreas mais suscetíveis a tomarem medidas mitigatórias de
prevenção a possíveis desastres naturais.

Aspectos bióticos

O diagnóstico da Vegetação abrangeu além das plantas superiores, conforme solicitação do TDR,
a caracterização da flora e da fitofisionomia local.
Utilizando como base o Termo de Referência, foram realizados levantamentos que abrangeram
estudos relativos à avifauna, mastofauna, anurofauna e ictiofauna. A anurofauna e ictiofauna foram
caracterizadas considerando o mesmo desenho e esforço amostral independentemente da solicitação
de análise genérica do devido documento. Além disso, foram desenvolvidos estudos adicionais ao TDR
com outros dois grupos de vertebrados, répteis e peixes recifais, e com quatro grupos de invertebrados
artrópodes, tais como Aracnida, Chilopoda, Diplopoda e Insecta (lepdoptera, coleóptera, hymenoptera e
díptera).
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Foram selecionados os seguintes ambientes para amostragem e caracterização da distribuição
das espécies na APA: Ambiente antropizado, banhados, brejos e lagos, mata em estágio avançado de
regeneração, mata em estágio médio e em estágio inicial. Na maioria dos grupos, o levantamento da
fauna local foi realizado em 10 pontos de amostragem, sendo dois pontos por tipo de ambiente. Já o
levantamento de grupos como o de insetos aquáticos (Diptera), peixes de água doce e recifais foi
realizado em ambientes propícios para tal.
Buscando atender a variações da biodiversidade ao longo dos doze meses de estudo, foram
realizadas saídas para amostragem nas quatro estações do ano.

5.2.1 Flora e vegetação
A Unidade de Conservação e todo o estado de Santa Catarina estão totalmente inseridos no
Bioma Mata Atlântica (IBGE, 2004). O bioma é composto por diversas formações vegetais, e inúmeras
classificações foram propostas ao longo da evolução do conhecimento científico da vegetação brasileira.
Nesse sentido, o Brasil possui uma classificação oficial de sua vegetação natural, representada
pelo Manual Técnico da Vegetação Brasileira (IBGE, 1992). A partir deste estudo, pode-se classificar a
vegetação do litoral de Santa Catarina como pertencente ao domínio da Floresta Ombrófila Densa e das
Áreas de formações pioneiras.
A subformação predominante na APA da Ponta do Araçá é a Floresta Ombrófila Densa
Submontana, definida no estado de Santa Catarina como a vegetação que ocorre entre 30 e 600 metros
de altitude, ao longo de todo o litoral catarinense. Localmente, esta vegetação chega próximo ao nível
do Mar, em contato com as formações pioneiras dos costões rochosos (Figura 5.2.1-I).
As Áreas de Formações Pioneiras são definidas pelos tipos de solos em que se estabelecem, os
quais estão em constante renovação e, por isto, caracterizados desta forma. Assim, existem 3 tipos
principais: as formações de influência marinha (restingas e costões rochosos); as formações flúviomarinhas (mangues e marismas) e as formações de influência fluvial. Na APA da Ponta do Araçá, as
formações pioneiras são as de influência marinha. Estas formações são representadas por pequenas
faixas de restingas arenosas nas praias do Caixa D’Aço e do Estaleiro e por extensas áreas de costões
rochosos, sendo a mais característica a da ponta rochosa conhecida como “Ponta do Araçá”.
Segundo a classificação de Klein (1978), a área da APA da Ponta do Araçá pertence à Floresta do
Litoral e Encosta Centro-norte, com predominância de canela-preta (Ocotea catharinensis), laranjeirado-mato (Sloanea guianensis) e palmiteiro (Euterpe edulis).
A vegetação da APA está representada por diferentes fitofisionomias e estágios sucessionais,
além de algumas áreas de vegetação ruderal e jardins urbanos. Dentre as fisionomias e comunidades
vegetais, as florestas de encosta são as mais representativas. Além das florestas, ocorrem faixas de
restingas, bastante alteradas de suas características naturais; vegetação de costão rochoso,
apresentando uma vegetação bastante típica; vegetação aquática, ocorrendo em banhados e lagoas
artificiais ou naturais; vassourais ou capoeirinhas, representados pelos estágios sucessionais iniciais da
floresta; áreas de silvicultura, nas quais uma faixa de Pinus sp. e Ecalyptus cf. saligna foi implantada;
vegetação ruderal, representada por áreas de ocupação humana abandonadas; além de jardins e
pomares domésticos.
A vegetação atual da Unidade de Conservação é formada principalmente por florestas de
encosta. As matas se distribuem por todas as encostas dos morros da APA da Ponta do Araçá,
apresentando significativa diferença entre as espécies e estruturas que as compõem.
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Florestas de encostas baixas, transição com costões rochosos

As florestas localizadas nas encostas baixas, desde o nível do mar até as cotas altimétricas de 50
ou 60 metros, margeiam todo o costão rochoso da península do Araçá. A maior parte destas florestas
está sobre um solo rochoso, onde afloram matacões graníticos de diferentes extensões. O solo em geral
é raso e os indivíduos arbóreos, em geral, não atingem um grande porte. Nestas formações, as espécies
arbóreas predominantes são aquelas que possuem ampla distribuição, principalmente por sua
tolerância aos solos rochosos, rasos e com baixo acúmulo hídrico.
Cabe destaque a ocorrência de um exemplar de canela-preta (Ocotea catharinensis), espécie
ameaçada de extinção conforme a Lista de Espécies Ameaçadas do Brasil, que ocorre no costão oeste da
praia do Caixa D’Aço.
Em geral, os costões, na maior parte da Unidade de Conservação, são predominantemente
florestais, com algumas áreas nas quais ocorrem espécies herbáceas e/ou cactáceas arbustivas. Isto se
deve à formação da península de Porto Belo, que protege os costões dos fortes ventos e grandes
respingos das ondas. A vegetação predominantemente xerofítica, de costões rochosos, ocorre
principalmente no costão da Ponta do Araçá, nas áreas menos protegidas do vento, voltadas para leste
e norte. Nestes locais a predominância é de espécies herbáceas.


Florestas das encostas médias, altas, e fundos de vale

As florestas amostradas nas encostas médias estão, em geral, sobre solos um pouco mais
desenvolvidos e já praticamente livres da influência marinha direta. Da mesma forma, algumas florestas,
ainda que em cotas altimétricas baixas, quando nos fundos das drenagens, apresentam um porte maior,
com dossel mais desenvolvido e maior diversificação dos estratos inferiores.
Nas áreas de formação pioneiras podem-se encontrar os costões rochosos e áreas de restinga.


Costões rochosos

A vegetação de costão rochoso está representada por uma comunidade de xerófitos, que ocupa
uma faixa variável, ao longo dos afloramentos rochosos, conforme o nível de exposição ao vento,
luminosidade e maritimidade. As áreas mais típicas da vegetação herbácea xerofítica estão localizadas
no extremo norte da Ponta do Araçá. Em virtude de a Ponta sofrer uma forte ação dos ventos e, da
mesma forma, de um mar mais agitado, a vegetação que recobre suas rochas é composta por uma
comunidade de espécies adaptadas a esta situação.
As áreas de costão mais protegidas do vento favorecem o estabelecimento das florestas, que se
dá em alguns locais praticamente até o nível do mar, estando a vegetação xerofítica restrita à borda
externa dos afloramentos rochosos, em uma faixa que varia de tamanho com a inclinação e insolação
solar, estando mais desenvolvida nos locais menos protegidos e voltados para o norte e oeste.
Além da beleza cênica, a formação de costão rochoso é a mais peculiar e importante dentro do
contexto regional, uma vez que o litoral rochoso apresenta uma estrutura única, onde ocorrem espécies
com interesse para a conservação. Dentre estas, destacam-se as Bromeliáceas Aechmea kertesziae, A.
blumenavii, a segunda constante na Lista da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA, 2008). Outra
espécie rara, que tem seu material tipo (primeira coleta para descrição da espécie) designado para os
costões de Porto Belo, é Solanum pelagicum, descrito na Flora Ilustrada Catarinense e Resolução
CONAMA 206, como Cyphomandra maritima. Neste levantamento, esta espécie foi registrada somente
no costão norte da Ponta do Araçá.
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Restingas

As áreas de restingas da APA da Ponta do Araçá, além de serem raras naturalmente, foram
praticamente todas destituídas de suas características naturais. As duas áreas com formações de praia,
o Caixa D’Aço e a Praia do Estaleiro, não possuem uma dinâmica natural com grandes depósitos nas
faixas de areia, principalmente por estarem abrigadas de ventos e correntes. Desta forma, a faixa na
qual a vegetação de restinga se estabelece é naturalmente muito restrita. Além disto, a ocupação
humana no entorno das praias descaracterizou qualquer formação de restinga que pudesse ser
considerada como tal. As áreas nas quais poderia existir algum remanescente deste tipo de vegetação
foram ocupadas por casas e bares, impossibilitando sua regeneração.
As áreas em estágios iniciais amostradas apresentam uma ampla distribuição, principalmente
nas partes mais altas do território, nos divisores de água, nas beiras de caminhos e no entorno de
habitações. As áreas em estágio inicial podem, ainda, estar representadas por bordas de florestas em
estágio médio e avançado, situação na qual as espécies arbóreas atingem maior porte, mas a vegetação
herbáceo arbustiva ainda é predominante.
Os terrenos habitados possuem uma vegetação típica de jardins e quintais, além de pomares
nos locais de habitação mais antigos. A vegetação dos jardins é principalmente composta por espécies
herbáceas e arbustivas, além de algumas arbóreas. A maior parte das espécies pertence ao grupo das
ornamentais alóctones, cultivadas amplamente em todo o sul do Brasil.
A estrutura quantitativa das florestas remanescentes foi analisada como um todo,
considerando-se todo o maciço florestal como uma única fisionomia. Os resultados indicam que a
densidade total de indivíduos esperados para um hectare é alta, estimando-se que ocorram 2.274
indivíduos por hectare de mata. A floresta apresentou uma altura média de 12,34 metros, com
indivíduos arbóreos que podem atingir até 20 metros de altura. Os remanescentes estudados estavam
localizados em altitudes de até 70 (75) metros do nível do mar.
Pode-se considerar que as florestas da APA da Ponta do Araçá estão em um estágio avançado de
regeneração natural, porém, fazem parte de uma sucessão bastante recente e, principalmente, carecem
de espécies típicas das formações primárias. As espécies mais comuns e importantes são amplamente
distribuídas pelo sul do Brasil e não são seletivas em relação aos ambientes, ocorrendo sobre solos
arenosos e rasos, da mesma forma que nas encostas.

58

Figura 5.2.1-I: Mapa de vegetação e uso do solo da APA.
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5.2.1.1 Levantamento florístico
O levantamento florístico indicou a ocorrência de 389 espécies pertencentes a 91 famílias
botânicas. Entretanto, cabe destacar que a flora da APA é muito diversificada, sendo que o número de
espécies encontradas até o momento (389) ainda não corresponde à riqueza total de seus
remanescentes.
As famílias mais ricas em espécies foram Asteraceae (33), Poaceae (30), Fabaceae (27),
Bromeliaceae (21) e Myrtaceae (17). Estas famílias são as mais comuns em levantamentos florísticos em
áreas abertas, sendo sempre subestimadas em levantamentos florísticos na vegetação litorânea de
Santa Catarina, principalmente nas áreas florestais. Essas principais famílias também são aquelas mais
comuns nos estágios sucessionais iniciais, demonstrando a riqueza dessas formações.
Dentre os principais hábitos encontrados no levantamento florístico, as árvores são as mais
representativas, com 128 espécies, seguidas das herbáceas, com 127. As lianas e arbustivas também
estão muito bem representadas, com 49 e 30 espécies respectivamente. Os epífitos somam 22 espécies
e também possuem grande importância nas áreas florestais, assim como o subarbustivo, que é
representado por 19 espécies. Este resultado pode ser atribuído ao fato de que as formações florestais
são as predominantes na APA da Ponta do Araçá.
O levantamento indicou a ocorrência de palmeira-juçara (Euterpe edulis), canela-preta (Ocotea
catharinensis), a monjola (Aechmea blumenavi), as quais constam da Lista Brasileira Oficial das Espécies
Ameaçadas de Extinção (MMA, 2008), além de Solanum pelagycum = (Cyphomandra maritima) e
Aechmea kertezsiae, indicadas como raras na Resolução CONAMA nº 261, de 1999. Além destas, foram
encontradas o cipó-de-leite (Oxypetalum molle) e Pilocarpus pauciflorus, que apesar de não constarem
em nenhuma lei, são consideradas como ameaçadas no fascículo da Flora Ilustrada Catarinense de
Apocynáceas - Asclepiadoideas (PEREIRA et al., 2004), respectivamente. Assim fica clara a necessidade
de continuidade e intensificação das análises e do levantamento florístico, uma vez novas espécies
poderão ser encontradas e consideradas.
A análise da distribuição e o monitoramento das espécies consideradas como raras, ameaçadas
e endêmicas devem ser prioridade entre os programas de pesquisas desenvolvidos dentro da APA da
Ponta do Araçá.
Nesse sentido, estudos para a delimitação da área de ocorrência e do grau de risco destas
espécies, bem como estudos ecológicos (populacionais, interação animal planta) e genéticos, precisam
ser intensificados na APA, uma vez que são extremamente escassos em relação à biota brasileira.

5.2.2 Aves
Efetuou-se observação e identificação de espécies em campo por meio de observação direta e
vocalizações, incluindo o uso de playback. As atividades foram conduzidas de forma sistematizada, com
duração de dez minutos em cada um dos dez pontos de amostragem, e de forma aleatória, desde o
amanhecer até após anoitecer, sendo realizados registros fotográficos quando possível.
Foram registradas, ao longo do estudo, 161 espécies de aves, incluindo registros aleatórios. O
maior número de espécies foi obtido no ambiente antrópico (n=104 espécies), seguido pelos ambientes
mata em estágio médio e avançado (n=98 e n=95 espécies, respectivamente), mata em estágio inicial
(n=83 espécies) e banhados (n=68 espécies).
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O ambiente antrópico foi caracterizado principalmente por espécies generalistas, mas uma
espécie ameaçada de extinção foi encontrada no ambiente, Phylloscartes kronei (maria-darestinga)(MMA, 2008). No entanto, tal espécie pode ser considerada localmente comum, uma vez que
foi registrada em todas as campanhas e em todos os ambientes de estudo.
Os ambientes de mata média e avançada foram caracterizadas pela presença de espécies
tipicamente florestais, sendo duas espécies ameaçadas, Phylloscartes kronei (maria-da-restinga) e
Amadonastur lacernulatus (gavião-pombo-pequeno). No ambiente da mata avançada cabe destacar
ainda espécies como Harpagus diodon (gavião-bombachinha), Pulsatrix koeniswaldiana (murucututu-debarriga-amarela) e Megascops sanctaecatarinae (corujinha-do-sul). No ambiente de mata em estágio
médio chama a atenção Penelope obscura (jacuaçu), espécie alvo de caça intensiva. Estes exemplos
indicam que estes ambientes abrigam espécies sensíveis à perturbação ambiental e a ações antrópicas.
No ambiente de mata em estágio inicial as espécies em grande parte se assemelham com
espécies encontradas no ambiente antrópico e mata em estágio médio. Caracteriza-se por ser um
ambiente de transição importante para a manutenção da conectividade entre as demais áreas.
Destacam-se as espécies: Hydropsalis torquata (bacurau-tesoura), Falco femoralis (falcão-de-coleira),
Sporophila caerulescens (coleirinho) e Phylloscartes kronei (maria-da-restinga).
Em grande parte, as espécies encontradas em áreas de banhado utilizam o ambiente de forma
indireta devido à proximidade de outros ambientes. As espécies que utilizaram o banhado diretamente
foram: Aramides saracura (saracura-do-mato); Pardirallus nigricans (saracura-sanã); Eleosyitalopus
indigoticus (macuquinho); Synallaxis ruficapilla (pixororé); Canthorchilus longirostris (garrinchão-dobico-grande); Troglodytes musculus (curruíra) e Geothlypis aequinoctialis (pia-cobra).
A riqueza registrada durante as quatro estações do ano, 161 espécies, foi considerada baixa em
relação ao número de espécies de possível ocorrência para a área e com registros bibliográficos
confirmados. Espécies características de matas bem preservadas e esperadas para a região não foram
encontradas, como Tinamus solitarius (macuco), Procnias nudicollis (araponga), Odontophorus capueira
(Uru), Chamaeza campanisoma (tovaca), Furnarídeos florestais, Psitacídeos, entre outras, o que pode
ter contribuído para este menor número de espécies. Tais fatos podem estar relacionados com um
processo histórico de ocupação e perturbação da área que provocou a perda de muitas espécies
sensíveis a mudanças ambientais e alvos de caça.
No entanto, ainda assim foram encontradas espécies que podem ser indicadoras de boa
qualidade ambiental e do potencial de conservação dos ambientes presentes na APA do Araçá. Sob este
ponto de vista, foram identificadas 34 espécies potenciais bioindicadoras, sendo que estas foram
divididas em: Dependentes de ambiente florestal; Endêmicas da Mata Atlântica (SICK, 2001); Raras para
SC (ROSÁRIO, 1996); Ameaçadas a nível nacional ou estadual (MMA, 2008; IGNIS, 2010); Sensíveis a
perturbações ambientais; Alvo de caça ou cativeiro e Exóticas. A categoria “Exótica” é um indicador
negativo, que demonstra um maior impacto na área em questão. A lista das 34 espécies e suas
respectivas atribuições pode ser visualizada no Diagnóstico Faunístico (tabela 15.2 no referido
documento).
Os ambientes que apresentaram maior número de espécies indicadoras positivas, tanto no
censo pontual como na amostragem aleatória, foram os ambientes de mata em estágio médio e
avançado de regeneração. Tais ambientes, além de apresentar um maior número de espécies florestais,
endêmicas, raras e ameaçadas, não possuem espécies exóticas que possam representar um maior
impacto na vegetação. Os ambientes em estágio inicial e antrópico apresentaram espécies exóticas e
menor número de espécies consideradas indicadoras de qualidade ambiental satisfatória.
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A região da APA da Ponta do Araçá apresenta uma comunidade de aves bastante diversa, com
espécies que suportam áreas antropizadas e espécies que necessitam de uma boa qualidade ambiental
para sobreviver. De modo geral, a área apresenta uma qualidade razoável (intermediária) em termos de
avifauna, não podendo ser considerada excelente devido à falta de grandes frugívoros florestais
(cracídeos, contingídeos e tinamídeos), espécies bastante afetadas pela fragmentação e perturbação
ambiental (SICK, 2001), e cuja ausência indica um processo histórico de perturbação da área em
questão. Por outro lado, ainda foi encontrado um bom número de grandes predadores (três espécies de
coruja, sete de gaviões e cinco de falcões), que são espécies fundamentais para o equilíbrio do
ecossistema e indicam a complexidade e o grau de conservação dos ambientes (SICK, 2001; AZEVEDO et
al., 2003; ICMBIO, 2008). Segundo o ICMBIO (2008), existe uma relação direta entre o estado de
conservação de uma determinada área e a diversidade de rapineiros.
Dentre estes grandes predadores, merece destaque a espécie Amadonastur lacernulatus
(gavião-pombo-pequeno) que está entre as aves de rapina mais ameaçadas do Brasil, é endêmica da
Mata Atlântica e necessita de programas de conservação (MMA, 2008; ICMBIO, 2008). Esta espécie
pode ser considerada a principal bioindicadora encontrada neste estudo, e a principal ameaça a esta
espécie é a perda, fragmentação e degradação do seu habitat florestal (ICMBIO, 2008). A conservação
da espécie necessita da proteção de áreas de sua ocorrência, particularmente das unidades de
conservação (ICMBIO, 2008).
Outra atividade que interfere bastante na conservação da avifauna da região é a constante
prática da caça de animais silvestres, que provoca profundas alterações nas densidades populacionais
de espécies cinegéticas como cracídeos e tinamídeos. Na APA do Araçá foram encontrados diversos
vestígios de caça, como cartuchos de espingarda e arapucas, e o número de espécies cinegéticas
encontrado foi pequeno, apenas dois cracídeos e um tinamídeo. Dentre as espécies de cracídeos, foi
encontrado apenas um indivíduo da espécie Penelope obscura (jacuaçu) durante os 20 dias de campo, o
que demonstra que esta espécie florestal é escassa na região. Caso a pressão de caça continue alta, a
tendência é a extinção local desta espécie na APA do Araçá.
Assim, o esforço contínuo de levantamentos de avifauna, que incluam a utilização de novos
métodos de pesquisa, como rede de neblina; o aprofundamento de estudos sobre a avifauna marinha;
sobre a biologia de espécies pouco conhecidas, como Pulsatrix koeniswaldiana (murucututu-de-barrigaamarela), Megascops sanctaecatarinae (corujinha-do-sul), Strix virgata (coruja-do-mato), entre outras,
são de extrema importância para o aumento do conhecimento sobre a avifauna da APA.
Atividades de monitoramento das populações de cracídeos e tinamídeos para avaliar a
influência da caça ao longo do tempo e de espécies raras ou ameaçadas, como Amadonastur
lacernulatus (gavião-pombo-pequeno) também são importantes e devem ser complementadas por
estudos sobre o conhecimento tradicional das comunidades locais sobre as espécies da avifauna e pelo
entendimento da relação dessas comunidades com as atividades de caça de animais silvestres.
A seguir, encontram-se ilustradas algumas espécies com ocorrência confirmada e/ou esperada
para a região da APA (Figuras 5.2.2-I a 5.2.2-III).
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Figura 5.2.2-I: Chorozinho-de-asa-vermelha
(Herpsiochmus rufimarginatus)
Foto: Guilherme Willrich

Figura 5.2.2-II: Gavião-pombo-pequeno
(Amadonastur lacernulatus)
Foto: Guilherme Willrich

Figura 5.2.2-III: Gavião-tesoura (Elanoides forficatus)
Foto: Guilherme Willrich

5.2.3 Mamíferos
Foi elaborada uma listagem de espécies de possível ocorrência para a região conhecida como
Costa Esmeralda, mais especificamente envolvendo os municípios de Itapema, Porto Belo e Bombinhas,
com base em levantamento bibliográfico. A relação de espécies vulneráveis segue o Livro Vermelho da
Fauna Ameaçada de Extinção do Brasil (MMA, 2008) e a lista das espécies da fauna ameaçada de Santa
Catarina (IGNIS, 2010). Já a obtenção de dados primários sobre a mastofauna foi realizada por meio de
campanhas de amostragem a campo de forma a contemplar as quatro estações do ano.
Um total de 136 espécies de mamíferos foi considerado de possível ocorrência para a Costa
Esmeralda. Esta listagem final sofreu modificações durante a elaboração dos relatórios parciais,
levando-se em consideração espécies de mamíferos marinhos e desconsiderando registros históricos e
pouco prováveis, tais como da onça pintada (Panthera onca) e do cachorro-do-mato-vinagre (Speothos
venaticus).
Em relação à obtenção de dados primários, ao todo foram registrados 26 espécies de mamíferos
na APA e uma espécie de mamífero marinho na área de entorno, contemplando seis ordens e 13
famílias de mamíferos. Com relação aos dados secundários, foram identificadas nove espécies
terrícolas/voadoras e 12 espécies marinhas foram confirmadas por meio de registro bibliográfico.
Portanto, da listagem de potencial ocorrência de 136 espécies, 49 espécies foram confirmadas
por referências bibliográficas e amostragens em campo na região da península de Porto Belo, podendo
elevar este número para 51 quando consideradas as entrevistas com moradores locais.
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A riqueza geral registrada exclusivamente na área da APA, por meio de amostragens a campo foi
de 26 espécies de mamíferos terrestres e voadores e uma espécie de mamífero marinho na área de
entorno, contemplando seis ordens e 12 famílias de mamíferos.
Chiroptera e Rodentia são os grupos com o maior número de espécies, uma vez que são os
grupos mais diversos. Em seguida, o grupo com maior número de espécies é da ordem carnívora, sendo
também o grupo predominante entre os mamíferos de maior porte. Este padrão já foi encontrado em
outros estudos (CHEREM & PEREZ, 1996; ROCHA & SILVA, 2009) e é típico em áreas mais impactadas,
onde grandes predadores e grandes herbívoros são os primeiros a desaparecerem, restando espécies
menos sensíveis, como os carnívoros mesopredadores.
As áreas com maior riqueza de espécies foram as florestadas de estágio médio e avançado. As
áreas de banhado, apesar de apresentarem o maior número de espécies, refletem a riqueza do
ambiente de entorno, que, em ambos os pontos, é de florestas em estágios médio ou avançado de
regeneração, uma vez que nenhuma das espécies capturadas nessas áreas são realmente características
e dependentes de ambientes úmidos.
A APA do Araçá tem a forma de um mosaico de ambientes, apresentando áreas muito pequenas
de cada fitofisionomia, fazendo com que estes ambientes sofram muita influência dos ambientes
vizinhos. Os dados mostram uma clara divergência entre ambienteis florestais e abertos, mostrando que
a riqueza da fauna de mamíferos da APA da Ponta do Araçá é dependente principalmente da existência
e manutenção de áreas florestadas.
De uma forma geral, a maioria das espécies presentes na APA possui amplas distribuições,
flexíveis na ocupação do ambiente e em sua alimentação não sendo, portanto, muito exigentes na
qualidade ambiental da área, apesar de serem em sua maioria dependentes de florestas existentes na
região. Também é clara na área da APA a desestruturação da comunidade de mamíferos, estando
ausentes os predadores de topo e grandes herbívoros, porém, esta situação é a mesma que a
encontrada na maioria dos fragmentos florestais da Mata Atlântica (CHIARELLO, 2000). Somente através
de estratégias de conservação da biodiversidade, permitindo a efetividades das UCs, é possível reverter
ou minimizar esta situação, mas chama a atenção o pequeno número de espécies cinegéticas
registradas.
A APA da Ponta do Araçá faz fronteira com o Parque Municipal da Galheta do município vizinho
de Bombinhas, porém, as duas unidades possuem tamanho muito reduzido e estão visivelmente
desconectadas pela rodovia SC-412 do fragmento florestal maior presente na península de Porto Belo,
onde existem outras unidades de conservação (ARIE da Costeira de Zimbro, RPPN Morro dos Zimbros). A
fragmentação é uma das maiores ameaças para a mastofauna, sendo que algumas espécies são
incapazes de traspor as barreiras (cidades, estradas, pastagens e áreas agrícolas) e as que conseguem se
expõem a grandes riscos que reduzem suas chances de sobrevivência.
Evidências indiretas de caça foram encontradas durante as campanhas a campo (armadilhas
para pássaros, cartuchos de bala, etc.). Dentre as espécies registradas na APA, o tamanduá (Tamandua
tetradactyla) e o tatu (Dasypus novemcinctus) são as espécies mais visadas. A caça é um fator que tem
contribuído para a extinção local de espécies e diminuição de suas populações mesmo em vastas áreas
da Amazônia, sendo as espécies de maior porte, como antas, porcos e veados, as primeiras a
desaparecerem (CHIARELLO, 2000). Na Mata Atlântica, o impacto da caça é ainda maior, pois, devido ao
processo de isolamento e fragmentação, as populações já se encontram depauperadas, além disto, por
se tratarem de fragmentos, o acesso para caçadores é facilitado e não há um fluxo de imigração que
manter a população local (ROBISON, 1996 apud CHIARELLO, 2002). Assim, a atividade de caça na APA
pode levar ao desaparecimento local de várias espécies.
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Cães e gatos domésticos são as espécies exóticas de animais visualizadas na APA e que
apresentam maior impacto potencial, sendo muito abundantes e criados de forma livre, principalmente
na comunidade do Araçá. Cães possuem grande poder de caça e podem impactar as populações
selvagens, também são potenciais reservatórios de doenças. Srbek-Araujo & Chiarello (2008) sugerem
ainda que, apesar de faltarem dados a respeito para a região do neotrópico, cães poderiam
potencialmente competir com vários carnívoros. Gatos domésticos possuem uma ampla flexibilidade e
um grande potencial invasor, sendo considerada uma das cem piores espécies invasoras do planeta
(LOWE et al., 2000).
A presença de espécies de pequenos mamíferos exigentes quanto ao tamanho dos fragmentos
florestais, mais do que ao estágio de conservação dos mesmos, como é o caso de Euryoryzomys
russatus, sugere que a conectividade de fragmentos da APA do Araçá e áreas florestais do entorno
viabiliza a manutenção dessa população, permitindo inclusive a existência de uma espécie de quiróptero
considerado ameaçado de extinção no estado de Santa Catarina, Micronycteris megalotis. Mas essa
condição não pode ser aplicada aos mamíferos de médio e grande porte. A APA Ponta do Araçá possui
uma pequena área, e, considerada isoladamente, é incompatível com a possibilidade de manutenção de
populações de espécies de maior porte que são ameaçadas de extinção.
Porém, o conjunto de Unidades de Conservação existente na Península de Porto Belo propicia
condições para que algumas dessas espécies de médio e grande porte possam formar pequenas
populações, que, através de descolamentos entres esses fragmentos de áreas de Mata Atlântica, estão
conseguindo manter-se a ponto de serem registradas, como é o caso do gato-do-mato-pequeno,
Leopardus tigrinus, ameaçado de extinção no Brasil.
Além desse felino, a presença de outras espécies mais comuns de mamíferos é um bom
indicativo da importância desse remanescente florestal para a manutenção da biodiversidade regional,
como o caso do mão-pelada Procyon cancrivorus e das capivaras Hydrochoerus hydrochaeris, cujo
habitat associado a corpos d’água facilita o deslocamento através de rios e córregos.

Figura 5.2.3-I: Gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus), espécie ameaçada de extinção
Registro de armadilha fotográfica
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Figura 5.2.3-II: Morcego (Micronycteris megalotis). Espécie de quiróptero considerado
ameaçado de extinção no estado de Santa Catarina
Foto: Felipe Moreli Fantacini

5.2.4 Anfíbios
Assim como em Mamíferos, foi elaborada uma listagem de espécies de possível ocorrência para
a região conhecida como Costa Esmeralda, mais especificamente envolvendo os municípios de Itapema,
Porto Belo e Bombinhas, com base em levantamento bibliográfico. A relação de espécies vulneráveis
segue o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção do Brasil (MMA, 2008) e a lista das espécies da
fauna ameaçada de Santa Catarina (IGNIS, 2010). Já a obtenção de dados primários sobre a anurofauna
foi realizada por meio de campanhas de amostragem a campo de forma a contemplar as quatro
estações do ano.
O levantamento bibliográfico possibilitou a listagem de 41 espécies de anfíbios da ordem Anura,
pertencentes a 10 famílias de provável ocorrência para a região da Costa Esmeralda. Com a amostragem
(sistemática e aleatória), foi possível registrar a ocorrência de 22 espécies na APA da Ponta do Araçá,
cerca de 50% da fauna de anuros esperada para a região. Das espécies encontradas, duas não foram
levantadas como de provável ocorrência para a região estudada, sendo, por isto, consideradas como
novos registros para a região da Península de Porto Belo: Trachycephalus mesophaeus e Leptodactylus
cf. engelsi, esta última sendo considerada indicadora de ambientes florestais.
As espécies se distribuíram de forma diferenciada entre os tipos de ambientes. Destaca-se o
ambiente de banhado, que apresentou o maior número de espécies de anuros, devido à importância
deste ambiente como sítio reprodutivo para os anuros. As espécies consideradas generalistas quanto ao
tipo de ambiente foram: Rhinella abei, Physalaemus nanus e Leptodactylus cf. nanus, que ocorreram em
todos os tipos de ambientes. As figuras 5.2.3-I a 5.2.3-IV ilustram algumas das espécies.
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Figura 5.2.3-I: Haddadus binotatus
Foto: Erica Naomi Saito

Figura 5.2.3-II: Proceratophrys boiei
Foto: Erica Naomi Saito

Figura 5.2.3-III: Hypsiboas bischoffi
Foto: Júlia Ferrúa dos Santos

Figura 5.2.3-IV: Phyllomedusa distincta
Foto: Felipe Moreli Fantacini

5.2.5 Répteis
Assim como em Mamíferos e Anfíbios, foi elaborada uma listagem de espécies de possível
ocorrência para a região conhecida como Costa Esmeralda, mais especificamente envolvendo os
municípios de Itapema, Porto Belo e Bombinhas, com base em levantamento bibliográfico. A relação de
espécies vulneráveis segue o Livro Vermelho da Fauna Ameaçada de Extinção do Brasil (MMA, 2008) e a
lista das espécies da fauna ameaçada de Santa Catarina (IGNIS, 2010). Já a obtenção de dados primários
sobre répteis foi realizada por meio de campanhas de amostragem a campo de forma a contemplar as
quatro estações do ano.
Foram listadas 22 espécies de répteis distribuídas em 11 famílias com provável ocorrência para a
região em estudo. Com a amostragem (sistemática e aleatória), foram registradas em campo 8 espécies
na APA da Ponta do Araçá, cerca de 40% da fauna de répteis de provável ocorrência para a região.
O ambiente antrópico apresentou o maior número de indivíduos, porém todas as espécies são
consideradas pouco exigentes quanto ao tipo de ambiente, podendo ser caracterizadas como parte da
fauna sinantrópica: Hemidactylus mabouia, Tupinambis merianae e Bothropoides jararaca. O ambiente
de banhado apresentou o maior número de espécies: H. mabouia, T. merianae, B. jararaca e Micrurus
corallinus. As figuras 5.2.5-I e 5.2.5-II ilustram algumas das espécies registradas.
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Figura 5.2.5-I: Micrurus corallinus
Foto: Guilherme Willrich

Figura 5.2.5-II: Tupinambis merianae adulto
Foto: Guilherme Willrich

5.2.6 Grupos faunísticos adicionais
5.2.6.1 Peixes de água doce
De maneira geral, a ecologia e a natureza dos peixes de um sistema fluvial são influenciadas pelo
habitat (MENEZES et al., 2007, p. 21). O ambiente terrestre e o aquático possuem fatores
interdependentes, e os organismos aquáticos revelam forte inter-relação com fatores bióticos e
abióticos, tais como o sombreamento da vegetação sobre o curso das águas (necessária, em especial,
para a viabilidade reprodutiva de algumas espécies).
Identificaram-se sete pontos de coleta que variam conforme as características físicas do corpo
de água e do estado de regeneração da vegetação que os cercam. Em cada ponto desenvolveu-se uma
metodologia de coleta apropriada às dimensões (comprimento, largura e profundidade) do rio, riacho,
banhado, etc. A partir disto foram utilizados métodos de captura que contemplam redes de pesca, covos
e eletropesca.
Foram registradas aproximadamente 35 espécies de peixes de água doce, pertencentes a seis
ordens. Apenas a Família Poeciliidae foi amostrada nas coletas, sendo representada pelo gênero
Phalloceros.
A APA do Araçá apresentou locais de possível ocorrência de algumas espécies de peixes, pelas
características ambientais que apresentava. No entanto, esperava-se encontrar um número maior de
espécies, mas provavelmente impactos antrópicos contribuíram para o desaparecimento das mesmas
por serem altamente vulneráveis às modificações ambientais.
5.2.6.2 Peixes recifais
A costa de Santa Catarina é caracterizada por recifes rochosos e conhecida como o limite sul
para a maioria das espécies de peixes tropicais na costa oeste do Atlântico (BARNECHE et al., 2009;
FLOETER et al., 2001, 2008; HOSTIM-SILVA et al., 2006).
A Ponta do Araçá pertence ao município de Porto Belo, Santa Catarina. Este município é
considerado a quarta maior colônia de pesca do estado e respondeu, na década 2000, a 4,9% da
produção pesqueira industrial de Santa Catarina (UNIVALI/CTTMAR, 2010). Sua região litorânea é
composta de uma ampla área de costões rochosos com declive pouco pronunciado, sendo a Ponta do
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Araçá um local utilizado pela indústria de maricultura e muito visado para turismo de pequenas
embarcações e grandes embarcações.
Foram selecionados três pontos amostrais ao longo dos costões da Ponta do Araçá, sendo o
Ponto 1 localizado no costão direito da Praia do Estaleiro, o Ponto 2 na Ponta do Estaleiro e o Ponto 3
entre a Ponta do Estaleiro e a Ponta do Caixa D´Aço.
Cerca de 41 espécies de peixes foram observadas, associadas aos costões rochosos dos três
pontos amostrais. No entanto, os estimadores de riqueza empregados mostram que a riqueza total local
de peixes associados ao recife não deve exceder em muito as 50 espécies (ACE = 52.42, Jackknife 1 =
51.76, Bootstrap = 45.29).
Segundo Floeter et al. (2008), existem registradas para a costa brasileira 437 espécies de peixes
recifais. Hostim-Silva et al. (2006) relatam para a Reserva Biológica Marinha do Arvoredo, ambiente
recifal mais próximo à área de estudo do presente trabalho, a existência de 157 espécies. Adicionandose os registros de Barneche et al. (2009) e outros mais recentes, supõe-se que existam por volta de 170
espécies de peixes recifais na região. Considerando-se as estimativas de cerca de 50 espécies, os costões
rochosos da Ponta do Araçá abrigam quase 30% de todos os peixes associados a recifes conhecidos para
a região e mais de 10% para todo o Brasil.
As 15 espécies mais abundantes na área de estudo corresponderam a mais de 90% da
abundância total, sendo elas: marimbau (Diplodus argenteus), donzelinha (Stegastes fuscus),
sargentinho (Abudefduf saxatilis), amboré-vidro (Coryphopterus sp.), Xarelete (Caranx crysos), macaco
(Malacoctenus delalandii), marias-da-toca (Parablennius marmoreus e P. pilicornis), cotinga (Haemulon
aurolineatum), michole-da-areia (Diplectrum radiale), badejo-mira (Mycteroperca acutirostris),
mariquita (Serranus flaviventris), pescada-dentuça (Odontoscion dentex) e garapoá (Pseudocaranx
dentex).
Das espécies amostradas, nenhuma consta na lista brasileira das espécies ameaçadas (MMA,
2008) ou na lista das espécies ameaçadas de Santa Catarina (IGNIS, 2010). Entretanto, duas espécies
constaram na lista global de espécies ameaçadas, elaborada pela IUCN, sendo estas: o Cherne,
Hyporthodus niveatus Valenciennes, 1828 (VULNERÁVEL - IUCN); e a Garoupa-verdadeira, Mycteroperca
marginata lowe, 1934 (EM PERIGO - IUCN). As duas espécies são da família das garoupas e foram
observadas em baixa densidade na área de estudo, sendo observados somente 11 indivíduos de M.
marginata e um indivíduo de H. niveatus.
A presença de grandes predadores em ecossistemas vem sendo cada vez mais aceita como uma
medida da “saúde” de um ecossistema (HEITHAUS et al., 2008). A garoupa-verdadeira foi utilizada como
organismo referência para avaliação de saúde ambiental por ser uma espécie emblemática, considerada
espécie nobre pela indústria pesqueira, fazer parte da cultura gastronômica regional e ter grande
importância como predador de topo estruturador e mantenedor da dinâmica da cadeia alimentar
(ANDRADE et al., 2003; CHESSON & KUANG, 2008; ZABALA et al., 1997). É considerada em perigo por
várias listas vermelhas ao redor do mundo e é uma das espécies de Epinephelidade mais visadas pela
caça submarina em toda a sua área de ocorrência.
Foram avistados somente 11 indivíduos da garoupa-verdadeira dentro da área de estudo. De
forma geral, esta espécie é comum e abundante nos costões rochosos do sul do Brasil e espera-se que
ecossistemas recifais saudáveis apresentem indivíduos de grande porte, com considerável biomassa. Os
valores acima revelam uma média de menos de 100g por indivíduo de M. marginata, ou seja, uma
biomassa extremante baixa para este organismo, o que indica a perda de relevância funcional e
desequilíbrio trófico do sistema.
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A Ponta do Araçá possui uma considerável extensão de costões rochosos, com valor paisagístico
inquestionável. O panorama subaquático, apesar da já referida presença constante do lixo, é favorável
ao turismo de contemplação. Isto se deve a vários motivos, como: estar localizado em uma região
protegida de grandes ondulações de sul, com profundidade rasa (máximo de 7m), água clara e presença
de espécies de peixes com potencial atrativo ao turista.
5.2.6.3 Invertebrados
5.2.6.3.1

Arachnida (Araneae, opiliones e scorpiones) e myriapoda (chilopoda e diplopoda)

O levantamento de aracnídeos e miriápodes registrados para a região conhecida como Costa
Esmeralda, que abrange os municípios de Porto Belo e Bombinhas, foi realizado com base nas coleções
científicas do Instituto Butantan e Museu Nacional e literatura (MELLO-LEITÃO, 1927; SCHUBART, 1953).
A obtenção de dados primários foi feita através de duas campanhas a campo, utilizando o método de
busca-ativa em ambientes especiais.
Foi coletado um total de 1245 indivíduos entre aracnídeos e miriápodes. Em meio ao material
foram coletados 452 opiliões, 524 aranhas, um escorpião, 86 quilópodes e 177 diplópodes. Foram
registradas para a Costa Esmeralda 80 morfoespécies entre aracnídeos e miriápodes, 65 são ocorrências
novas. Trinta e duas morfoespécies foram identificadas em nível específico, 22 em genérico e 26 em
família. Sessenta morfoespécies pertencem à Classe Arachnida (40 aranhas, 19 opiliões e 1 escorpião) e
20 ao Subfilo Myriapoda (11 quilópodes e 9 diplópodes).
Os resultados foram bem satisfatórios considerando o esforço amostral para a área de estudo.
Muitos grupos nunca haviam sido coletados neste local. As aranhas, por exemplo, eram os únicos
aracnídeos conhecidos para a Costa da Esmeralda, o restante dos aracnídeos (opiliões e escorpiões) e
miriápodes (quilópodes e diplópodes) foram coletados pela primeira vez.
5.2.6.3.2

Carrapatos vetores de agravos à saúde

A possibilidade de existência de doenças associadas a carrapatos foi levantada após sintomas
verificados em uma moradora da Península de Porto Belo durante os trabalhos de diagnósticos
faunísticos na APA do Araçá e na ARIE da Costeira de Zimbros. Porém, as análises laboratoriais
descartaram posteriormente esta informação. No entanto, tendo sido levantada esta questão e
havendo condições propícias à existência de vetores e hospedeiros nas UCs mencionadas, a
coordenação do projeto Parques e Fauna optou por realizar um estudo específico para verificação da
presença de espécies de carrapatos na região, de modo que medidas preventivas e de estudos
pudessem ser recomendadas. Optou-se por realizar o estudo envolvendo não só a APA do Araçá, mas a
Península de Porto Belo, realizando-se amostragens nas duas UCs onde a equipe da Universidade
Federal de Santa Catarina esteve realizando pesquisas para o desenvolvimento do Plano de Manejo.
A amostragem ocorreu nas proximidades da Praia Caixa D´Aço e em uma propriedade privada ao
limite norte na APA da Ponta do Araçá. O levantamento bibliográfico e de dados históricos de ocorrência
de carrapatos e doenças na região foi realizado em consulta a livros, artigos científicos e buscas na
internet. A obtenção de dados primários ocorreu pela combinação de duas técnicas de amostragem
para captura, armadilhas de atração por gás carbônico e arraste de flanela sobre a vegetação.
Ao analisar a literatura específica, verificou-se que a Febre Maculosa Brasileira (FMB) é uma
doença reemergente, para a qual a incidência e distribuição geográfica são mais comuns do que se
imaginava (SOUZA et al., 2006). Ainda que os primeiros registros desta enfermidade sejam restritos ao
sudeste do Brasil, foram anotados 197 casos entre 2003 e 2010 em Santa Catarina, com a maioria das
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ocorrências para a Mesorregião do Vale do Itajaí (DIVE, 2010). Apesar de Porto Belo e Bombinhas
estarem inseridos na mesma, não houve registros de casos de FMB para estes municípios.
O armadilhamento de atração por gás carbônico possibilitou a coleta de 3 indivíduos de
Amblyomma dubitatum (Acari, Metastigmata) na Praia Triste, na ARIE Costeira dos Zimbros, dos quais,
uma fêmea e duas ninfas. No entanto, o arraste de flanela não rendeu capturas nesta Unidade de
Conservação.
Com relação à APA Ponta do Araçá, não foram coletados espécimes de carrapatos de vida livre
usando os métodos adotados, tampouco potenciais parasitos nos dois marsupiais atropelados
investigados.
Por fim, destaca-se que o conhecimento da fauna de carrapatos em áreas de uso público, como
a APA Ponta do Araçá e a ARIE Costeira dos Zimbros, pode ser fundamental para o desenvolvimento de
ações para o controle e vigilância epidemiológica. Ainda, estudos desta natureza podem contribuir
significativamente para a geração de informações sobre biologia, ecologia e distribuição geográfica
deste grupo em áreas que carecem de pesquisas.
5.2.6.3.3

Coleoptera - besouros scarabaeinae

A amostragem dos besouros rola-bosta foi realizada através de armadilhas de queda (pitfall)
utilizando potes plásticos de 20 cm de diâmetro e 10 cm de altura, preenchidos com uma mistura de
água com detergente. Foram feitos dez pontos de amostragem, sendo estes os mesmos pontos
utilizados para o estudo de outros grupos faunísticos (mastofauna, herpetofauna, avifauna e demais
invertebrados). Estes pontos de amostragens abrangeram cinco áreas, sendo estas: áreas em cada
estágio de sucessão vegetacional - inicial, médio e avançado - área antropizada e área com brejos ou
lagos. Estas áreas foram replicadas em dois pontos amostrais, totalizando os 10 pontos de coleta.
O levantamento bibliográfico e em coleções possibilitou a listagem de 6 espécies de besouros
escarabeíneos de provável ocorrência para a região da Bacia do Rio Tijucas. Até o momento, nenhum
trabalho relacionado com escarabeíneos havia sido realizado na APA do Araçá. Um total de 107
indivíduos distribuídos em 8 espécies, dentro de 6 gêneros, foi amostrado durante todas as campanhas
da APA.
Nenhum indivíduo foi amostrado no ponto de Mata Inicial e apenas uma espécie foi coletada no
ponto de Mata Avançada. Os ambientes com maiores números de espécies encontradas foram a Mata
em estágio de regeneração média, com 6 espécies, e o ambiente de Banhado com 5 espécies. O
ambiente Antrópico apresentou 3 espécies, e a mata inicial, nenhuma.
As informações sobre a diversidade de espécies de besouros da subfamília Scarabaeinae
encontradas no estado de Santa Catarina é tão limitada (CORSO et al., 2010; MARCON, 2011), que,
neste momento do conhecimento, se faz impossível trazer informações sobre espécies indicadoras,
endêmicas, raras ou de interesse.
5.2.6.3.4

Entomofauna aquática – Insetos das FAMÍLIAS CHIRONOMIDAE e CORETHRELLIDAE

Não se tem registro de nenhuma espécie de Chironomidae e Corethrellidae para a área da Costa
Esmeralda. Considerou-se, no entanto, que todas as espécies conhecidas para o estado são de possível
ocorrência na APA. A obtenção de dados primários ocorreu em três campanhas a campo, com captura
de indivíduos.
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Pode-se reconhecer 39 morfótipos de Chironomidae identificados até o nível de gênero, três
espécies identificadas, e três espécies novas para a ciência, pertencentes aos gêneros Polypedilum
Kieffer, Stenochironomus Kieffer e Pseudosmittia Edwards. Com relação à família Corethrellidae, foram
verificados 13 morfótipos diferentes do gênero Corethrella Coquillett. Foram encontrados outros 17
morfótipos de Chironomidae.
Pode-se considerar que a área da APA tem uma diversidade razoável dos insetos analisados,
levando-se em conta que não estão presentes muitos riachos, locais de alta diversidade de
Chironomidae.
É importante ressaltar que alguns gêneros encontrados não têm qualquer espécie registrada
para todo o sul do Brasil (como Corethrella, Zavreliella, Xestochironomus, Endotribelos e
Rheotanytarsus).
A área da APA é de grande importância para a conservação de espécies de insetos aquáticos
endêmicas da parte sul da Mata Atlântica. Até o momento três espécies de Chironomidae novas para a
ciência foram encontradas.
5.2.6.3.5

Culicidae

Os mosquitos são insetos da família Culicidae (Ordem: Diptera) e se caracterizam pelo corpo
bastante delicado e delgado, além de serem conhecidos pelos zumbidos incômodos para os humanos.
Além da importância médica, os mosquitos podem ser utilizados como bioindicadores, pois possuem
ciclo de vida curto, apresentam diversidade ecológica, critérios estes que influenciam na escolha de um
bioindicador.
Foi realizada uma campanha para captura de indivíduos, onde os pontos amostrais se
distribuíam de forma a abranger os cinco tipos de ambientes presentes na UC.
Os gêneros de culicídeos encontrados por ambiente totalizaram 41 mosquitos divididos entre 12
gêneros/espécies.
No ambiente de brejo houve o maior número de insetos coletados, com um total de 20
espécimes, chamando a atenção para o fato de que 16 deles (80%) eram Mansonia titillans. Esta espécie
tem preferência por corpos d’água permanente, de porte médio e grande, como criadouros, de forma
que a postura de ovos ocorre normalmente sob as folhas dos vegetais aquáticos tão comuns neste tipo
de ambiente. As fêmeas adultas desta espécie caracterizam-se por ser hematófogas agressivas e vorazes
(MARCONDES, 2011). O brejo, por apresentar tanto locais com mata mais conservada quanto sinais de
ações antrópicas, como estradas e residências, é um ambiente que proporciona a procriação de
diferentes espécies de Culicidae, resultando em um dos pontos com maior riqueza de mosquitos
observada.
Os ambientes florestais, principalmente de mata avançada e média, representam locais onde a
vegetação aparece com algum grau de regeneração, apresentando mais de um estrato arbóreo e
plantas com variados hábitos de vida, o que proporciona uma gama de criadouros naturais apreciados
por diferentes espécies de culicidae. Apesar do pequeno número amostral nestes pontos de mata,
totalizando 11 espécimes, todos são representantes de áreas em que já há uma regeneração da mata
nativa e que não foram coletados nos outros pontos.
As áreas antrópicas, onde as intervenções do ser humano são mais consideráveis e facilmente
perceptíveis, caracterizam-se pelas grandes modificações na paisagem natural, principalmente quanto à
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vegetação original; propiciam o desenvolvimento de criadouros artificiais, como valas de drenagem e de
esgoto a céu aberto e recipientes artificiais abandonados na natureza, como latas, garrafas, pneus, que
frequentemente são aproveitados por algumas espécies de Culicidae bastante adaptadas, como é o caso
de Aedes albopictus, que tanto se procria em criadouros naturais, quanto artificiais, tornando-se assim
um caso de difícil controle.
Levantou-se ainda que, entre as espécies encontradas, cinco delas possuem importância médica
e veterinária comprovada: Anopheles (Kert.) bellator, Anopheles (Kert.) cruzii, Aedes albopictus, Aedes
scapularis e Mansonia titillans.
A coexistência dos mosquitos com a espécie humana é um fator importante para a disseminação
de novas epidemias, portanto, é necessário que a vigilância sanitária municipal e estadual esteja sempre
alerta e apta, com técnicos qualificados e com boa infraestrutura, para poder lidar com possíveis
doenças que surjam da transmissão destes vetores, dando ênfase à alta temporada de verão, época em
que há maior fluxo de pessoas na região e também quando a fauna de mosquitos aumenta
consideravelmente.
5.2.6.3.6

Borboletas frugívoras nymphalidae

As borboletas frugívoras Nymphalidae estão entre as mais estudadas, já que são relativamente
fáceis de reconhecer em campo, abundantes e facilmente capturadas em armadilhas contendo isca de
frutos fermentados. Além destas vantagens, alguns subgrupos desta família são utilizados em
programas de monitoramento ambiental, sendo uma boa opção para estudos em gradientes de
perturbação na Mata Atlântica (UEHARA-PRADO et al., 2004).
Uma listagem de espécies de possível ocorrência para a região conhecida como Costa
Esmeralda, que abrange os municípios de Itapema, Porto Belo e Bombinhas, foi elaborada com base na
escassa bibliografia, incluindo as espécies de borboletas frugívoras Nymphalidae com distribuição
próxima à área de estudo. A relação de espécies vulneráveis segue o Livro Vermelho da Fauna
Ameaçada de Extinção do Brasil (MMA, 2008) e a lista das espécies da fauna ameaçada de Santa
Catarina (IGNIS, 2010). Já a obtenção de dados primários se deu através de coleta de indivíduos com
armadilhas.
Foram amostrados 40 indivíduos de 17 espécies de borboletas frugívoras Nymphalidae, onde
nove espécies na mata em estágio médio, sete espécies na mata em estágio inicial, cinco espécies no
banhado, duas espécies na mata avançada e duas espécies na antrópica.
As informações sobre a diversidade de espécies de borboletas Nymphalidae encontradas no
estado de Santa Catarina é tão limitada, que, neste momento do conhecimento, se faz impossível trazer
informações sobre espécies indicadoras, endêmicas, raras ou de interesse.
A maioria das borboletas coletadas tem ampla distribuição e apresenta uma capacidade de
voo a distâncias relativamente grandes. Além disso, de acordo com os dados coletados, é possível
observar que a separação das espécies por pontos de amostragem pode ter sido devido a mais fatores
relacionados à dispersão e ao acaso do que à fidelidade ao habitat. Por estes motivos, não foi possível
obter resultados de espécies indicadoras entre as borboletas frugívoras Nymphalidae.
A manutenção adequada dos diversos habitats da APA do Araçá permitirá a manutenção
destas espécies, e futuros trabalhos poderão vir a incorporar mais informações sobre este importante
grupo taxonômico.
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5.2.6.3.7

Formigas

As formigas são consideradas um dos grupos de invertebrados mais importantes como
indicadores do estado de conservação de um ambiente terrestre.
O levantamento das espécies de possível ocorrência para a região de Porto Belo e suas
proximidades foi feita com base em levantamento bibliográfico. Foram considerados gêneros e espécies
com distribuição na localidade do estudo as que se encontram na listagem de Silva (1999) e Ulysséa et
al. (no prelo) para a macro região do Vale do Itajaí e Grande Florianópolis. Não há registros de espécies
ameaçadas nesta região. Com relação à obtenção de dados primários, foi realizada uma campanha de
campo que utilizou como ponto de amostragem os cinco tipos de ambientes presentes na APA:
antrópico, banhado, mata inicial, mata média e mata avançada.
Foram encontradas 49 espécies, divididas em 6 subfamílias: Myrmicinae (30 spp.), Formicinae
(10 spp.), Ponerinae (4 spp.), Ecitoninae (3 spp.), Dolichoderinae (1 sp.) e Ectatomminae (1 sp.). Três
espécies ocorreram em todos os ambientes (Pheidole sp. 2, Wasmannia auropunctata e Pachycondyla
striata). Outras três espécies (Pheidole sp. 4, Nylanderia sp. 1 e Solenopsis sp. 1) ocorreram em quatro
ambientes. O ambiente com maior número de espécies registradas foi na Mata Média com 24 espécies.
Chama a atenção o registro de Cardyocondyla sp., gênero ainda não registrado no estado de Santa
Catarina (ULYSSÉA et al., no prelo).
Os ambientes com o maior número de espécies foram a Mata Média (24 spp.) e Antrópico (20
spp.). O maior número de espécies exclusivas ocorreu no ambiente Antrópico e de Mata Avançada, com
5 espécies cada uma. Das 3 espécies exclusivas encontradas no Banhado, chama atenção a
Cardiocondyla sp., uma espécie exótica introduzida, cujo registro do gênero é novo para o estado de
Santa Catarina (ULYSSÉA et al., no prelo)
Todos os gêneros encontrados são comuns a outras regiões de Santa Catarina e a outros estados
do Brasil, sendo nenhuma endêmica da região. Os ambientes de Banhado e de Mata Avançada
apresentam maior riqueza, com treze gêneros cada uma. Isso pode indicar a importância destes dois
ambientes devido à maior complexidade encontrada neles.
Nos diversos ambientes, o número de espécies encontradas não sofreu grande variação, o que
pode indicar maior dominância de espécies generalistas em todos estes ambientes. Espécies
generalistas têm o potencial de se estabelecer em qualquer ambiente e possuir maior sucesso de
dispersão (SILVA et al., 2009). Pelo menos duas espécies exóticas e invasoras foram identificadas,
Cardiocondyla sp. e Pheidole sp. 2 (possível Pheidole megachephala). Espécies como estas estão
fortemente ligadas à sociedade humana, pois sua distribuição global está associada à dispersão humana
(BUENO & CAMPOS-FARINHA, 1999).
O resultado demonstra que há uma qualidade razoável na diversidade de formigas na APA da
Ponta do Araçá, uma vez que há uma diversidade de 175 espécies para toda a região do Vale do Itajaí
(ULYSSÉA et al., no prelo), sendo que só na APA, neste levantamento, foram encontradas 49 espécies.
De modo geral, há uma considerável riqueza de formigas na Unidade de Conservação, e a qualidade
desta comunidade pode ser mantida caso a APA seja adequadamente manejada.

5.2.7 Considerações acerca dos levantamentos de fauna na APA
A escassez de conhecimento científico básico, principalmente de taxonomia, sistemática,
distribuição e história natural em Unidades de Conservação espalhadas pelo Brasil está refletida nos
resultados obtidos na APA do Araçá. Isso é especialmente verdadeiro no que se refere aos
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invertebrados, para os quais foi obtido grande número de novos registros para a Unidade de
Conservação, o município, o estado de Santa Catarina e até mesmo para o sul do país. Neste sentido,
mesmo representando uma pequena área do município a APA da Ponta do Araçá, mostra-se como
importante área de preservação, incluindo a localidade-tipo de espécies novas, valorizando assim a
biodiversidade e a criação desta Unidade de Conservação.
Apesar da expressividade apresentada através dos estudos faunísticos, a caça e a
descaracterização ambiental provocou um grande desequilíbrio ecológico local e regional, e a
sobrepesca gerou condições não sustentáveis para espécies de peixes recifais em ambientes marinhos.
Ainda assim, o conjunto de Unidades de Conservação existente na Península de Porte Belo propicia
condições para que algumas espécies possam formar pequenas populações, que através de
descolamentos entre fragmentos de áreas de Mata Atlântica, consigam manter-se, como é o caso de
Leopardus tigrinus e Amadonastur lacernulatus, espécies ameaçadas de extinção no Brasil, que
evidenciam a necessidade de corredores ecológicos.
A APA Ponta do Araçá possui uma pequena área, e, considerada isoladamente, é incompatível
com a possibilidade de manutenção de populações de espécies de maior porte ameaçadas de extinção,
sendo fundamental a integração entre as Unidades de Conservação da região para a manutenção e
eventual recolonização de espécies da fauna regional.

5.3

Aspectos socioeconômicos

A área que engloba a da APA do Araçá e seu entorno, considerada em seu conjunto - Unidade de
Conservação, comunidade tradicional e patrimônio arqueológico, constitui uma paisagem cultural
singular que requer ações específicas de salvaguarda.
Este ambiente abrigou ocupações humanas diversas, com distintos marcadores espaciais, como
pode ser observado através de vestígios arqueológicos do período colonial e de comunidades
tradicionais que ali permanecem, além de outras mais recentes.

5.3.1 A localidade do Araçá
A localidade do Araçá está situada a cerca de 4,5 km do centro de Porto Belo. Distribuindo-se
entre o mar e os morros, o bairro abriga uma comunidade de pescadores e três belas praias: Araçá,
Caixa D'Aço e Estaleiro, além da Prainha. As praias de águas claras e calmas há muito são procuradas por
suas excelentes qualidades de atracadouro. Vários relatos da colonização da região dão conta de navios
que usavam a enseada ali localizada como esconderijo de frotas inimigas. Hoje elas se prestam tanto às
lides da pesca artesanal ali praticada quanto ao turismo. A beleza natural ímpar, o relativo isolamento
em relação ao restante da cidade e a ocupação tradicional lhe conferem um quê de refúgio,
constituindo atrativos para visitantes de todas as partes.
O Plano Diretor do Município de Porto Belo reconhece a natureza dessa ocupação, qualificando,
no bairro do Araçá, uma Zona Especial de Ocupação Tradicional - ZEOT, ressaltando a ocupação secular
por uma comunidade tradicional de pescadores.
A área do bairro e, sobretudo, as terras altas, onde atualmente se localiza a APA do Araçá, foram
ocupadas pela comunidade de lavradores-pescadores até meados do século passado. Por volta dos
anos 60-70, a lavoura começa ser abandonada como atividade principal, dando lugar à transformação
do cenário. Por um lado, há um processo de regeneração da cobertura vegetal, por outro, um novo tipo
de ocupação, a urbanização decorrente do crescimento da cidade e o desenvolvimento do turismo.
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5.3.2 A comunidade tradicional
A localidade, em particular a área que hoje constitui a APA, foi ocupada anteriormente por
lavradores que ali se estabeleceram, como visto anteriormente, pelo contexto da colonização.
Praticavam uma agricultura pouco diversificada, voltada à economia de subsistência e trocas, onde a
pesca e a lavoura se complementavam. A limitação física das propriedades, a precariedade das
condições de produção, a degradação dos solos e a sazonalidade implícita nas atividades são fortes
razões para que essa população se dividisse entre as terras altas e as praias, para além das razões
nutricionais. Assim, foram erguendo estruturas junto à praia e, na medida em que capitalizavam, através
do desenvolvimento de um comércio ou, mais tarde, da venda de terras, investiam na melhoria dessa
infraestrutura para a vida e trabalho.
A comunidade demonstra fortes laços de solidariedade e com o ambiente, fundados na
atividade econômica. Em depoimentos colhidos durante as entrevistas, a pesca e a vida em comunidade
por ela proporcionada foram ressaltados como valores de grande importância, denotando a
centralidade da atividade na constituição da identidade local. De acordo com a Colônia de Pescadores
de Porto Belo, cerca de 40% dos pescadores do município estão localizados no bairro do Araçá,
enquanto os demais se encontram distribuídos entre o Centro, Vila Nova/Perequê e Santa Luzia.
O anseio da comunidade, também expressos nas atuais entrevistas e narrativas, é por um
desenvolvimento que viesse a valorizar as "atividades desenvolvidas" e solucionar problemas para
"melhorar as condições de vida da população", o que, considerando os problemas e qualidades
apontadas, seria em parte atendido com investimentos em infraestrutura. No entanto, aí não reside a
garantia de condições para continuidade e desenvolvimento de suas atividades. Esta depende da
conservação de recursos naturais e de seu acesso a eles, e a consciência disto é expressa em suas
preocupações em relação às alterações no entorno. Demandam, portanto, atenção às suas
especificidades e investimentos na reprodução de seu capital social.
Dadas as condições para a manutenção do modo de vida tradicional e o desenvolvimento de
atividades turísticas sustentáveis, a presença da comunidade passará a constituir, objetivamente, um
valor agregado à UC, às propriedades em seu interior e ao município de Porto Belo.

5.3.3 Conselho Gestor e outros atores institucionais de interesse
Em 04 de julho de 2008 foi criado o Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental Ponta do Araçá,
através do Decreto nº 439/2008, órgão consultivo, com as seguintes finalidades:
I – elaborar o Plano de Manejo da APA, com auxílio técnico, caso se faça necessário;
II – propor planos, programas, projetos, e ações a órgãos públicos, entidades
governamentais e empresas privadas com o objetivo de garantir os atributos
ambientais, culturais e paisagísticos e a proteção dos recursos naturais da APA da
Ponta do Araçá, visando o desenvolvimento sustentável da região;
III – acompanhar o desenvolvimento dos planos, programas, projetos e ações
propostas;
IV – promover articulações e estabelecer formas de cooperação entre órgãos públicos
e sociedade civil para a realização de objetivos da gestão da APA da Ponta do Araçá;
V – manifestar-se sobre documentos e propostas apresentadas pela comunidade;
VI – manifestar-se sobre questões ambientais que envolvam a proteção e a
conservação da APA da Ponta do Araçá, ressalvadas as competências institucionais
fixadas em lei;
VII – divulgar ações, projetos e informações sobre a APA;
VIII – acionar as Câmaras Técnicas para a discussão de políticas e propostas de
estudos;
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IX – estimular o processo participativo com a Prefeitura, empresas, associações,
universidades, entre outros;
X – rever, periodicamente, o Plano de Gestão da APA;
XI – fomentar a captação de recursos financeiros;
XII – acompanhar a execução de planos, programas e projetos.
Em seu Art. 3º, o Decreto definiu também a composição do Conselho Gestor:
(...) será integrado por um representante de cada um dos seguintes órgãos e/ou
instituições:
I – Prefeitura Municipal de Porto Belo;
II – Ministério Público Federal em Itajaí;
III – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais – IBAMA;
IV – Organização não Governamental que tenha por objetivo a proteção ambiental
V – Associação de Moradores do Bairro Araçá;
VI – Empreendedores do Bairro do Araçá;
VII – Colônia dos Pescadores de Porto Belo;
VIII – Fundação do Meio Ambiente.

Nos artigos seguintes, determina que o Conselho Gestor da APA deva se reunir, no mínimo, a cada
bimestre, em sessões públicas, e ter sua competência, organização e funcionamento fixados em
Regimento interno15.
Em documentos posteriores (Decretos nº 495, 496, 513, 526/2008, 745/2009, 774, 775, 824, 825/2010 e
907/2011), a composição do Conselho é alterada, seja em relação às entidades membro, seja em
relação às representações, chegando-se à composição atual, que pode ser observada na tabela 5.1.
Tabela 5.1:1 Composição do Conselho Gestor da APA Ponta do Araçá em novembro/2011
Entidades
Titulares
Suplentes
Prefeitura Municipal de Porto Belo
Elaine da Cruz
Sandra Mara Muller
Ministério Público Federal em Itajaí
Pedro Nicolau Moura Sacco
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Ana Maria Torres Rodrigues
Daniela S. Occhialini
Recursos Naturais - IBAMA
Associação de Moradores do Bairro Araçá
José Jonceli de Aquino
Mirian S. Marques
Empreendedores do Bairro do Araçá
Luis Paulo Como
João Batista Saldanha
Colônia dos Pescadores de Porto Belo
Sandro Manoel Gomes
Altino Torquarto dos Santos Jr.
Fundação do Meio Ambiente - FATMA
Arno Guesser Filho
Carla Straioto
ONG Porto Ambiental
Soleci da Silva Ferreira
Paolo Giuliano Levi
Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Belo
Marcos Vianna Guimarães
Associação Catarinense de Reservas Particulares
Lúcia Currlin Japp
Lauro Eduardo Bacca
do Patrimônio Natural – RPPN
Associação Comunitária do Bairro Perequê
Márcia Barros Graf
Irene Dalprat
Fundação Ambiental Área Costeira de Itapema Javier Toso
Antônio Augusto Laurent
FAACI

A composição do Conselho busca contemplar a representação da sociedade civil organizada e
instituições públicas implicadas nas questões que envolvem a APA. O papel dessas instituições no
Conselho é qualificar o debate, subsidiar tomadas de decisões e dar encaminhamentos em relação à UC
em suas áreas de competência.

15

Disponível para download em:
<http://www.portobelo.sc.gov.br/conteudo/?item=26899&fa=7715&cd=23926#>. Acesso em: 14 maio 2013.

77

5.4

Patrimônio material e imaterial

5.4.1 Material
As campanhas de campo realizadas pela equipe arqueológica levantaram sete sítios, sendo que
seis deles remontam ao período pré-colonial. Destes, quatro foram encontrados no interior da UC e os
demais no entorno imediato. Foram classificados os testemunhos do período pré-colonial como sítio
oficina lítica (quatro deles) e sítio habitação (dois) e foram denominados Ponta do Caixa D´Aço I, Ponta
do Caixa D´Aço II, Ponta do Caixa D´Aço III, Ponta do Caixa D´Aço IV, Praia do Araçá I e Praia do Araçá II.
Ponta do Caixa D´Aço I – este sítio está situado na extremidade da Ponta do Caixa D´Aço, no
interior da Área de Proteção Ambiental da Ponta do Araçá, município de Porto Belo (Coordenadas UTM
22J 744826E/6997045S). Trata-se de um sítio oficina lítica composta por quatro bacias de polimento,
com formatos côncavo-convexos feitos em um bloco solto de granito, sendo que dois deles encontramse parcialmente destruídos. O bloco está a poucos centímetros acima da água do mar, apoiado em
outros fragmentos de rochas. No entorno encontram-se seixos, blocos e matacões, principalmente de
granito.
Ponta do Caixa D´Aço II - situado na extremidade da Ponta do Caixa D´Aço, no interior da Área
de Proteção Ambiental da Ponta do Araçá, município de Porto Belo (Coordenadas UTM 22J 744798E/
6997075S). Trata-se de um sítio oficina lítico composto por uma bacia de polimento, com formato
côncavo, feita em um costão granítico. Situa-se a poucos metros da água do mar. No entorno
encontram-se seixos, blocos e matacões, principalmente de granito.
Ponta do Caixa D´Aço III - este sítio está situado na extremidade da Ponta do Caixa D´Aço, no
interior da Área de Proteção Ambiental da Ponta do Araçá, município de Porto Belo (Coordenadas UTM
22J 744783E/ 6997132S). Trata-se de um sítio oficina lítico composto por uma bacia de polimento, com
formato côncavo, feita em um costão de granito. Situa-se a poucos metros da água do mar. No entorno
encontram-se blocos e matacões de granito e de outras rochas.
Ponta do Caixa D´Aço IV - situado na extremidade da Ponta do Caixa D´Aço, no interior da Área
de Proteção Ambiental da Ponta do Araçá, município de Porto Belo (Coordenadas UTM 22J 744826E/
6997052S). Trata-se de um sítio habitação pré-colonial Jê, evidenciado a partir da “terra preta” com a
presença de conchas esparsas. Aparentemente, o material que compõe o sítio se estende por uma área
de até 100m x 100m.
Praia do Araçá I – este sítio está situado na margem direita de um pequeno curso d´água sem
nome, próximo do canto sul da Praia do Araçá, município de Porto Belo (Coordenadas UTM 22J
744753E/6996130S). Trata-se de um sítio habitação pré-colonial Jê, evidenciado a partir da “terra preta”
com a presença de conchas esparsas. Segundo apurado com moradores locais, o material que o compõe
se estende desde o curso d´água até abaixo de uma igreja evangélica situada nas proximidades,
compreendendo uma área de cerca de 50m.
Praia do Araçá II - este sítio está situado no canto sul da Praia do Araçá, município de Porto Belo
(Coordenadas UTM 22J 744660E/ 6996135S). Trata-se de um sítio oficina lítico composto por ao menos
quatro bacias de polimento, com formato côncavo e côncavo-convexo, feitas em blocos soltos ou no
embasamento granítico local.
Os sítios dos períodos colonial e pós-colonial (imperial e republicano) encontrados em Porto
Belo morfologicamente se apresentam de forma isolada. De acordo com as funções que
desempenharam no passado, estas edificações podem ser classificadas em arquitetura religiosa e civil.
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O sítio arqueológico deste período vistoriado na AII - Carioca de Porto Belo (coordenadas UTM
22J 743532E / 6993711S) constitui-se de uma fonte de água protegida por uma construção de blocos
naturais que, segundo Kohl (2001), foi erigida por escravos da fazenda do Alferes José Vieira Rebelo. O
sítio se encontra cercado por um conjunto de edificações recentes e bastante próximas, de uso
residencial, e a integridade do mesmo é estimada entre 25 e 75%.
Também na área central do município se encontra a Igreja Matriz Senhor Bom Jesus dos Aflitos
(coordenadas UTM 22J 742454 E / 6993639 S), bem tombado através do Decreto nº 2.990, de 25 de
junho de 1998. A Igreja constitui um patrimônio cultural de relevância para a população de Porto Belo.
Nas imediações da Capela estão, de um lado, o campanário, a capela mortuária e o cemitério,
testemunhos da antiga ocupação, de outro, uma construção recente abriga a secretaria paroquial. Além
disto, as celebrações da comunidade católica, entre missas, festas e outros rituais, são realizadas,
iniciam e/ou terminam na Igreja Matriz, apontando para a dimensão social deste patrimônio, um Lugar
de referência desta comunidade.
Praia do Estaleiro I - este sítio está situado na Rua Flávia V. Martellini, s/nº, antiga estrada Geral
do Estaleiro, no município de Porto Belo (Coordenadas UTM 22J 746073E/ 6997576S). Trata-se de ruínas
de uma antiga construção composta por sete muros, feitos a partir do encaixe de blocos e seixos de
tipos de rochas variados. Dispõe-se de tal forma que aparentam serem terraços em diferentes níveis.
Nas imediações é possível encontrar telhas antigas inteiras ou fragmentadas – amostras foram
coletadas.
Mediante narrativas dos moradores locais identificou-se um único engenho de farinha
(Coordenadas UTM 22J 745543E / 6996999S).

5.4.2 Imaterial
É de se observar que diversas manifestações culturais encontradas em Porto Belo são
compartilhadas com outras localidades do litoral catarinense, dada a sua origem comum, fundada na
colonização portuguesa e também nas trocas culturais com populações autóctones ou de origem
africana, trazidas para a região.
Celebrações – são os rituais e as festas que marcam a vivência coletiva da religiosidade, do
entretenimento, do trabalho e de outras práticas da vida social.
Através de festas e rituais a comunidade católica de Porto Belo preserva tradições, entre as
quais se destacam a Procissão do Nosso Senhor dos Passos, a Procissão das Cruzes e a Festa do Bom
Jesus dos Aflitos. Todas estas celebrações são realizadas, iniciam e/ou terminam na Igreja Matriz, lugar
de referência desta comunidade.
Formas de expressão - reúne as manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas.
Em Porto Belo, uma manifestação tradicional que ainda pode ser encontrada é o Boi de mamão.
No Araçá, há relatos de outra manifestação tradicional envolvendo a figura do boi, a Farra. Embora
ambas já não se apresentem como práticas comunitárias correntes, ainda são apreciadas, com maior ou
menor número de adeptos. No Araçá se observam, ainda, expressões verbais peculiares, relacionadas à
atividade produtiva.
Lugares - são os espaços onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas, como
mercados, feiras, santuários e praças.
79

Alguns lugares se destacam pelas práticas e representações a eles associados. São a Carioca, a
Igreja Matriz e as comunidades tradicionais. Congregando diferentes comunidades, mais amplas ou
restritas, todos eles fazem referência à memória e identidade, permanecendo associados a práticas que
caracterizam uma cultura "viva", além dos contextos culturais que lhes conferem significado.
Saberes – são os conhecimentos e os modos de fazer enraizados no cotidiano das comunidades.
São eles: as benzeduras; confecção de balaios, tipiti e cordas de cipó; fabricação de farinha de
mandioca; confecção de cerâmica tradicional; técnicas de edificações tradicionais, pau a pique; as artes
da pesca, sendo uma importante atividade econômica no município.

5.4.3 Considerações acerca do patrimônio cultural da APA
O diagnóstico sobre o Patrimônio Cultural do município de Porto Belo teve por objetivo
subsidiar a elaboração de plano de manejo para a APA Ponta do Araçá. Deste modo, não deve ser
entendido como um retrato fiel dos bens culturais presentes no município, mas como uma forma de
identificar sítios e manifestações a partir da literatura e de indícios encontrados, evidenciando o
potencial aí existente.
Este patrimônio remete a diferentes momentos da história da ocupação humana neste espaço,
indicando aspectos culturais próprios de cada tempo, suas dimensões e interfaces. Parte dele é visível
nas paisagens do município, como os sítios dos períodos pré-colonial e colonial. Outros podem ser
observados em manifestações culturais e práticas cotidianas. Alguns só são desvelados por observações
mais atentas e sistemáticas, requerendo, portanto, o aprofundamento do que foi apontado nos
diagnósticos.
Com base nos estudos realizados ampliou-se o conhecimento sobre o Patrimônio Arqueológico
de Porto Belo, trazendo à luz novas informações acerca do povoamento pretérito da área da APA da
Ponta do Araçá, do município de Porto Belo e, também, da Península de Porto Belo. Às seis ocorrências
antes conhecidas, somaram-se outras sete. Deste modo, o município passou a contar com treze
registros de sítios arqueológicos entre os períodos pré-colonial e colonial.
Não se deve descartar, no entanto, a possibilidade da ocorrência de outros vestígios no interior
da APA da Ponta da Araçá, pois a técnica utilizada em campo durante os diagnósticos não contemplou a
realização de sondagens. Daí a necessidade de se efetuar um levantamento prospectivo na área.
A valorização e preservação de patrimônio arqueológico e da cultura viva dependem de
pesquisas de caráter científico, acompanhamento sistemático e da participação da população local para
a sua gestão.
A realização de estudos aprofundados sobre o patrimônio cultural imaterial, utilizando
etnografia, técnicas de história oral e cartografia social, é fundamental para ampliar o quadro dos bens
culturais, tais como: diferentes formas de uso do espaço, de conhecimento da natureza e de seus ciclos
e, ainda, avaliar os possíveis impactos de empreendimentos sobre o modo de vida local.
As artes da pesca constituem um saber intimamente relacionado à identidade da comunidade
do Araçá, demonstrando potencial de informação relevante para o manejo de recursos na área e, ainda,
para a consideração em projetos culturais.
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A criação de um Museu comunitário, como um espaço de práticas, reunião e produção da
comunidade pode constituir elemento de valorização do patrimônio e coesão social, além de poder
integrar atividades relacionadas à UC.
Quanto à paisagem cultural do município, o registro de sítios arqueológicos pré-coloniais e
coloniais chama a atenção para a necessidade de se verificar tais ocorrências em outras áreas do
município, compondo um quadro mais amplo. Uma vez que esta categoria abrange todas as áreas
naturais protegidas16, outras unidades de conservação instituídas devem ter também suas áreas
investigadas.
No Bairro do Araçá, paisagem cultural singular se constitui a partir dos bens identificados, seja
pelos vestígios de cultura material pré-colonial, pelo marco que representa em relação a um período
caracterizado pela economia baseada no extrativismo e lavoura de subsistência ou pelo modo de vida
comunidade - indissociável do território. Além disso, diversos elementos apontam para a sua
caracterização como espaço de práticas e representações significativo para a comunidade, merecendo
investigação com vistas ao seu cadastro no Livro de Registro de Lugares do IPHAN.
Pela articulação das pesquisas desenvolvidas no âmbito deste plano de manejo deverá se
desenhar, de forma mais precisa, a paisagem cultural que envolve a APA do Araçá. Nessa oportunidade,
propõe-se avaliar o potencial da mesma para concorrer à chancela de Paisagem Cultural no IPHAN.
Os bens identificados devem ser objeto de uma política de preservação urgente, observado o
caráter singular de cada um deles, tendo em vista a fragilidade das condições em que se encontram. A
preservação deste patrimônio se impõe não somente no nível local, mas também em nível estadual e
federal, visto que contam parte da história da ocupação do território brasileiro.
Comunidades tradicionais do litoral de Santa Catarina vêm se transformando de comunidades
de agricultores e pescadores para prestadores de serviços, demandando atenção na discussão de
projetos, orientação pelas políticas governamentais e esforço na construção de estratégias para a sua
implementação.
O patrimônio aqui identificado, e apoiado em legislação específica, constitui ferramenta
importante para a consecução dos objetivos da UC e incremento das condições de vida da comunidade
tradicional.

5.5

Uso Público

O diagnóstico do uso público envolveu o levantamento dos diversos tipos de uso e perfil de
usuários que frequentam a área de estudo, possibilitando identificar os usos permitidos e aqueles que
eventualmente estejam em conflito com suas restrições legais e técnicas e também os conflitos entre os
diferentes tipos de uso. Também faz parte deste diagnóstico o levantamento dos locais visitados pelos
usuários, identificando suas características e condições de uso.

5.5.1

Atrativos localizados na APA da Ponta do Araçá e seu entorno

Os principais atrativos da APA da Ponta do Araçá e seu entorno, que atualmente se encontram
abertos ao público para visitação, são:

16

Conforme a Resolução n. 011 do CONAMA de 03/12/87.
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a) Praia do Caixa D’Aço: Muitos grupos de veranistas que visitam esta praia a utilizam como
local de lazer e recreação, sendo que uma boa parte realiza piqueniques e churrascos, deixando muito
lixo e ocasionalmente perturbando outros visitantes devido aos seus padrões de comportamento. A
praia também é utilizada como campinho de futebol pelos moradores do Bairro Araçá. Todo o entorno
da entrada da praia possui lixo e entulho espalhado, dando uma sensação de abandono. Apesar disto, a
praia possui diversos atributos, como suas águas rasas, calmas e transparentes, além da bela vista da
enseada do Caixa D’Aço, constituindo, sem dúvida, um dos mais importantes atrativos turísticos da APA
da Ponta do Araçá.
b) Ponta do Caixa D’Aço: A Ponta do Caixa D’Aço é constituída pela península que forma a
enseada de mesmo nome. É coberta por vegetação de Floresta Ombrófila Densa margeada por costões
rochosos ao longo de toda a sua extensão de contato com o mar. Há diversas bifurcações e trilhas que
levam a diferentes pontos do costão oeste, locais procurados para a prática da pesca esportiva, sendo
este o principal uso feito da área. De forma geral, as trilhas se encontram bastante fechadas e nas
proximidades do costão, onde o terreno tem maior declividade, apresentam evidências de erosão e
grande dificuldade de acesso. Em alguns pontos, há locais utilizados para acampamento de pescadores
e, invariavelmente, nos pontos de pesca do costão foi encontrado muito lixo. Apesar desta situação, a
paisagem observada a partir da extremidade sudoeste da Ponta do Caixa D’Aço e dos costões da sua
porção oeste é de grande beleza cênica, constituindo um interessante atrativo turístico, principalmente
se associado ao potencial da atividade de caminhada pela trilha e de interpretação ambiental.
c) Praia do Estaleiro: Com exceção do balneário de Perequê e da Ilha de Porto Belo, a Praia do
Estaleiro é a mais procurada de Porto Belo, sendo frequentada pelos veranistas em geral, pelo público
que chega até a praia em lanchas e mesmo por visitantes em baixa temporada que a procuram por sua
magnífica paisagem. Ainda na Rua Antônio José de Aquino se observam os problemas relacionados com
o estacionamento de veículos.
A trilha apresenta uma série de graves problemas relacionados a impactos ambientais, a
dificuldade de acesso e ao risco oferecido aos usuários, principalmente idosos e crianças. Isto se deve ao
fato de ter sido construída justaposta a um curso d’água (o que tecnicamente é um dos piores lugares
para construção de uma trilha), pela falta de critérios técnicos no seu planejamento e construção e pela
falta de manutenção.
Os costões próximos à Praia do Estaleiro são muito procurados para a prática do mergulho
recreativo, principalmente durante a temporada de verão, justamente nesta época há um intenso fluxo
de embarcações que visitam a praia, criando um conflito de uso e o risco de acidentes, pois não há
demarcação ou regulamento para a chegada de embarcações até a praia.
Como mencionado para os atrativos anteriores, a Praia do Estaleiro possui uma belíssima
paisagem, águas calmas e transparentes ideais para famílias com crianças e idosos e para a prática de
mergulho recreativo em suas diversas modalidades ao longo dos seus costões. Respeitado o conjunto do
valor paisagístico da APA, a Praia do Estaleiro é, sem dúvida, seu principal atrativo.
d) Mirante 117: O mirante 1 se refere àquele localizado em frente à administração do
empreendimento Refúgio do Estaleiro. Legalmente está localizado no município de Bombinhas, fazendo
parte do Parque Municipal da Galheta, apesar disto, na prática, em função do acesso, pode ser
considerado como atrativo da APA da Ponta do Araçá. O mirante foi implantado e é mantido pelos
empresários proprietários do loteamento em frente. É bem estruturado, contando com um gramado
17

Conforme consulta à Secretaria Municipal de Turismo, os dois mirantes mencionados neste relatório não
possuem nomes pelos quais sejam conhecidos.
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bem cuidado, bancos de madeira para comodidade do visitante e uma capelinha de Santo Equizio. É um
ponto de referência para os visitantes da APA interessados na observação da paisagem e também um
local apropriado a um breve descanso para aqueles que chegam até ali a pé, desde Bairro Araçá.
e) Mirante 2: Foi assim chamado o mirante localizado no final da Rua Antônio José de Aquino.
Também pertence ao município de Bombinhas, fazendo parte do Parque Municipal da Galheta, mas seu
único acesso terrestre se dá pela APA da Ponta do Araçá. O mirante foi implantado e é mantido pelos
empresários proprietários do loteamento. É bem estruturado, com um gramado bem cuidado (ainda
que a vegetação nativa tenha sido retirada para dar lugar ao gramado) e apenas um banco de madeira
para comodidade do visitante. Assim como o mirante 1, este é também um ponto de referência para os
visitantes da APA interessados na contemplação da paisagem e apropriado ao descanso para aqueles
que chegam até ali a pé, desde Bairro Araçá. Embora não disponha de estruturas de sombreamento,
possui um belíssimo visual do mar e da Ponta do Meio e ao fundo da Praia de Bombas.
f) Ponta de Porto Belo: O acesso à Ponta de Porto Belo ou Ponta da Enseada tem início a partir
de uma trilha logo em frente ao final da Rua Antônio José de Aquino. Há duas trilhas principais, uma
segue à esquerda, sentido oeste, margeando a cerca de uma propriedade, e termina no costão, em um
local utilizado para pesca esportiva. A trilha apresenta problemas de erosão, havendo no local uma área
utilizada para acampamento por pescadores. A paisagem observada a partir do costão é de grande
beleza, destacando-se a vista para o continente a oeste, entretanto, há muito lixo deixado pelos
pescadores.
A outra trilha segue em sentido norte, diretamente para o costão na extremidade da Ponta de
Porto Belo. Logo no início, em um trecho mais plano da trilha, há um local com grande acúmulo de água
e alguns pontos com formação de lamaçal. Antes do trecho final para o costão foram registrados dois
locais de acampamento. A trilha desemboca na porção noroeste do costão, havendo, como sempre,
muito lixo nos pontos de pesca. A paisagem é de grande beleza e a visita a este costão constitui um
grande atrativo por tratar-se também do ponto mais ao leste da APA. Apesar disto, o terreno rochoso e
irregular do costão oferece muitos obstáculos e dificuldade de acesso, o que acarreta grandes riscos aos
visitantes.
g) Paisagens da APA da Ponta do Araçá e de seu entorno: Ao longo de todas as vias e acessos
permitidos para o visitante, a partir de determinados locais, especialmente dos costões, podem ser
observadas as belas paisagens do entorno marinho e costeiro da APA “até onde a vista alcança”. De
outro ponto de vista, a partir do mar, a própria área terrestre da APA constitui o atrativo paisagístico,
com seus costões, suas matas, seu contorno formado por enseadas e praias e o contraste de seu relevo
com a linha do horizonte sobre o mar.
h) Outros atrativos: Engenho de Farinha (propriedade do Sr. Pier Luiz Como); Estrada Nova
(Esta estrada tem início na Rua Antônio José de Aquino, próxima à entrada do Iate Clube, tendo sua
outra extremidade junto à mesma rua, já no interior da APA); Trilha para Praia de Bombas; Trilha para
o costão (Ponta das Bombas); Trilha para a Ponta do Caeté e prainha do Caeté.
A observação da paisagem da APA a partir do mar revela não só sua beleza, mas também outros
aspectos que merecem ser mencionados e analisados, como:
Os cercos fixos de pesca industrial no entorno marinho da APA, localizados entre a Ponta do
Caixa D’Aço e a Ponta do Estaleiro. Além da captura em malha fina (presente em pelo menos um dos
cercos), os cercos prejudicam a qualidade visual da paisagem, a navegação e o eventual uso do local
para mergulho recreativo.
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A circulação intensa de embarcações no entorno da APA, especialmente na enseada do Caixa
D’Aço e na enseada do Estaleiro, tanto para fins de pesca profissional como para usos recreativos
diversos especialmente na temporada, havendo a necessidade de um maior controle de circulação de
embarcações para evitar eventuais conflitos de uso e acidentes.
Os aspectos arquitetônicos e paisagísticos das construções existentes na APA. A exemplo da
unanimidade em relação à importância da paisagem, houve o consenso entre os entrevistados
representantes dos diversos segmentos quanto à necessidade de se adotar para as edificações,
ajardinamento e obras de infraestrutura em geral os princípios e práticas da bioarquitetura, associada a
projetos de gestão ambiental quanto à captação e uso da água, tratamento e destinação de efluentes e
coleta e destinação de resíduos sólidos, no sentido de se manter baixo impacto visual em relação à
paisagem natural e de se adotar tecnologias e processos sustentáveis. Além disso, vários trapiches
particulares, escadas, passarelas e rampas para guarda de embarcações são construídos sobre os
costões sem nenhum tipo de critério.

5.5.2 Atividades praticadas na APA da Ponta do Araçá e seu entorno
As atividades identificadas para a APA da Ponta do Araçá e seu entorno são apresentadas
abaixo. Foram mencionadas aqui apenas as atividades relatadas pelos entrevistados e aquelas
observadas diretamente em campo, que acabam por constituir as principais atividades efetivamente
praticadas na APA.
a) Atividades terrestres: Pouca variedade de atividades terrestres foi identificada, sendo que
em geral sua maior concentração se dá durante a temporada de verão. As atividades são mencionadas
abaixo.


Uso da praia: As praias do Caixa D’Aço e do Estaleiro são procuradas pelo atrativo sol e mar,
com algumas práticas associadas, como a realização de piquenique e churrasco (praia do Caixa
D’Aço), esportes de areia, futebol (praia do Caixa D’Aço) e a procura dos bares/quiosques
existentes. A duração da visita é variável, alguns grupos chegam a passar o dia.



Visita aos mirantes: Os mirantes, especialmente o mirante da Ponta de Porto Belo são visitados
por grupos que chegam até lá de carro, poucos chegam a pé. As atividades associadas são a
contemplação da paisagem e o registro fotográfico. A duração das visitas normalmente é de
poucos minutos.



Pesca esportiva: Muito praticada nos costões, em alguns pontos preferenciais. O maior pico de
visitantes se concentra no verão, mas a prática ocorre durante todo o ano, tanto durante o dia
como durante a noite. Segundo os relatos, a principal espécie capturada é o peixe espada.



Caminhadas: A atividade de caminhada é praticada pela grande maioria dos visitantes para
chegar até as praias pelas trilhas de acesso. Para muitos, isto é um “mal necessário”, já que
chegam carregados com utensílios e mantimentos para passar o dia na praia, para outros, é
mais um atrativo. As caminhadas também são um dos meios de acesso dos pescadores para
chegar até os costões, mas, neste caso, em geral por trilhas “não turísticas”. Praticamente o
único local utilizado como trilha contemplativa é a trilha de acesso ao costão da Ponta de Porto
Belo, onde alguns visitantes do mirante, atraídos pelo portal que lá existe, percorrem a trilha,
muito mais por curiosidade do que por interesse específico pela atividade.



Educação ambiental: Foi relatado que durante a baixa temporada, no período letivo, a APA
recebe alguns grupos de estudantes organizados pelas operadoras locais, com a finalidade de
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realizar atividades curriculares e educativas que envolvam a visitação, caminhadas e a
contemplação da paisagem, com ênfase na educação ambiental.


Passeios Off Road: Passeios ou Tours Off Road com veículos 4x4 são organizados por uma
operadora local e têm parte de seu roteiro dentro da APA. O principal atrativo visitado é o
mirante da Ponta de Porto Belo, com o desembarque dos clientes, mas sem a realização de
caminhadas.



Cicloturismo: Foi relatado que, eventualmente, de forma individual ou mais comumente em
grupos, a APA é visitada por cicloturistas, a maioria estando de passagem, provavelmente
percorrendo o circuito Costa Verde & Mar. Os principais atrativos visitados são os mirantes e
eventualmente a Praia do Estaleiro.

b) Atividades náuticas: As atividades náuticas constituem (na categoria de atividades) o grande
atrativo do município devido às condições propícias do litoral de Porto Belo e são procuradas por muitos
visitantes. Abaixo são mencionadas apenas as principais atividades praticadas no entorno marinho da
APA, de acordo com as entrevistas e observações de campo.


Visitação à enseada do Caixa D’Aço: A visitação à enseada do Caixa D’Aço é uma das principais
atividades praticadas no entorno da APA e obviamente está intimamente associada ao uso de
diversos tipos de embarcações e às demais atividades mencionadas abaixo. A enseada é muito
procurada por suas características de porto natural, reconhecidas historicamente pelos
navegadores, além da sua divulgação em matérias na mídia especializada, tendo se tornado um
point do litoral catarinense. Basicamente, as embarcações (lanchas, iates, jet skis, veleiros,
catamarãs, escunas, botes, pequenos barcos, caiaques, etc.) aportam na enseada para
contemplação e “curtição”, frequentando também os bares flutuantes. Inclusive navios de
cruzeiro aportam muito próximos da enseada.



Passeios náuticos: Os passeios náuticos são realizados por diversos tipos de embarcação, tanto
particulares como alugadas (com ou sem marinheiro) ou aquelas pertencentes a empresas ou
particulares (alguns pescadores locais) que vendem passeios (tours) náuticos. Além da enseada
do Caixa D’Aço, também circulam entre esta e a Praia do Estaleiro e o contorno da Ponta de
Porto Belo. Há maior concentração de embarcações na temporada de verão, com pico entre
natal e ano novo, mas o movimento continua em menor escala nos feriados e finais de semana
mesmo na baixa temporada.



Mergulho recreativo: O mergulho recreativo é praticado em suas diversas modalidades,
flutuação (snorkeling), livre (apneia) e autônomo (scuba) ao longo de todo o costão do entorno
da APA de acordo com as condições do vento e do mar e preferencialmente nas enseadas do
Estaleiro, do Caixa D’Aço e por aquela formada entre a Ponta de Porto belo e a Ponta do Meio.
Concentra-se na temporada de verão em função do maior fluxo de turistas, condições de
temperatura e oferta de cursos e pacotes.



Pesca: Além da pesca de costão já mencionada, a pesca esportiva embarcada também é
bastante intensa no entorno da APA, ocorrendo também a pesca subaquática em apneia e a
pesca profissional, inclusive com a presença de cercos industriais.
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5.5.3 Usuários da APA da Ponta do Araçá e seu entorno
A classificação apresentada abaixo não tem caráter formal ou segue algum referencial teórico,
mas apenas procura identificar os diferentes perfis comportamentais dos usuários e visitantes da área
de estudo, para fins de manejo. Foi baseada principalmente nos relatos obtidos com as entrevistas, nos
dados secundários e nas observações de campo.
Os moradores da comunidade do Araçá e os novos proprietários das terras da APA constituem
dois grupos especiais, por estarem envolvidos diretamente com o manejo da APA. São descritos aqui
exclusivamente sob o aspecto do uso público, sendo que uma descrição mais detalhada poderá ser
encontrada no Relatório Socioeconômico deste Plano de Manejo.
a) Comunidade do Araçá
Constitui o grupo de usuários mais antigo da área. Segundo relatos, antigamente a área era
utilizada principalmente para o plantio de mandioca, havendo também engenhos de farinha. A
comunidade utilizava diversas trilhas para ter acesso às praias do Caixa D’Aço e do Estaleiro, bem como
a locais específicos nos costões rochosos. Dali as pessoas podiam observar as condições do mar, a
presença de cardumes e suas redes de pesca, além de eventualmente utilizar estas trilhas para acesso a
terra em situações de emergência com as embarcações no mar. O entorno marinho era utilizado
principalmente para a pesca artesanal com o uso de redes de espera.
Atualmente, com exceção dos que possuem propriedade dentro dos limites da APA, a
comunidade local praticamente não utiliza mais a área terrestre, restringindo-se ao acesso pelas
estradas e trilhas até a Praia do Estaleiro e costões, eventualmente colocando redes de espera nos
costões ao redor da área de estudo.
A área mais utilizada pela comunidade é a enseada do Caixa D’Aço, tanto como área de
circulação de embarcações e ancoradouro, como para lazer das famílias (praia) durante o verão e
prática de futebol em um campinho improvisado na praia.
Há um membro da comunidade que é proprietário de um dos bares flutuantes da enseada do
Caixa D’Aço e, além dele, dos proprietários da Petiscaria Prainha e do restrito comércio local,
praticamente nenhum outro membro da comunidade tem no turismo sua principal fonte de renda.
Alguns poucos complementam sua renda com venda de pescado e prestação de serviços (passeios de
barco) aos turistas, mas a maioria das famílias vive da pesca profissional.
b) Proprietários da Ponta do Araçá (empresários e turistas de 2ª residência)
Constituem o grupo de proprietários e moradores mais recentes da área, fazendo uso de suas
propriedades como moradia permanente, como segunda residência e para fins de empreendimentos
imobiliários e turísticos, estes últimos no ramo de meios de hospedagem e alimentos e bebidas.
c) Pescadores de costão
Foram assim denominados os visitantes que usam a área da APA da Ponta do Araçá para a pesca
no costão rochoso. São oriundos de diversos municípios do Vale do Itajaí, tendo sido mencionados nas
entrevistas: Itajaí, Tijucas, Blumenau, Brusque e Nova Trento.
Frequentam a área principalmente durante a temporada de verão e com menor frequência nos
feriados e finais de semana ao longo do restante do ano. Geralmente chegam em pequenos grupos ou
sós, pescando tanto durante o dia como à noite. Utilizam diversos pontos ao longo dos costões
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rochosos, mas preferencialmente a Ponta de Porto Belo, no extremo leste da península. Realizam baixo
consumo de produtos no comércio local, geralmente apetrechos de pesca, bebidas alcoólicas e alguns
alimentos.
Deixam muitos resíduos nos seus locais de pesca, tanto nas porções emersas como nas
submersas dos costões, tais como latas, plásticos, vidros, xepas de cigarro, anzóis, linhas de pesca,
baterias de lanternas, iluminadores químicos, etc. Fazem fogueiras nos costões e há relatos de captura
de lagartos (teiú) por armadilhas feitas com anzol (em um mutirão de limpeza realizado em setembro de
2010 pela prefeitura e voluntários, foram retirados mais de 700 quilos de lixo apenas na Ponta de Porto
Belo).
d) Turistas náuticos
Foram considerados neste grupo os visitantes que frequentam a enseada do Caixa D’Aço
embarcados em lanchas, iates e jet skis (as embarcações podem chegar a 80 pés), mas que também
circulam entre esta enseada e a Praia do Estaleiro. São oriundos de diversos municípios de Santa
Catarina, principalmente do Vale do Itajaí, mas também de outros estados e, em menor escala, de
outros países. Mantêm suas embarcações nas diversas marinas de Porto Belo e Balneário Camboriú
(com destaque para a Tedesco Marina Garden Plaza), dentre outros municípios.
Frequentam a área principalmente na temporada de verão, com o maior fluxo entre o natal e o
ano novo. A uma parte significativa deste público foi associado o consumo excessivo de bebidas
alcoólicas, a prostituição com presença de garotas de programa nas embarcações, a colocação de
música em alto volume. Também foi relatada a inexperiência de muitos pilotos e o desrespeito aos
limites de circulação, às áreas reservadas aos banhistas, às regras básicas de navegação e à legislação e
normas de segurança aplicáveis à navegação, colocando em risco a segurança e a vida de terceiros e, em
risco material, outras embarcações, inclusive dos pescadores locais.
Segundo os relatos, a Capitania dos Portos, responsável pelo controle e fiscalização na enseada,
ainda que presente pelo menos uma vez por dia durante a temporada, não consegue atender a grande
demanda existente na área.
e) Turistas de navios cruzeiros
Foram enquadrados neste grupo os turistas que chegam ao município em navios de cruzeiro.
Estes turistas desembarcam em Porto Belo, no Trapiche da Associação dos Pescadores e também no Iate
Clube, com o auxílio de embarcações do tipo “tender”, para embarque e desembarque de passageiros,
já que Porto Belo não dispõe de um píer adequado para navios de grande porte.
Segundo os relatos, chegam cerca de 80.000 turistas em navios de cruzeiro por ano em Porto
Belo, concentrados na temporada de verão. Apenas a Ilha de Porto Belo chega a receber de 300 a 400
turistas de cruzeiro por dia, durante a temporada dos cruzeiros.
f) Turistas de veraneio
Os turistas que frequentam Porto Belo durante a temporada de verão podem ser subdivididos
em diversos perfis. Como a proposta deste Plano de Manejo não é realizar uma pesquisa minuciosa do
turista que visita o município, mas apenas caracterizar os principais perfis, os grupos mais
representativos identificados nas entrevistas foram subdivididos em função de seu comportamento
social e de consumo.
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Os turistas “bons”, segundo os relatos, são aqueles que visitam o município, atraídos pelas
belezas naturais, vêm com o intuito de conhecer, são mais discretos e valorizam os locais visitados, em
geral são famílias. Apresentam um significativo padrão de consumo, comprando passeios de barco e de
escuna, visitando os atrativos do município (mesmo aqueles pagos), frequentando restaurantes e
comprando no comércio local. São oriundos dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e
Mato Grosso do Sul e também da Argentina, estes com grande representatividade no grupo devido à
compra de passeios de escuna.
Os turistas “ruins” (ou “farofeiros”) são aqueles que chegam atraídos principalmente pelas
praias (sol e mar), sendo em geral famílias. Efetuam poucos gastos no comércio local, pois trazem seus
mantimentos de casa para fazer churrasco e piquenique. São pouco educados (mesmo quando há
sinalização normativa nas praias), desrespeitando outros usuários das praias e deixando dejetos e lixo
por onde passam. Além do mencionado, acabam por sobrecarregar o espaço turístico e as vias públicas
sem dar um retorno para a economia do município. Uma das praias mais procuradas por este grupo é a
do Caixa D’Aço.
Os turistas “indesejáveis” são aqueles que podem ou não fazer parte dos grupos anteriores
sendo, entretanto, constituídos principalmente por jovens que abusam de bebidas alcoólicas e drogas,
ouvem som alto nas casas de veraneio e/ou nos carros, fazem arruaça pela cidade, depredam o
patrimônio público, desrespeitam moradores e outros visitantes, deixam lixo, muitos prejuízos e
praticamente nenhum dinheiro na cidade. Concentram-se principalmente durante o carnaval e são
altamente indesejáveis pelo trade e comunidade de Porto Belo.
g) Turistas de segunda residência
São aqueles que possuem moradia fixa em outros municípios, mas mantêm uma segunda
residência em Porto Belo, onde normalmente passam a temporada de verão, feriados e finais de
semana. Alguns alugam estas residências para terceiros durante o verão. Foram coletadas algumas
opiniões divergentes sobre este grupo. Alguns dos entrevistados apontam como positiva a sua presença,
em função de consumirem no comércio local durante seu período de estadia. Outros apontam que este
grupo já traz de suas cidades de origem as compras para o período de estadia, comprando no município
apenas produtos perecíveis e de pequeno valor e que acabam por sobrecarregar ainda mais o volume
de pessoas durante o verão.
h) Turistas de baixa temporada
Neste grupo se enquadram alguns perfis de turistas que visitam o município fora da temporada
de verão, ou seja, entre os meses de março a novembro, destacando-se os seguintes perfis de acordo
com seus principais interesses.
Os turistas de março são considerados os melhores, pois são educados, possuem um elevado
padrão de consumo, comprando diversos passeios e também no comércio local. Segundo relatos, um
bom mês de março pode superar facilmente a receita de toda a temporada de verão, no caso de alguns
empreendimentos turísticos. A maior parte deste público vem da Argentina. Procuram este período pela
possibilidade de ainda aproveitar o final do verão sem o movimento excessivo da temporada.
Na baixa temporada, durante o período letivo, o município também é frequentado por grupos
organizados de estudantes, tanto do ensino superior (universidades) como do ensino médio, que
procuram por passeios orientados com a finalidade de estudos de campo relacionados a seus
respectivos conteúdos curriculares. Foram mencionados como locais de origem frequente (instituições
de ensino que sempre trazem seus alunos) os municípios de Lages e Joinville e o estado do Paraná, mas
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em geral estas atividades ocorrem por demanda espontânea por parte dos clientes, não havendo um
esforço para divulgação do município, seus atrativos e roteiros organizados a este público. A APA da
Ponta do Araçá e também o Parque Municipal do Morro do Macaco (Bombinhas) foram relatados como
destinos para as caminhadas.
Os turistas de feriado e finais de semana frequentam o município durante todo o ano em
pequena escala, mas há relatos de que este número vem aumentando a cada ano. Os locais de origem
mencionados foram Paraná e Rio Grande do Sul.
Uma observação de um dos entrevistados que merece destaque é a de que quem viaja em baixa
temporada procura conhecimento e conteúdo associados à história do lugar, suas paisagens, aspectos
naturais, culturais e gastronômicos, tendo um maior padrão de gasto, não por ser mais rico, mas por
valorizar aspectos como originalidade do destino e qualidade dos serviços prestados.
i) Turistas que se hospedam nas pousadas da Ponta do Araçá
Este turista é caracterizado por um altíssimo padrão econômico, porém seus gastos são
efetuados basicamente nas pousadas localizadas na Ponta do Araçá, onde permanecem praticamente
em tempo integral. Realizam passeios com suas próprias lanchas ou mais comumente contratando
lanchas com marinheiros no Iate Clube e marinas de Porto Belo. Eventualmente compram passeios de
escuna com os operadores locais e em geral não têm nenhuma interação com a comunidade local.
j) Outros perfis
São apresentados aqui outros perfis de turistas e visitantes de Porto Belo mencionados pelos
entrevistados.


Praticantes de mergulho autônomo que frequentam a Praia do Estaleiro e a Ponta de Porto
Belo, normalmente em grupos organizados pelas escolas de mergulho de Bombinhas que, após
o fechamento da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo para o mergulho, vêm cada vez mais
realizando batismos nestes locais.



Observadores de aves e pesquisadores que visitam a Reserva Particular do Patrimônio Natural
do Morro dos Zimbros, que oferece a este público visitas organizadas e orientadas por
profissionais especializados.



Famílias (casais com filhos) e grupos da 3º idade que frequentam as praias do município em
função de suas águas tranquilas. Foi mencionado em entrevista que deveria ser promovida a
atração deste público em função de seu perfil tranquilo e possibilidade de frequentar o
município em baixa temporada (3ª idade).



Turistas de passagem, caracterizados como aqueles que seguem em direção a Bombinhas para
passar a temporada naquele município ou que estão hospedados em outros municípios
(Itapema, Balneário Camboriú, etc.) e fazem excursões diárias para aproveitar as praias e
atrativos de Bombinhas, utilizando Porto Belo como local de passagem. Este público é apontado
como um dos grandes causadores dos congestionamentos em Porto Belo, sendo que em uma
pesquisa realizada no pico da alta temporada foram contados 24.000 carros em um único dia.
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5.5.4 Infraestrutura de acesso aos atrativos turísticos localizados na APA da Ponta do Araçá
e seu entorno
Além dos aspectos já abordados nos itens anteriores, dois merecem comentários
complementares por se tratar de aspectos que se estendem por toda a área da APA da Ponta do Araçá.
A sinalização, apesar de existente, não apresenta uma identidade visual padronizada, carece de
manutenção e, em alguns casos, melhor posicionamento para facilitar sua visualização pelo visitante e
evitar danos nas árvores (onde atualmente algumas placas estão fixadas). Este é um aspecto que não
está restrito somente às praias, mas pode ser aplicado em a toda a sinalização encontrada na APA.
O acesso viário e a falta de locais para estacionamento também são um fator crítico para o
manejo e o desenvolvimento do turismo. Neste caso, com a limitação das condições existentes de uma
via estreita, sem acostamento, sem calçada e cercada por propriedades particulares.

5.5.5 Equipamentos turísticos localizados na APA da Ponta do Araçá e seu entorno
As informações apresentadas abaixo foram obtidas na Secretaria Municipal de Turismo de Porto
Belo.
a) Equipamentos turísticos localizados dentro dos limites da APA da Ponta do Araçá:






Chalés Cabanas do Araçá;
Chalés Jardim Praia do Estaleiro;
Pousada The Goldeneye;
Hotel Refúgio do Estaleiro;
Pizzaria Trattoria Refúgio do Estaleiro.
b) Equipamentos turísticos localizados fora dos limites da APA da Ponta do Araçá:





Pousada e Restaurante Villa Caetê;
Restaurante Píer 98;
Petiscaria Prainha.

5.5.6 Considerações sobre o uso público na APA da Ponta do Araçá e seu entorno
Complementando os textos descritivos apresentados acima, pretende-se, neste item, sintetizar
algumas observações consideradas relevantes e apontar os principais problemas relacionados aos
atrativos, à infraestrutura disponível, aos usuários e às atividades praticadas.
As praias, sem dúvida, são o principal atrativo localizado na APA da Ponta do Araçá. Possuem
grande beleza paisagística e águas transparentes e tranquilas. Os principais problemas observados em
relação às mesmas dizem respeito à:
 Sinalização: falta de padronização e identidade visual; falta de manutenção; fixação em locais
inapropriados; falta incorporar sinalização educativa.
 Lixeiras: falta de padronização e identidade visual; falta de recipientes fechados (com tampa) e
em tamanho adequado à demanda; falta de manutenção; falta de recolhimento periódico do
lixo.
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 Bares/quiosques da praia do Caixa D’Aço: falta de harmonização arquitetônica ao ambiente do
entorno; falta de instalações sanitárias; falta de limpeza e organização no entorno.
 Faixa de areia e da praia: falta de limpeza e recolhimento do entulho e lixo.
 Trilhas de acesso: falta de planejamento; falta de infraestrutura física (contenções, drenagens,
degraus, passarelas, etc.); falta de segurança ao visitante; falta de manutenção periódica
(manejo).
 Estacionamento de veículos: comentado no item Infraestrutura de acesso aos atrativos
turísticos localizados na APA da Ponta do Araçá e seu entorno.
Os mirantes estão bem localizados dando vista para belas paisagens, contam com uma
infraestrutura suficiente para comportar a atual demanda de visitantes e estão bem conservados,
recebendo manutenção periódica. Os principais problemas observados em relação aos mesmos dizem
respeito ao:
 Estacionamento de veículos: comentado no item Infraestrutura de acesso aos atrativos
turísticos localizados na APA da Ponta do Araçá e seu entorno.
 Detratores visuais da paisagem (Mirante 1): possui um poste de energia elétrica em frente a
seu campo visual para a paisagem.
 Bancos (Mirante 2): faltam mais bancos para os visitantes.
 Lixeiras (Mirante 2): falta de padronização e identidade visual; falta de uso de equipamentos
adequados em tamanho e segurança (recipientes fechados); falta de manutenção; falta de
recolhimento periódico do lixo.
Os costões, localizados em todo o perímetro marinho da APA, apresentam belas paisagens, são
importantes locais para pesca esportiva ou amadora e, na sua porção subaquática, oferecem potencial
para prática do mergulho, além de permitirem acesso às residências e empreendimentos turísticos, por
meio dos trapiches particulares.
Sob o aspecto da visitação, os costões são utilizados praticamente para a pesca esportiva, com
exceção do costão da Ponta de Porto Belo, que recebe outros visitantes casuais e curiosos. Entretanto,
não há infraestrutura disponível para a visitação organizada aos costões, até porque a atividade de
pesca esportiva acontece por demanda espontânea de seus praticantes e sem o interesse do município,
conforme já mencionado. Os principais problemas observados em relação aos costões, dizem respeito
às:
 Trilhas de acesso: falta de planejamento e manejo das trilhas e controle de acesso aos costões.
 Acampamentos: falta de fiscalização e controle das atividades de pescadores esportivos.
 Lixo: falta de fiscalização e controle das atividades de pescadores esportivos.
 Pesca predatória: falta de fiscalização e controle das atividades de pescadores esportivos.
 Caça: falta de fiscalização e controle das atividades de pescadores esportivos.
 Ocupação irregular: presença de uma ocupação irregular na Ponta do Caixa D’Aço.
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 Trapiches particulares: falta de fiscalização e controle à presença de trapiches e acessos
particulares ao longo dos costões.
Os resultados obtidos pelos estudos do uso público, aqui descritos, são apresentados
detalhadamente no diagnóstico, incluindo os principais aspectos relacionados ao manejo do uso público
em áreas protegidas: os atrativos visitados, as atividades praticadas, o perfil dos usuários, a
infraestrutura disponível e os equipamentos turísticos existentes.
A análise destes dados foi apoiada em parâmetros comumente utilizados no planejamento e
manejo do uso público em áreas protegidas, envolvendo quatro principais fatores condicionantes: as
diretrizes e aspectos legais incidentes sobre a área; a capacidade de suporte (ou de carga) dos recursos
naturais; a capacidade de manejo por parte dos gestores; e as preferências, necessidades e expectativas
dos usuários (ou visitantes).
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6

AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA

Este item aborda e analisa os fatores positivos e negativos que exercem influência dentro e fora
da Unidade de Conservação (UC). A Avaliação Estratégica baseou-se nos aspectos mais relevantes
identificados nos diagnósticos temáticos e nas oficinas participativas (Oficinas de Integração, de
Apresentação dos Resultados dos Diagnósticos e de Planejamento Participativo), dividindo-os em
pontos fortes, fracos, ameaças e oportunidades.
Os pontos fortes se referem às forças positivas e potenciais do cenário interno da UC. Da mesma
forma, mas inversamente, os pontos fracos estão ligados às restrições e deficiências internas. As
oportunidades, como o próprio nome já diz, se apresentam como as possibilidades ou potenciais
positivos impulsionadores do cenário externo. As ameaças, por sua vez, se referem às deficiências ou
fatores restritivos externos, que ameaçam a conservação da APA da Ponta do Araçá.
Todos estes elementos devem ser analisados e correlacionados de forma a subsidiar a definição
de diretrizes e ações de planejamento da UC, de forma a potencializar os aspectos positivos e mitigar os
negativos.
A sequência de apresentação dos pontos fortes, fracos, oportunidades e ameaças não reflete
ordem de importância ou prioridade dos aspectos identificados.

Pontos fortes
a) Conjunto de elementos cênicos compondo um patrimônio paisagístico de grande beleza
A beleza cênica das paisagens da APA é um ponto forte destacado tanto nas oficinas
participativas pelos diferentes atores sociais, quanto pelos técnicos e pesquisadores responsáveis por
distintos diagnósticos temáticos. Dentre os elementos que compõem esta paisagem de grande beleza
cênica, foram ressaltados: i) a Ponta do Caixa D’aço com suas águas claras e protegidas servindo de
porto seguro para diversos tipos de embarcação; ii) as praias de águas claras e calmas com vista para a
enseada de Porto Belo e Itapema; iii) os costões rochosos entremeados pelo mar e pela vegetação
costeira bem preservada, com a ocorrência de “jardins suspensos” (REITZ, 1961) de espécies vegetais
epífitas; iv) a cobertura vegetal predominante em estágio médio e avançado de regeneração. Este
conjunto agrega grande valor ao potencial turístico da APA e, sendo reconhecido e valorizado pelos
diferentes atores sociais (moradores, empreendedores, visitantes, etc.), se apresenta como carro chefe
na mobilização pública para a proposição de objetivos e ações de conservação e manejo da UC.
b) Cobertura vegetal com predomínio da Floresta Ombrófila Densa em estágios médio e
avançado de sucessão
Conforme descrito no item “a”, um ponto forte da APA é o predomínio de uma cobertura
florestal em estágios médio e avançado de regeneração. O resultado do mapeamento de vegetação e
uso do solo apontou cerca de 115 hectares de Floresta Ombrófila Densa em estágio médio e avançado
de regeneração, correspondendo a 81,6% da área da APA (a maior parte da área restante é composta
por estágio inicial – 5,3% e área antropizada – 10,4%). Este aspecto possibilita a existência de várias
condições relevantes na UC. Uma destas condições é a ocorrência de áreas de floresta de galeria de
grande porte com diversas espécies tipicamente exclusivas de estágio avançado, representando grande
potencial para reposição de sementes à matriz florestal da APA, com presença da espécie ameaçada
palmeira-juçara (Euterpe edulis) e de orquidáceas terrícolas menos tolerantes a impactos, como
Aspidogyne kuntzinski. Além disso, há na UC uma riqueza de espécies nativas com potencial ornamental,
o que resguarda viabilidade para o incentivo a sua utilização nas áreas de vegetação do entorno das
edificações. Merece destaque ainda na cobertura florestal da APA a alta densidade do coqueiro-jerivá
(Syagrus romanzoffiana), espécie que constitui importante fonte alimentar para fauna local. De uma
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forma geral, o predomínio desta formação florestal impõe restrições legais à conservação e manutenção
da paisagem da APA e de seus atributos biológicos.
c) Presença de espécies vegetais de interesse para conservação
O levantamento florístico indicou a ocorrência de diversas espécies de interesse para
conservação, a saber: a palmeira-juçara (Euterpe edulis), a canela-preta (Ocotea catharinensis) e a
monjola (Aechmea blumenavi), as quais constam na lista oficial das espécies ameaçadas de extinção.
Merece destaque ainda Solanum pelagycum = (Cyphomandra maritima), indicada como rara na
resolução CONAMA 261, de 1999, e o cipó-de-leite Oxypetalum molle, que, apesar de não constar em
nenhuma lei, é considerada como ameaçada no fascículo da Flora Ilustrada Catarinense de Apocynáceas
- Asclepiadoideas (PEREIRA et al., 2004).
d) Expressividade e grau de conservação das formações florestais das baixas encostas na
transição com os costões rochosos
Formação bastante peculiar pela composição de espécies e pela beleza cênica, compondo
elemento paisagístico singular na APA. As formações florestais desta zona de baixas encostas em
transição com os costões rochosos estão em bom estado de conservação, representando potencial para
os fluxos ecológicos de espécies vegetais e animais da UC. A vegetação destas encostas baixas é
bastante característica e, nas partes em que ocorre contato com o mar, existe uma predominância de
espécies típicas dos costões rochosos, muito peculiar. Segundo o diagnóstico de flora, são formações
distribuídas na maior parte da faixa costeira da APA, ao passo que a vegetação tipicamente xerofítica, de
costões rochosos e com predomínio de espécies herbáceas, ocorre principalmente no costão da Ponta
do Araçá, nas áreas menos protegidas do vento, voltadas para leste e norte.
e) Ocorrência, composição e beleza dos “jardins suspensos” (REITZ, 1961) presentes nos costões
rochosos da APA
Além de um elemento paisagístico importante, esta composição vegetal tem um interessante
apelo histórico-científico, destacado pelo ilustre botânico Raulino Reitz em 1961. Ganham destaque as
formações do extremo norte da Ponta do Araçá, vegetação típica de costões rochosos, com grande
beleza cênica e peculiar composição de espécies, ressaltando-se as Bromeliáceas Aechmea kertesziane,
A. blumenavii, a segunda constante na Lista da Flora Brasileira Ameaçada de Extinção (MMA, 2008), e a
espécie de ocorrência rara Solanum pelayicum.
f) Critérios fitossociológicos disponíveis para ferramenta de normatização da ocupação do solo
na APA
O escopo do diagnóstico de flora e vegetação desenvolvido permite propor instruções
normativas com critérios fitossociológicos como subsídio à fiscalização e ao licenciamento da supressão
de vegetação nativa e ocupação das propriedades da APA, servindo de parâmetro positivo para a
ocupação e desenvolvimento da região. A efetivação deste aspecto positivo, no entanto, é diretamente
dependente da capacidade de gestão da APA e/ou do nível de conscientização e sensibilização dos
proprietários do seu interior. Este aspecto assume importância estratégica frente à condição atual de
ocupação da APA, com cerca de 14,6 hectares correspondendo a 10,4% da área da APA e uma taxa de
ocupação destas áreas antropizada estimada em 9% (total da área de edificações sobre o total de área
antropizada), e as tendências de implantação de condomínios residenciais horizontais pelos
empreendedores e novos moradores da UC.
g) Conhecimento gerado pela diversidade de grupos faunísticos estudados no Plano de Manejo
A grande diversidade de estudos faunísticos desenvolvidos pelo esforço amostral distribuído
espacialmente nos diferentes ambientes da APA e ao longo das estações do ano permite traçar um
marco zero tanto para o delineamento de ações de monitoramento da fauna quanto, principalmente,
para a atração de pesquisas científicas complementares e focadas nas prioridades de conservação da
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UC. Este ponto forte é representado não só pelo conhecimento gerado como também pela rede de
pesquisadores e instituições envolvidas nos estudos.
Cabe ressaltar que o maior número de registros de anfíbios e aves generalistas pode contribuir
para estudos ou análises de gradiente de uso em função da degradação ambiental, apontando espécies
indicadoras de qualidade ambiental. Considerando a possibilidade de manejo de fauna, ficou evidente
que as aves foram o grupo com melhor custo-benefício em relação aos resultados obtidos,
principalmente para monitoramento de espécies bioindicadoras (ver item “j”, adiante). Dados
sistematizados de amostragem de répteis e mamíferos não se mostraram eficientes no âmbito do Plano
de Manejo e do território da APA. Por outro lado, espécies ameaçadas de extinção nacionalmente foram
registradas somente para aves e mamíferos (n = 2 para cada grupo), incluindo um felino e um gavião,
espécies para as quais podem ser identificadas estratégias de manejo e conservação, além de servirem
como espécies guarda-chuva ou bandeira.
h) Registro de três espécies novas de insetos aquáticos (Chironomidae) para a ciência
O registro de três espécies novas de insetos aquáticos da família Chironomidae para a ciência,
pertencente aos gêneros Polypedilum Kieffer, Stenochironomus Kieffer e Pseudosmittia Edwards,
atribuindo à UC referência científica como localidade-tipo e potencial de atração para pesquisas e
estudos complementares. A conservação dos habitats destas espécies pode englobar e reforçar a
conservação de ambientes florestais ripários e outros com interesse para conservação, incluindo
aqueles com presença de bromélias epifíticas e terrícolas de grande valor ecológico e beleza cênica.
i)

Ampliação do conhecimento da distribuição de aracnídeos e miriápodes no sul do Brasil e em
Santa Catarina

Da mesma forma que para o aspecto positivo supracitado, a ampliação do conhecimento da
distribuição de aracnídeos e miriápodes no sul do Brasil e em Santa Catarina atribui à UC referência
científica e potencial de atração para pesquisas e levantamentos complementares. Entre os aracnídeos,
a família de aranhas Barychelidae (Neodiplothele sp.) foi registrada pela primeira vez para o estado de
Santa Catarina. Em relação aos opiliões, todas as 19 morfoespécies são registros inéditos para APA da
Ponta do Araçá e algumas delas (Eusarcus garibaldi, Geraecormobius rohri, Hernandaria una,
Acrogonyleptes rhinoceros, Sodreana inscripta, Tibangara sp. 1 e Tibangara sp. 2) não eram conhecidas
para Santa Catarina. Entre os miriápodes, das 20 morfoespécies coletadas, dois quilópodes
(Thereuoquima admirabilis e Lamyctes sp. 1) e três diplópodes (Atlantodesmus sp. 1, Crypturodesmus
sp. 1 e Apomus sp. 1) são registros novos para o estado.
j)

Ocorrência e diversidade de espécies da avifauna com potencial bioindicador

O resultado do diagnóstico de avifauna foi o registro de 34 espécies que podem ser
consideradas indicadoras de qualidade ambiental e do potencial de conservação dos ambientes
presentes na APA, subdivididas em sete categorias baseadas em critérios de status de conservação e uso
de habitat18. Esta condição potencializa tanto a atração de pesquisas complementares sobre a biologia
das espécies e definição de grupos funcionais ao monitoramento da conservação e manutenção das
condições ambientais da APA, quanto, por consequência, o delineamento de ações de monitoramento
dos ambientes presentes, em especial a paisagem florestal nativa dominante no território da UC. Entre
as espécies registradas há uma ave ameaçada de extinção, Phylloscartes kronei (maria-darestinga)(MMA, 2008), que, no entanto, pode ser considerada localmente comum, uma vez que foi
registrada em todas as campanhas e em todos os ambientes de estudo.

18

Dependentes de ambiente florestal (F); Endêmicas da Mata Atlântica (E) (SICK, 2001); Raras para SC (R) (ROSÁRIO,1996);
Ameaçadas a nível nacional ou estadual (A) (MMA, 2008; IGNIS, 2010); Sensíveis a perturbações ambientais (S); Alvo de caça
ou cativeiro (C) e Exóticas (X).
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Dentre os grandes predadores merece destaque a espécie Amadonastur lacernulatus (gaviãopombo-pequeno) que está entre as aves de rapina mais ameaçadas do Brasil, é endêmica da Mata
Atlântica e necessita de programas de conservação (MMA, 2008; ICMBIO, 2008). Apesar da dificuldade
de registro, aspecto que reduz seu potencial bioindicador, em função do seu grau de ameaça, o gaviãopombo-pequeno pode ser utilizado como espécie guarda-chuva, pela amplitude do habitat e/ou como
espécie bandeira, para fins de mobilização da opinião pública frente às principais ameaças à sua
conservação, à perda, fragmentação e degradação do seu habitat florestal. Como potencial espécie
bioindicadora de qualidade ambiental registrada, o diagnóstico de avifauna destaca a coruja tipicamente
florestal, endêmica da Mata Atlântica e considerada rara em Santa Catarina, Pulsatrix koeniswaldiana,
conhecida popularmente de murucututu-de-barriga-amarela.
k) Grau de detalhamento e importância social da rede hidrográfica local
Com o diagnóstico complementar de meio físico do Plano de Manejo, percebeu-se um
acréscimo de cinco afluentes e quatro novos cursos d’águas à base disponibilizada pela Prefeitura de
Porto Belo, compondo grau de detalhamento bastante útil à normatização do uso e ocupação do solo e
conservação dos cursos d’água e nascentes da APA. Os cursos d’água encontram-se divididos em três
vertentes, formando o que pode ser chamado de microbacias hidrográficas, sendo que duas delas
partem das porções altas da UC, desenvolvendo-se para as praias do Caixa d’Aço e do Estaleiro, e a
terceira compreende o pontal da enseada, demonstrando certa independência quanto ao
abastecimento de seus fluxos. O córrego da cachoeira, que se caracteriza como o principal curso que
deságua na praia do Caixa d’Aço, tem aproximadamente 750 metros de extensão e é utilizado para
abastecimento de moradores dos arredores. Não obstante, constatou-se ainda que o lençol freático
local abastece as residências e comércio dentro da UC em vários pontos, reforçando o importante papel
social da rede hidrográfica para os moradores. Este aspecto é ainda mais relevante frente à inexistência
de abastecimento público de água na APA.
l)

Diversidade de atrativos naturais para desenvolvimento turístico

O diagnóstico de uso público identificou diversos atrativos naturais no interior da APA,
representados principalmente pelas praias, mirantes, trilhas e as chamadas “pontas” de costão. No
contexto turístico municipal e regional, estes atrativos são relevantes em face da demanda observada e
diversidade de usuários identificada, sobretudo no verão. Este ponto forte se soma à diversidade de
atrativos histórico-culturais diagnosticados, potencializando as alternativas de desenvolvimento turístico
existentes na APA e seu entorno. No entanto, contrasta com a precariedade da estrutura e grau de
conservação dos atrativos em uso, bem como com as ameaças existentes para o desenvolvimento
sustentável do turismo na UC.
m) Diversidade de atrativos histórico-culturais para desenvolvimento turístico diferenciado
A diversidade de atrativos potenciais do patrimônio histórico-cultural da APA contribui para o
desenvolvimento turístico diferenciado e integrado, não só na UC quanto no município e península de
Porto Belo. Estes atrativos incluem oficinas líticas, habitações pré-coloniais, estruturas coloniais
(engenho, taipas, etc.), práticas e saberes culturais, celebrações, lugares de uso comunitário, atual e
histórico. Em relação ao patrimônio arqueológico de Porto Belo, os estudos levantaram novas
informações acerca do povoamento pretérito da área da APA da Ponta do Araçá, do município de Porto
Belo e, também, da Península de Porto Belo. Com os sete novos registros, o município passou a contar
com treze sítios arqueológicos entre os períodos pré-colonial e colonial. As artes da pesca, por sua vez,
constituem um saber intimamente relacionado à identidade da comunidade do Araçá, demonstrando
potencial de informação relevante para o manejo de recursos na área e, ainda, para a consideração em
projetos culturais. Toda esta diversidade reforça a oportunidade de criação de um museu comunitário.
Como espaço de práticas, reunião e produção da comunidade, ele pode se tornar elemento de
valorização do patrimônio e coesão social, além de poder integrar atividades relacionadas à UC.
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n) Situação fundiária e de uso e cobertura do solo atual conhecida e mapeada
O conhecimento e mapeamento da situação atual fundiária e de uso e cobertura do solo
permitem uma abordagem de zoneamento e normatização adaptada à realidade local, satisfazendo
uma expectativa da comunidade (levantada na Oficina de Integração) e do Conselho Gestor. Não
obstante, potencializa os procedimentos de monitoramento das condições de uso e cobertura do solo
da APA a partir de um marco zero estabelecido pelo Plano de Manejo, permitindo a tomada de decisões
futuras sobre a evolução das condições frente às ações de manejo implementadas pela instituição
responsável e pelo Conselho Gestor. Estes procedimentos devem levar em conta ainda o conhecimento
das tendências observadas na evolução histórica do uso e cobertura do solo da UC com as imagens
disponíveis dos anos de 1938, 57, 66, 78 e 2000.
o) Percepção dos moradores do interior e entorno da APA conhecida e instrumento de avaliação
e monitoramento disponível e replicável
Um ponto forte levantado pelo diagnóstico socioeconômico e pelas oficinas participativas é a
percepção da comunidade sobre os problemas comuns à UC, a exemplo da estrutura viária deficitária,
da existência de poluição, lixo e da falta de saneamento (entre outros), mas também a percepção dos
potenciais e/ou diferenciais existentes na comunidade do Araçá que são compartilhados ou coexistentes
na APA, como as belezas naturais, as praias e o sossego. Esta percepção potencializa o apoio e
participação em projetos e ações do Plano de Manejo. Além disto, o instrumento utilizado representa
marco zero e ferramenta replicável para monitoramento da percepção da comunidade sobre a APA,
bairro e município, e está disponível no diagnóstico socioeconômico do Plano de Manejo.

Pontos fracos
a) Diferença entre limites vetoriais e demarcação local da entrada da APA
Um problema diagnosticado no reconhecimento de campo e preparação da base cartográfica,
no início dos trabalhos, e ressaltado pelos atores locais durante a oficina de integração, é a diferença
entre os limites vetoriais e a demarcação local da entrada da APA, através de uma placa de sinalização.
A comparação dos limites vetoriais com o memorial descritivo não identificou diferenças nos limites da
APA, revelando que a discrepância existe em relação à demarcação física da placa de entrada da UC.
Este aspecto gera dúvidas e expectativas negativas na comunidade, conforme verificado na Oficina de
Integração, e reforça a necessidade de um canal efetivo de comunicação entre a gestão da UC e a
comunidade do entorno.
b) Grau de ameaça e situação precária de conservação das formações de restinga
As áreas de restingas da APA da Ponta do Araçá, além de serem raras naturalmente devido à sua
ocorrência pontual, foram praticamente todas destituídas de suas características naturais. As duas áreas
com formações de praia, o Caixa D’Aço e a Praia do Estaleiro, não possuem uma dinâmica natural com
grandes depósitos nas faixas de areia, principalmente por estarem abrigadas de ventos e correntes.
Desta forma, a faixa na qual a vegetação de restinga se estabelece é naturalmente muito restrita. Além
disto, a ocupação humana no entorno das praias descaracterizou as formações vegetais típicas de
restinga, impondo grande ameaça à sua conservação atualmente.
c) Registro de atividade de caça a fauna nativa
A atividade de caça à fauna nativa ainda é praticada no interior da APA, conforme os diversos
vestígios encontrados durante os diagnósticos, como cartuchos de espingarda e arapucas. Além disso, o
número de espécies cinegéticas registrado foi pequeno, apenas dois cracídeos e um tinamídeo,
evidenciando a pressão ainda existente. Este aspecto foi também ressaltado pelos atores locais durante
as oficinas participativas.
d) Solos com elevada propensão a processos erosivos
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Devido à sua mudança textural abrupta, os solos da APA apresentam elevada propensão aos
processos erosivos especialmente relacionados a escorregamentos de alta velocidade. Segundo o
diagnóstico complementar de meio físico, esta é uma condição natural nos barrancos e cortes, já que
favorece o deslizamento e desbarrancamento quando da ocorrência de chuvas prolongadas. Além disto,
evolutivamente os pacotes sedimentares encontrados sobre os saprólitos são de incipiente formação
pedogenética e indicam uma superfície instável, que, embora com cobertura da Floresta Ombrófila
Densa, condicionam a suscetibilidade média alta para movimentos de massa rápidos, quando em cortes
e declividades acentuadas. Esta condição deve-se ao padrão estrutural mantido pelos saprólitos e à
facilidade de hidratação dos argilominerais. Na Oficina de Integração do Plano de Manejo, foi registrada
ameaça de desmoronamento decorrente da tentativa de construção de uma nova estrada para suportar
o alto fluxo de turistas e novos moradores.
e) Alta acidez e baixo teor de matéria orgânica dos solos analisados
Outro aspecto negativo resultando do diagnóstico complementar de meio físico é a alta acidez e
o baixo teor de matéria orgânica encontrada nas amostras de solo analisadas em diferentes pontos da
APA, com grande presença de sódio em todas as amostras. Esta condição pode evidenciar um processo
de empobrecimento do solo através da salinização, uma vez que a maior concentração de íons sódicos
entre os demais impede a agregação da terra, endurece o solo e aumenta sua impermeabilidade.
f) Precariedade da infraestrutura viária da APA
A infraestrutura viária da APA é caracterizada pela diversidade de trechos em diferentes
condições de pavimentação, pela falta de drenagens e espaços de estacionamento adequados à
demanda do trânsito local, sobretudo no verão. Quanto à pavimentação, contrastam trechos de asfalto,
lajota e terra, como reflexo de iniciativas individuais de proprietários, sem padronização e estruturas de
drenagem, potencializando o escoamento superficial da água das chuvas e a propensão a processos
erosivos. Soma-se a estas condições a falta de espaços adequados para estacionamento de veículos
próximo aos principais atrativos existentes na APA, com destaque para as praias do Caixa D’Aço e
Estaleiro, criando pontos de estrangulamento e acarretando impactos às margens das vias de acessos.
g) Precariedade das estruturas de apoio e do grau de conservação dos atrativos de uso público
Contrastando com a diversidade de atrativos naturais existentes, uma fragilidade diagnosticada
e destacada nas oficinas participativas é a precariedade das estruturas de apoio ao uso público e, por
consequência, o baixo grau de conservação ambiental de grande parte destes atrativos. Entre os
problemas mais comuns e graves estão a implantação de trilhas sem planejamento, em locais
inadequados e sem infraestrutura física necessária, a falta de lixeiras em condições de uso e com a
devida proteção contra ataque de animais domésticos e silvestres, a sinalização precária, sem
padronização, informações relevantes aos visitantes e com muitas placas fixadas em locais
inapropriados, acarretando uma poluição visual nos atrativos. Estes problemas se somam à extrapolação
da capacidade de suporte dos atrativos frente à demanda turística no verão e à falta de manejo da
visitação.
h) Falta de planejamento, monitoramento e manejo da visitação
O diagnóstico de uso público detalhou sistematicamente uma fragilidade já destacada por
diferentes atores nas oficinas participativas, a falta de planejamento, monitoramento e manejo da
visitação existente na UC. Os diferentes perfis de usuários da APA, a precariedade das estruturas de
apoio ao uso público e a alta demanda da visitação no verão tornam ainda mais significativos os
impactos sobre os atrativos turísticos existentes, como resultado direto da falta de planejamento,
monitoramento e manejo da visitação na UC. A falta de planejamento é o ponto fraco inicial, verificado
na implantação de trilhas em locais inapropriados, na inexistência de sistema de sinalização coerente e
padronizado, e na própria falta de roteiros integrando os atrativos existentes, entre outros aspectos.
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A falta de monitoramento impõe o desconhecimento sobre os dados quanti-qualitativos da
visitação atual, informação básica tanto ao planejamento quanto ao manejo dos usuários. Por fim,
mesmo superadas as deficiências de planejamento e monitoramento, são necessárias ações de manejo
da visitação, incluindo questões básicas, como o recolhimento do lixo e a informação qualificada aos
visitantes, até atividades mais complexas que agreguem valor à atividade, como um serviço de
condução de trilhas e interpretação ambiental adequado para os diferentes perfis de usuários e para a
capacidade de suporte dos atrativos. Uma vez superadas as deficiências de planejamento,
monitoramento e manejo da visitação, ações de fiscalização se tornam necessárias e são mais
facilmente implementadas pelos responsáveis.
i)

Falta de redes de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto na APA

Este ponto fraco foi destacado nas oficinas participativas e também no diagnóstico
socioeconômico, representando fragilidade relevante ao desenvolvimento ecoturístico na APA e
também riscos diretos à conservação e manutenção dos recursos hídricos locais, bem como,
indiretamente, aos atributos biológicos identificados pelos levantamentos e estudos temáticos. A
problemática do abastecimento de água está ligada à importância social da rede hidrográfica, conforme
ponto forte anteriormente descrito, e o crescimento esperado na ocupação do solo na UC demandará
uma solução coletiva e efetiva para a reserva e o reaproveitamento de água, de forma que a coleta não
comprometa as fontes superficiais. Da mesma forma, o tratamento de esgoto deve ser normatizado e
fiscalizado pela gestão da APA, de modo a ser incorporado tanto nas edificações já existentes quanto
nas propostas de ocupação futura. Ambos os problemas têm relação direta com a precariedade das
redes públicas de abastecimento do município de Porto Belo, conforme ameaça destacada mais a
frente.
j)

Fragilidade da composição do Conselho Gestor na área cultural

Aspecto destacado na Oficina de Planejamento Participativo, a falta de representação de
instituições com experiência específica na área cultural contrasta com a riqueza e diversidade do
patrimônio material e imaterial diagnosticado na APA e entorno direto. Tal fato acarreta uma fragilidade
no tratamento da questão, sobretudo em relação às ações de manejo estabelecidas pelo Plano de
Manejo, que serão monitoradas, avaliadas, discutidas e aprovadas pelo Conselho Gestor e/ou seus
grupos de trabalhos.
k) Alta dependência da Prefeitura de Porto Belo para a execução de programas, projetos e ações.
Segundo o Decreto nº 439/2008, analisado pelo diagnóstico socioeconômico, não há entre as
atribuições do Conselho Gestor a execução de programas, projetos e ações, fato este que gera alta
dependência da Prefeitura Municipal de Porto Belo para implementação do Plano de Manejo. Este
aspecto é potencializado pelas instabilidades políticas ligadas à mudança de mandato e foco de gestão,
nomeação de comissionados sem experiência técnica, dentre outros fatores comuns ao setor público
brasileiro. Neste sentido, entre as finalidades do órgão, deverão fortalecer a proposição e o
acompanhamento de planos, projetos, programas e ações relacionados à APA, sobretudo direcionados a
órgãos públicos e entidades não governamentais parceiras da UC.
l)

Expectativa não atendida de normatização do entorno, inclusive marinho, pela APA

Aspecto evidenciado nas oficinas participativas por diferentes atores e reforçado pelas análises
socioeconômicas, inclusive nas entrevistas com membros do Conselho Gestor, a falta de normatização
do entorno, principalmente marinho-costeiro, fragiliza a mitigação de ameaças à UC. Entre as ameaças
estão o comprometimento da qualidade das águas e a descaracterização da comunidade tradicional do
Araçá. Segundo discussões realizadas durante as oficinas participativas, há interesse na avaliação da
mudança da categoria de manejo da UC, em função da inexistência de zona de amortecimento na
categoria adotada ou na alteração dos limites da APA e ampliação do território para o ambiente
marinho.
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m) Conflito em relação às expectativas de uso e ocupação do solo da APA entre comunidade do
Araçá e novos moradores e empreendedores da UC
Um conflito que ficou evidente desde o início da elaboração do Plano de Manejo, e veio a se
confirmar com as oficinas participativas e o diagnóstico socioeconômico, é a divergência de interesses
quanto ao futuro uso e ocupação do solo na APA, inclusive com o estranhamento quanto aos diferentes
estilos de edificação, entre os antigos e novos moradores. Tal estranhamento contrasta com o
reconhecimento e a valorização das paisagens naturais da APA pelo diferentes atores, ponto forte que
une as opiniões dos moradores e usuários da UC. A fragilidade neste sentido impõe obstáculos à
discussão e aceitação das proposições de normatização da ocupação do espaço da APA, com difícil
aplicação quanto aos aspectos arquitetônicos uma vez que ferem o direito privado dos proprietários.

Oportunidades
a) Potencial de gestão integrada com Parque Municipal da Galheta
O Parque Municipal da Galheta, apesar de pertencer ao município de Bombinhas, é contíguo à
APA e compartilha atrativos turísticos e equipamentos de uso público. Sua condição de contiguidade
favorece a manutenção de cobertura florestal nativa e a conservação de espécies vegetais e animais de
interesse para conservação. Além disto, através da APA é possível acessar equipamentos e atrativos de
uso público situados no Parque, com destaque para as trilhas que levam à praia de Bombas e para a
Ponta e Praia do Caeté, com vistas para paisagens do lado oposto às da APA. A gestão integrada entre
ambas UCs é mais complexa, porém, sanadas as dificuldades de relacionamento intermunicipal, o
compartilhamento de ações de manejo e monitoramento pode fortalecer o alcance dos objetivos de
conservação tanto do Parque quanto da APA. A experiência transcorrida na elaboração do Plano de
Manejo da APA, neste sentido, aparece como primeira oportunidade de aproximação institucional e
troca de informações entre ambas UCs.
b) Potencial do turismo subaquático local
A combinação da presença de espécies de peixes recifais atrativos ao mergulho e de águas
protegidas e rasas com relativa frequência de condições de boa visibilidade permitem atividades
turísticas subaquáticas na APA, tanto por meio de trilhas de superfície (utilizando a técnica de flutuação
assistida por equipamentos de mergulho livre) quanto de trilhas subaquáticas (utilizando a técnica de
mergulho assistida por equipamentos de mergulho autônomo). Somada a este potencial se encontra a
caracterização das espécies de peixes recifais realizada pelo diagnóstico temático do Plano de Manejo, o
que facilita a elaboração de materiais interpretativos para turismo subaquático local. Esta condição, no
entanto, tem sua viabilidade atrelada ao manejo da principal atividade capaz de gerar conflito com este
tipo de turismo: a pesca amadora predatória, tanto subaquática, quanto de costão.
c) Comunidade tradicional de pescadores situada no entorno direto e principal acesso à APA
Oportunidade ressaltada nas oficinas participativas e no diagnóstico socioeconômico do Plano
de Manejo, o Bairro Araçá se apresenta com potencial para constituir o portal de entrada da APA, com
aspectos tradicionais que merecem ser valorizados e conservados, agregando ainda mais valor ao
potencial turístico da UC. Dentre os aspectos ligados a esta oportunidade, destacam-se a riqueza da
história da comunidade, constituindo memória a ser resgatada, e a atividade de pesca artesanal ainda
presente e seus elementos culturais típicos, tanto materiais quanto imateriais. Tais aspectos reforçam a
sugestão de instalação de um centro de visitantes ou receptivo turístico semelhante, com apelo
expositivo e interpretativo na comunidade do Bairro Araçá. Além de funcionar como ponto de
referência aos visitantes antes da entrada da APA, auxiliaria na organização e ordenamento da visitação
dentro da UC e serviria como alternativa para comercialização de produtos e serviços locais e
valorização de aspectos histórico-culturais. Esta oportunidade potencializa ainda as estratégias de
captação de recursos, visto que há muitos editais direcionados a comunidades tradicionais e projetos de
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resgate e valorização de seus aspectos histórico-culturais. Cabe considerar que o entorno da APA está
inserido em Zona Especial de Interesse Turístico Ambiental pelo Plano Diretor do município de Porto
Belo.
d) Localização estratégica e proximidade da APA aos principais centros urbanos, aeroportos e
portos de Santa Catarina
O município de Porto Belo e, por consequência, a APA estão bem localizados em relação aos
principais centros urbanos do litoral catarinense e vale do Itajaí, bem como em relação aos principais
aeroportos e portos do estado de Santa Catarina. Este condição oportuniza um melhor planejamento da
oferta turística, com divulgação direcionada a público-alvo específico, caso seja necessário e pertinente
no futuro. Não obstante, levando-se em consideração o crescimento do fluxo já existente de turistas de
cruzeiros em Porto Belo, a APA aparece como atrativo integrado a outros destinos do estado justamente
pela localização estratégica e facilidade de acesso aos demais pontos turísticos do estado. Esta
oportunidade, no entanto, contrasta com a deficiência do sistema viário, do crescimento da frota de
veículos no município e de sua condição como único acesso entre as praias dos municípios de Itapema e
Bombinhas, aspectos responsáveis pela geração de trânsito significativo durante o verão, justamente
período de maior demanda turística.
e) Atratividade da baía do Caixa D’Aço
A alta atratividade da baía do Caixa D’Aço para diversos tipos de embarcações está associada à
condição diferencial de abrigo, apelo paisagístico e dos serviços náuticos que se desenvolveram a partir
do crescimento da procura. Estes aspectos se apresentam como uma grande oportunidade para
explorar a visibilidade e importância da APA para diferentes públicos das embarcações que procuram a
baía, divulgando e difundindo informações para as diferentes regiões de procedência do público
embarcado. Ao mesmo tempo, eles possibilitam o planejamento de ações de conscientização sobre
normatização de conflitos de uso marinho-costeiro, levando-se em conta os problemas relatados pelos
atores locais quanto à diversidade de usos verificados (pesca profissional e artesanal, esportes náuticos,
pesca esportiva, etc.).
f) Conselho da Cidade e Fundação Municipal de Meio Ambiente
Aspecto ressaltado por atores locais na Oficina de Planejamento Participativo, o Conselho da
Cidade de Porto Belo (CONCIBELO) e a Fundação Municipal de Meio Ambiente representam
instrumentos importantes para o fortalecimento da gestão participativa da APA. O Conselho da Cidade,
já em funcionamento, é o órgão colegiado consultivo e deliberativo cujos mecanismos de
funcionamento podem ser acessados pelo Conselho Gestor da APA para multiplicar as orientações e
normatizações do Plano de Manejo para a política municipal de urbanização e proteção do meio
ambiente. A Fundação Municipal de Meio Ambiente, prevista em lei, porém não estruturada, aparece
como oportunidade para criação de dotação orçamentária para a APA, através da criação de um Fundo
Municipal de Meio Ambiente, e para a estruturação de uma equipe técnica de atribuição exclusiva à
gestão executiva da APA e presidência do Conselho Gestor.

Ameaças
a) Baixo índice de conhecimento da APA entre os moradores da comunidade
Um aspecto negativo relevante, conforme questionário aplicado pelo diagnóstico
socioeconômico, é o baixo índice de conhecimento da APA, tanto de seu território quanto dos motivos
de criação e objetivos, entre os moradores do Bairro Araçá. Esta ameaça pode estar relacionada à baixa
participação da associação de moradores no Conselho Gestor ou ainda a problemas na
representatividade da comunidade e/ou multiplicação das informações pelos seus representantes. Tal
aspecto demanda melhor diagnóstico da origem do problema e definição de estratégias de divulgação e
comunicação direcionada aos moradores, considerando-se o baixo grau de instrução verificado na
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pesquisa (ver abaixo), cujos resultados impactam diretamente no sucesso de implementação de diversas
ações do Plano de Manejo.
b) Baixo grau de instrução da comunidade do Araçá
Outra ameaça levantada pelo questionário é o baixo grau de instrução da comunidade, aspecto
que aumenta a complexidade para alternativas de desenvolvimento integradas com a gestão da APA,
tanto em relação a canais de comunicação quanto à mobilização para projetos e ações em parceria.
Apesar do reconhecimento da necessidade de ações de educação ambiental por atores locais durante as
oficinas participativas, o baixo grau de instrução é uma particularidade significativa para envolvimento,
construção e implementações de ações deste tipo na comunidade.
c) Fragmentação florestal da SC 412
A contiguidade dos remanescentes florestais da APA da Ponta do Araçá e do Parque Municipal
da Galheta contrasta com a fragmentação imposta pela presença da SC-412. Do ponto de vista da
conservação da mastofauna, além de as florestas das duas UCs possuírem tamanho muito reduzido,
constitui ameaça o fato de estarem visivelmente desconectadas pela rodovia SC-412 do fragmento
florestal maior presente na península de Porto Belo, onde existem outras unidades de conservação
(ARIE da Costeira de Zimbro, RPPN Morro dos Zimbros). Segundo o diagnóstico de fauna, a
fragmentação é uma das maiores ameaças para a conservação dos mamíferos, sendo que algumas
espécies são incapazes de transpor as barreiras (cidades, estradas, pastagens e áreas agrícolas), e as que
conseguem se expõem a grandes riscos que reduzem suas chances de sobrevivência.
d) Sobrepesca no entorno direto da APA
Esta ameaça foi apontada primeiramente por membros da comunidade do Araçá durante as
oficinas participativas, e, posteriormente, foi confirmada no diagnóstico de peixes recifais, depois de
uma análise baseada na estrutura populacional de predadores de topo de cadeia trófica (principalmente
a garoupa, Mycteroperca marginata) em comparação com outros locais amostrados na região.
Mostrou-se distinta dos demais pontos por apresentar uma população extremamente baixa e com
tamanho extremamente reduzido. Os resultados apontam a pesca excessiva como um dos principais
fatores que promovem a depleção local desta espécie, provavelmente refletindo-se também em outras
espécies que constituem atrativos ao mergulho subaquático.
e) Sazonalidade do turismo com subutilização de equipamentos na baixa e inadequação da
capacidade na alta temporada
A sazonalidade turística em grande parte do litoral catarinense é também uma ameaça
significativa para a APA da Ponta do Araçá. Aspecto destacado tanto nas oficinas participativas quanto
no diagnóstico socioeconômico, a sazonalidade impõe uma subutilização de equipamentos e serviços na
baixa temporada e, ao mesmo tempo, uma inadequação da capacidade de absorção da demanda na alta
temporada no município de Porto Belo. Tal desequilíbrio gera riscos ao desenvolvimento turístico da
APA, sobretudo para o planejamento, monitoramento e manejo da visitação, que já representa uma
fragilidade atualmente para a UC.
f) Rede de esgoto atende a somente 3,34% do município
A precariedade do sistema de esgoto do município de Porto Belo ameaça a APA à medida que a
qualidade das águas da baía fica comprometida, sobretudo durante o verão e levando-se em conta a
dinâmica marítima das águas da região, de água protegidas e calmas, o que dificulta a circulação de
efluentes despejados no oceano. Segundo informações da Prefeitura Municipal, está sendo planejada a
ampliação da capacidade, e, em abril de 2012, iniciou o processo de concessão de serviços públicos de
abastecimento de água e esgotamento sanitário.
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g) Crescimento da frota de veículos incompatível com a capacidade da estrutura viária de Porto
Belo
O crescimento verificado pelo diagnóstico socioeconômico na frota de veículos do município de
Porto Belo é uma ameaça ao desenvolvimento turístico municipal e da APA, à medida que é
incompatível com a capacidade da estrutura viária existentes, já super explorada pela condição de
ligação de acesso entre as praias dos municípios de Itapema e Bombinhas. Esta ameaça, portanto,
contrasta diretamente com a oportunidade de localização estratégica da APA em relação a centros
urbanos, portos e aeroportos do estado de SC.
h) Incidência de pobreza municipal, da ordem de 35,3% da população
Outro aspecto negativo diagnosticado pelo estudo socioeconômico é a incidência de pobreza
municipal, com identificação de 10% das famílias cadastradas e 223 beneficiárias do Programa Bolsa
Família no município, sendo 20 famílias no bairro do Araçá (83 pessoas). Estes números contrastam com
a evolução e classificação do município segundo o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e Índice
FIRJAN no contexto do estado de Santa Catarina. Sob um ponto de vista, este aspecto denota um
obstáculo à mobilização comunitária para projetos e ações capitaneadas pela APA que não possuam
resultados diretos ou de curto prazo na renda das famílias (ex.: educação ambiental), mas, por outro,
pode significar uma oportunidade aos projetos relacionados a alternativas de renda, cujo incremento
não necessita ser de alta ordem de grandeza para contribuir na mudança do padrão de desenvolvimento
humano verificado em boa parte das famílias da comunidade.
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7

DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA

A significância da Área de Proteção Ambiental da Ponta do Araçá está associada à presença de
atributos naturais e histórico-culturais de grande relevância no contexto municipal, regional e até
mesmo nacional, conforme exposto a seguir.
No contexto municipal, além de constituir atualmente a única unidade e conservação criada e
sob a responsabilidade da Prefeitura de Porto Belo (existem outras propostas em discussão, dentre elas
a do Parque Municipal da Lagoa do Perequê, a APA do Perequê e o Parque Municipal do Segundo
Acesso), sua significância relaciona-se principalmente pela expressividade da cobertura florestal e pela
diversidade de atrativos turísticos concentrados em sua área.
Apesar do tamanho diminuto da APA da Ponta do Araçá, ocupando cerca de 1,5% do território
de Porto Belo, sua cobertura florestal com predomínio de estágio médio e avançado de regeneração
(81,6% da área) representa um dos cinco maiores fragmentos de mata nativa nestas classes dentro do
município, segundo mapeamento estadual realizado em 2008 pela FATMA, com ainda maior
importância por situar-se na zona urbana.
O papel de conservação deste remanescente de Floresta Ombrófila Densa ganha ainda mais
destaque como modelo de uso e ocupação do solo em Porto Belo, no contexto do Plano Diretor, onde a
APA e seu entorno estão incluídos na Macrozona de Proteção Ambiental e nas Zonas Especiais e de
Ocupação Tradicional, respectivamente. Além disso, a beleza da paisagem predominantemente florestal
permite introduzir uma estratégia de conscientização ambiental sobre a importância da Mata Atlântica e
sua biodiversidade, por meio de atividades recreativas, educacionais e interpretativas, baseada no
conhecimento gerado pelos diagnósticos sobre a fauna e flora, seja para moradores locais ou turistas.
Frente aos atrativos turísticos existentes no município, a APA concentra alta diversidade de
oportunidades, tanto em uso quanto com potencial ainda latente. Das cinco praias frequentadas por
banhistas em Porto Belo, duas estão situadas na APA, as praias do Estaleiro e do Caixa D’aço, com
grande diferencial pela composição paisagística do entorno florestal e pela acessibilidade mais restrita
feita através de trilha. A praia do Caixa D’aço ainda emoldura a baía de mesmo nome, principal abrigo e
destino de embarcações de lazer de diversos tipos.
As trilhas existentes para acesso aos costões também compõem atrativo diferencial da APA
dentro do município, tanto pela visada paisagística que proporciona, quanto pela presença de jardins
suspensos, uma composição vegetal de grande beleza e histórico-científico, destacado pelo ilustre
botânico Raulino Reitz em 1961. As trilhas e os costões da APA ainda representam importante
atratividade para a pesca esportiva e o mergulho contemplativo, atividades estas que, entretanto,
demandam ações de normatização e fiscalização urgentes.
Dentro do rol de atrativos existentes na APA, mas com potencial ainda latente, se encontram
diversos atributos histórico-culturais diagnosticados no Plano de Manejo. Estes atrativos incluem
oficinas líticas, habitações pré-coloniais, estruturas coloniais (engenho, taipas, etc.), práticas e saberes
culturais, celebrações, lugares de uso comunitário, atual e histórico, que podem contribuir
significativamente para um desenvolvimento turístico diferenciado e integrado, não só na APA quanto
no município e península de Porto Belo.
No contexto regional e nacional, cabe destacar que o atual estado de conhecimento da riqueza e
composição da fauna silvestre, e as condições para conservação da mesma ao longo da Mata Atlântica
do litoral de Santa Catarina e da região sul do Brasil como um todo, é extremamente preocupante, pois,
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para a grande maioria das áreas inseridas em Unidades de Conservação, praticamente não foram
realizados estudos sistematizados. Isto se torna ainda mais preocupante quando são consideradas
Unidades de Conservação de uso sustentável, em que tanto os objetivos de criação como dos planos de
manejo são elaborados sem que se conheça o que se deve preservar, permitindo que atividades
inadequadas eliminem espécies ameaçadas, raras, endêmicas ou mesmo novas para a ciência mesmo
antes de serem conhecidas. Isto faz com que os estudos desenvolvidos na APA do Araçá assumam uma
alta relevância devido à grande diversidade de grupos faunísticos abordados, bem como o elevado
esforço de amostragem direcionado espacial e temporalmente para a elaboração do Plano de Manejo,
servindo de referência para definição de exigências e elaboração de diagnósticos em relação à criação e
planejamento de Unidades de Conservação.
Neste contexto, dentre os aspectos mais relevantes da APA do Araçá, que demonstram a
significância do conhecimento gerado pelos estudos desenvolvidos, incluindo a possibilidade de análises
associadas, merece destaque:



A confirmação de 218 espécies de vertebrados no interior da APA, sendo cinco espécies
ameaçadas em ambiente terrestre;



A possibilidade de realizar análises considerando a confirmação de 237 morfoespécies, espécies
ou gêneros de invertebrados para a APA do Araçá, sendo 66 novos registros para o estado de
Santa Catarina, sendo pelo menos três novas espécies para a ciência;



A identificação de espécies de artrópodes e répteis de importância médica ou veterinária;



A contribuição para o conhecimento de espécies presentes no entorno da APA, incluindo 42
espécies no ambiente marinho, sendo três ameaçadas de extinção em escala nacional ou global;



A indicação da ocorrência de espécies vegetais de interesse para conservação, sendo 4
ameaçadas de extinção, 1 indicada como rara na resolução Conama 261, de 1999, e 1
considerada como ameaçada no fascículo da Flora Ilustrada Catarinense;



Em função das informações sistematizadas obtidas, os estudos faunísticos geraram potencial
para atração de novas pesquisas e para o delineamento de estratégias de conservação e ações
de manejo, impossibilitados de serem feitos em estudos simplificados;



Associada a outras unidades de conservação, áreas protegidas e remanescentes florestais da
região, a APA tem potencial para a manutenção de espécies consideradas ameaçadas de
extinção, como o gato-do-mato-pequeno (Leopardus tigrinus).

Estes dados reforçam o enquadramento da APA como área de muito alta importância no
mapeamento de Áreas Prioritárias para a Conservação da Mata Atlântica e Campos Sulinos, de acordo
com a CONABIO (Comissão Nacional de Biodiversidade) e com a Portaria do MMA (Portaria Ministerial
nº 9, publicada em 23/01/2007).
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