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1. Relatório Complementar Pedológico
1.1. Princípios Metodológicos Adotados na Análise do Solo
A confecção do relatório dos estudos pedológicos adotou procedimentos metodológicos
hierarquizados em três etapas cronológicas: 1º) campanha de campo; 2º) análise físico-química
das amostras e; 3º) contextualização teórico-descritiva da pedologia da área com consequente
confecção do relatório final.
O trabalho de campo compreendeu a abordagem direta da área de estudo em nível exploratório
utilizando-se de uma amostragem de baixa intensidade, bastante comum para diagnósticos
expeditos, como o caso. Seu planejamento prévio foi sistematizado de forma a obtenção de
dados para a posterior etapa de confecção textual. A campanha foi realizada em tempo
ensolarado no dia 12 de março de 2011 pelos profissionais envolvidos e contou com a aplicação
de um protocolo sugerido em IBGE (2007) resultando em fichas catalográficas das três amostras
localizadas conforme Quadro 1 e Anexo 01, a saber:
Quadro 1: Listagem dos Pontos de Amostragem de Solo na APA da Ponta do Araçá

Ponto
Amostral
1
2
3

Coordenadas (UTM)
X

Y

746529,22
745757,88
745340,11

6997732,84
6997511,57
6997039,05

Obs: Fuso 22. Hemisfério Sul. 51º MC.

Os pontos amostrais não foram escolhidos aleatoriamente, mas obedeceram a uma análise de
fases de vegetação, conforme unidades metodológicas utilizadas pelo SiBCS (2006) para
mapeamentos em grandes escalas e para diferenciação de solos de mesmo nível taxonômico, e
de relevo dominante na APA da Ponta do Araçá que melhor exemplifiquem a condição
paisagística.
Explicando: "fase de vegetação" corresponde, na verdade, a uma das unidades metodológicas
para as condições pedológicas locais. É adotado pelo SiBCS (2006) o para mapeamentos em
escalas grandes e também para a diferenciação de solos de mesmo nível taxonômico, para
detalhamento. Acompanham a fase de vegetação para a caracterização pedológica em níveis
superiores, as fases de pedregosidade, rochosidade, de relevo, de declividade, de drenagem, de
erosão e de substrato.
Assim, antes de uma descrição das singularidades do perfil foram observadas as relações
ecológicas associadas ao ambiente e a paisagem absorvendo, portanto o conceito de pedon 1.
1

Segundo IBGE (2007:123) o pedon é uma unidade básica de referência, tridimensional, com limites e dimensões arbitrárias, cuja
área é determinada arbitrariamente por uma semelhança de características intrínsecas ao ambiente. Trata-se do elo de ligação
entre o solo, e as paisagens geográficas.
2
As amostragens foram realizadas nos três perfis, a partir de 40 cm de profundidade perfazendo horizontes A e B.
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Além da coleta de amostras deformadas de subsuperfície 2 realizou-se também a descrição da
morfologia e características físicas dos horizontes e camadas - valor de croma, cor, espessura,
textura, além da pegajosidade, consistência, coesão dos materiais. Não houve abertura de
trincheiras, sendo a amostragem e o exame morfológico realizado em cortes de estrada ou
barrancos, em condição de limpeza prévia.
Os materiais utilizados na etapa de campanha de campo foram:
- Conjunto de pás (reta e curva);
- Trena de fibra;
- Espátula;
- Borrifador com água;
- GPS de navegação;
- Tabela de Cores Munsell®;
- Máquina fotográfica digital.
A segunda etapa inicia com a entrega das amostras de solos ao Laboratório Físico Químico e
Biológico da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – CIDASC
para realização dos ensaios físicos e químicos. As análises realizadas seguiram os
procedimentos do Manual de Métodos de Análises de Solos da EMBRAPA (SiBCS, 2006) 4.
Além da análise granulométrica básica, foram realizados os ensaios dos parâmetros de pH,
Matéria Orgânica, Complexo Sortivo, Soma de Bases, CTC e Saturação por Bases.
A última etapa do trabalho corresponde à confecção textual sobre a condição pedológica da
área de estudo. A organização do texto se estabeleceu sob uma formatação sucinta, disposta
em duas linhas distintas, porém complementares:
a)

Contextualização

solo-paisagem

–

identificação

das

relações

entre

os

processos

morfogenéticos da paisagem com o processo pedogenético encontrado in situ;
b) Apresentação descritiva das amostras com

os resultados dos ensaios – detalhamento

morfológico e físico-químico das amostras obtidas através das fichas do IBGE (2007).
A principais obras-guia deste estudo são Lepsch (2002) 5, IBGE (2007), SiBCS (2006) e o IBGE
(2003) 6
1

Segundo IBGE (2007:123) o pedon é uma unidade básica de referência, tridimensional, com limites e dimensões arbitrárias, cuja
área é determinada arbitrariamente por uma semelhança de características intrínsecas ao ambiente. Trata-se do elo de ligação
entre o solo, e as paisagens geográficas.
2
As amostragens foram realizadas nos três perfis, a partir de 40 cm de profundidade perfazendo horizontes A e B.
4
SISTEMA BRASILEIRO DE CLASSIFICAÇÃO DOS SOLOS (2006) 2ª Edição. Rio de Janeiro: EMBRAPA, Centro
Nacional de Pesquisa de Solos. 306 p.
5
LEPSCH (2002) Formação e Conservação dos Solos. São Paulo: Oficina de Textos. 178 p.
6
IBGE (2003) Projeto Gerenciamento Costeiro de Santa Catarina – 3ª Fase. Solos. 705 p. Disponível em:
morrodobau.ufsc.br/files/2011/03/Solos_final.pdf

2

1.2.

Generalidades Pedogeomorfológicas e de Hidrologia dos Solos Locais

A disposição das rochas ígneas encontradas nos terrenos das encostas da APA da Ponta do
Araçá atesta a importância genética da coluviação ainda ativa (depósitos de encosta) para a
conformação pedológica in situ. As rampas de sedimentos dispostas de forma caótica e a própria
condição litológica primordial formam uma topografia angulosa com ressaltos pronunciados
(knickpoints) nas rampas e ombreiras e talvegues úmidos e secos. Essa condição fisiográfica
facilita a existência de solos residuais, afloramentos freáticos, bem como exposição da zona
vadosa do solo.
As encostas apresentam zonas altimétricas com composições genéticas bem distintas. Enquanto
que nas partes mais altas, a presença de matacões é pouco notada tanto em superfície, como
inumada, os talvegues e encostas baixas acham-se entulhados de material dendrítico. Não há
uma mudança sensível na matriz dos horizontes diagnósticos, apenas nos horizontes
superficiais.
Evolutivamente os pacotes sedimentares encontrados sobre os saprólitos são de incipiente
formação pedogenética e indicam uma superfície instável, que embora em fase de floresta
ombrófila densa, condicionam a suscetibilidade média-alta para movimentos de massa rápidos,
quando em cortes e declividades acentuadas. Essa condição deve-se ao padrão estrutural
mantido pelos saprólitos e a facilidade de hidratação dos argilominerais
Pela natureza coluvionar e alterítica são notados nas encostas vegetadas principalmente solos
amarelados e alaranjados, pouco espessos e pedologicamente associados ao tipo cambissólico
(solos incipientes) com variações laterais possíveis para argissolos vermelho e vermelhoamarelos em decorrência da maior iluviação de argilas ou da própria degradação dos
granodioritos encontrados. Ambos os solos possuem um horizonte A nitidamente arenoso que
grada para uma matriz mais equilibrada argilo-areno-siltosa e de boa plasticidade a partir dos 30
cm de espessura. Nesse plano é comum a retenção de água em nível de franja capilar e
consequentemente em condições saturadas. Geneticamente estão associados ao processo de
dissecação ativa das colinas e cadeias de morros costeiros do Estado de Santa Catarina.
As características hidrológicas dos terrenos presentes na área são a drenagem moderada e até
mesmo pouco eficiente e determinada sobremaneira pela maior quantidade de argila presente
em subsuperfície.
O trabalho de Oliveira (2010) 7 para os cambissolos com características naturais idênticas aos
dos encontrados na área de estudo, atestaram que condutividade hidráulica ao longo dos perfis foi
preferencialmente diminuída a partir dos 20cm de profundidade, devido a notável mudança
estrutural e textural a que geralmente estes solos estão sujeitos. Por outro lado, a curva de
saturação hídrica aumentou, justamente devido ao incremento percentual da fração argila.
3

O artigo de Junqueira Jr. et al (2006) 8 atesta especificamente a importância da cobertura de
serrapilheira junto ao solo das florestas para a retenção de água da chuva servindo de
importante fonte de fluxo para os solos.

1.3. Caracterização dos Solos Locais
Os cambissolos são junto com os argissolos os pedons mais frequentes ao longo da APA da
Ponta do Araçá ocupando praticamente 90% da superfície da Unidade de Conservação. Ambos
aparecem em associação e vinculados tanto ao modelado de dissecação de colinas, próprias das
serras litorâneas, como nos domínios das rampas, feições localizadas às margens e encostas
próximas ao mar e aos pequenos canais fluviais. Localmente os primeiros dividem-se
exclusivamente nos grandes grupos dos alumínicos, álicos e distróficos, enquanto que os
segundos da subordem vermelho-amarela eutróficos ou distróficos, variantes químicas que
são determinadas, sobretudo pela posição topográfica e pelo substrato geológico de origem.
Os cambissolos possuem esta denominação por serem solos que não encaixam na descrição de
horizonte diagnóstico latossólico, nítico, textural. São solos de profundidade variável (50-250 cm),
porém estruturalmente poucos desenvolvidos, devido ao horizonte B incipiente ou de
pedogênese incompleta. Podem ser regolíticos.
Apresentaram na área de estudo (vide exemplo da Figura 1) condições residuais, textura
intercambiável, com gradação de horizonte plana a irregular, horizonte A moderado e relação de
cor entre bruna e amarela, além de um típico horizonte EB porção subsuperficial de onde iluviam
as argilas. Apresentaram fases de rochosidade nas áreas de declividade suave a moderada,
através dos boulders parcialmente inumados, mesmo sob condições de floresta ombrófila
densa.

7

OLIVEIRA, J. P de (2010) Avaliação de Métodos de Campo para a determinação de condutividade hidráulica em meios
saturados e não saturados. Dissertação de Mestrado. Instituto de Geociências/UNB. 110 p.
8

JUNQUEIRA Jr. J.; MELLO, C. R. De; SILVA, A. M. PINTO, D. B. (2006) Comportamento hidrológico de duas nascentes
associadas ao uso de solo numa sub-bacia hidrográfica de cabeceira. In: I Simpósio de Recursos Hídricos do Norte e CentroOeste. 20 p.
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Figura 1: Perfil de cambissolo em depósito coluvionar de encosta com características próprias de
cambissolo distrófico argilúvico (pedogênese incipiente), horizonte A moderado em relevo suaveondulado, entre as coordenadas UTM 6997732N e 746529E (Datum SIRGAS 2000,Fuso 22, Hemisfério
Sul). Observou-se pouco, além de material mal selecionado, acréscimo da fração de argila ao longo do
perfil em até 100 cm de profundidade, embora não alcançando as necessidades mínimas para
enquadramento na ordem de argissolo.

A relação geomorfológica para os cambissolos ocorre no nível das baixas encostas e pode
indicar um posicionamento derivado de coluviação e até mesmo solifluxão pretérita. Por isso
estão quase sempre lateralizados por outros grupos de pedons. No caso específico da APA da
Ponta do Araçá, devido a grande intemperização do granodiorito Estaleiro apresentam-se
também junto a neossolos litólicos (vide Figura 2, abaixo).

5

Figura 2: Panorama de um saprólito com processo pedogenético compatível neossolo litólico próximo às
coordenadas UTM, 6996897N e 745409E (SIRGAS 2000, Fuso 22, Hemisfério Sul):. A estrutura
granodiorítica foi preservada, evidenciando inclusive os veios aplíticos. A pedogênese aparece restrita no
pequeno horizonte A orgânico e fíbrico jaz sobre o horizonte C e Cr.

Na área de estudo encontram-se cambissolos com argila em baixa atividade e relação de cor
entre 10YR e 5Y, ou seja, amarelados ou avermelhados. Há pouca presença de cerosidade em
nível moderado, dominando as expressões de pouca nitidez e a estrutura é geralmente
prismática. Mosqueados ocorrem difusos ao longo do horizonte B em tamanho pequeno.
Independente do horizonte A sobrejacente, os cambissolos encontrados caracterizaram-se pela
presença de minerais primários e fortemente ácidos. Possuem textura dominantemente argiloarenosa, com elevado teor de silte e estrutura aparente em blocos subangulares. Apresentam
baixo a médio gradiente textural, com drenagem variando de acentuada a imperfeita. São
considerados solos de fertilidade variável podendo ser ambos, solos eutróficos ou distróficos.
A fase de relevo predominante nesse solos varia desde ondulada até fortemente ondulada,
com declividades entre 10 e 45%.
Os solos da ordem dos argissolos, por sua vez relacionam-se, na área de estudo como
continuidade dos espessos mantos de intemperismo dos granodioritos (vide exemplo ilustrado na
Figura 3). Localizam-se na média encosta dominantemente nas partes mais altas e médias da
colina e sob a Floresta Ombrófila Densa. Sua característica específica é o incremento de argila
dos horizontes A e E para o B na ordem desde uma vez e meia
Predominam nas subordens vermelho-amarelos, com características de alta saturação por
alumínio. 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
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espessura e visualmente mais arenoso e orgânico, podendo ser definido conforme análise
química entre horizonte moderado ou húmico.
Devido a sua mudança textural abrupta, os solos da área de estudo apresentam elevada
propensão aos processos erosivos especialmente relacionados a escorregamentos de alta
velocidade. Na realidade, a capa de argila concentra bastante água, controlando o nível de
infiltração até a zona saturada e aos aquíferos fraturados.

Figura 3: Perfil típico de argissolo vermelho em média encosta. Note a gradação plana dos horizontes
até o saprólito e a mudança textural abrupta desde cerca dos 100 cm (passando de mais claro e franco
argilo-arenoso para argiloso). (Fonte da Figura: Caruso Jr, 2007)

As feições macroscópicas observadas do horizonte textural B foram a alta cerosidade e
plasticidade, típicas de caráter argilúvico, consistência do material variável entre friável e muito
friável, e pouca ocorrência de cascalhos e calhaus em subsuperfície. A macroestrutura é
laminar com o predomínio de maciços e prismas de argila inexistindo mosqueados e lamelas.
Associam-se lateralmente e em sotoposição, especialmente em ocasiões de vertentes convexas
e modelado de colinas e morrarias aos cambissolos distróficos e eutróficos, já
7

descritos anteriormente em fase de rochosidade abundante e de floresta ombrófila submontana.
Nas fases de floresta ombrófila densa, especialmente a submontana, ocorrem próximos aos
pequenos rios, expressões bem localizadas de solos com suscetibilidade hidromórfica em
superfície com ocorrência de horizontes A do tipo espodosol em matriz cinza, mal drenado,
textura silto-argilo-arenosa, alta pegajosidade e plasticidade e com vinculação a condição de
saturação hídrica (vide Figura 4). Não chegam a sofrer pedotransformação a partir dos 100 cm,
mantendo-se com circunstâncias semelhantes ao dos cambissolos encontrados na área.

Figura 4: Detalhe de Horizonte A do tipo espodosol encontrado nas coordenadas UTM 6998190N e
746845E (Datum SIRGAS 2000, Fuso 22, Hemisfério Sul). Note a presença de nível hídrico elevado.
Trata-se de um ambiente de redução, muito comum em áreas cristalinas com presença de vegetação
florestal.

Destacam-se ainda que nas bermas praiais e retropraias, o processo pedogenético é incipiente,
devido à gênese sedimentar. Destacam-se neossolos quartzarênicos nas pequenas praias
(Estaleiro, por exemplo). Não foram evidenciados indícios de podzolização.
Ressaltam-se ainda no panorama local os monumentos rochosos do tipo costões e
promontórios, formados por grandes blocos arredondados erodidos e deslocados de montante,
dispostos junto ao encontro das principais vertentes dos morros com o nível marinho de base.
Neles não são encontrados processos pedogenéticos.
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1.4. Dados Físico-Químicos e Descrição Morfológica das Amostras
As amostras coletadas em campo vinculam-se a ordem dos argissolos e cambissolos argilúvicos,
fato que evidencia a enorme decomposição das rochas cristalinas e de hidratação dos feldspatos do
Granodiorito Estaleiro. Nos Quadros 2a e 2b abaixo se têm as características elementares dos
horizontes B, e particularmente na amostra 3 têm-se as características químicas e físicas do
horizonte háplico superficial.
Quadros 2a e 2b: Resultados das Análises Físico-Químicas das Amostras de Solo do P01 e P02.

Quadro 2a - Análise Química dos Solos
Determinação

1353/AM01

Res
41,00
Textura
4,70
pH
Índice SMP
4,50
Fósforo
1,30
138,00
Potássio
Orgênica
1,10
4,40
Alumínio
1,20
Cálcio
1,70
Magnésio
Sódio
48,00
24,41
H + Al
3,47
Soma Bases-S
27,88
CTC
Saturação
Bases-V
12,45

1354/AM02

1355/AM03

Ref.
Classe 2
Muito Baixo

Unidade

Res
Ref.
Res
50,00
Classe 2
17,00
4,80 Muito Baixo 5,30
5,40
5,20
Muito Baixo 0,20
Muito Baixo 0,10
55,00
48,00
Baixo
1,10
Baixo
0,60
1,10
2,90
Baixo
21,20
Alto
1,10
Alto
2,60
Alto
1,10
28,00
38,00
8,69
10,93
Média
24,07
Alta
2,49
Alta
32,76
Alta
13,42

Muito Baixo ppm
ppm Mat.
Baixo
%(m/v)
cmolc/l
Baixo
cmolc/l
Alto
cmolc/l

Muito Baixa

Muito Baixa

73,47

Média

18,55

Ref.
Classe 4
Baixo

Baixa
Média

% Argila

cmolc/l
cmolc/l
cmolc/l
%

Obs.: Interpretação conforme recomendação de adubação e calagem para os estados do RS e SC

Quadro 2b - Análise Física das Amostras
Ensaios
Areia Grossa ( 2 - 0,2 mm)
Areia Fina ( 0,2 - 0,05 mm)
Silte ( 0,05 - 0,002 mm)
Argila (< 0,002 mm)

AM01
17,5
27,1
23,1
42,34

AM02
12,9
13,4
21,6
52,13

AM03
28,6
26,4
34,48
10,52

Unidade
%
%
%
%

De acordo com os laudos físico-químicos as amostras de solos se mostraram diferenciadas, de
acordo com as fases de inserção topográfica e vegetacional.
As principais características a se destacar, são:
a) Alta acidez encontrada em todas as amostras;
b) A grande presença de sódio em todas as amostras, indicando provável
prevalência na CTC. Esta condição pode evidenciar um processo de
empobrecimento do solo através da salinização. Atualmente a maior concentração
9

de íons sódicos entre os demais impede a agregação da terra, endurece o solo e
aumenta a impermeabilidade dos solos locais;
c) Baixo teor de matéria orgânica em todas as amostras, independente do horizonte;
d) Presença considerável de íons de alumínios, condição respondendo pela
importação da litologia granodiorítica. Na amostra 1, a classificação tende para
alumínico, enquanto que as amostras 2 e 3 classificam-se como álicas;
e) A argila em alta atividade (Tba) é presente nas duas primeiras amostras, enquanto
que na terceira, tem-se em baixa (Tba).
A seguir, a descrição morfológica das amostras para fins exploratórios.
Amostra 1 – Cambissolo Eutrófico Argilúvico.
Descrição Geral
Amostra ge m Nº 01

Us o Atua l : Floresta Nativa

Proje to: APA da Ponta do Araçá

Da ta :

Ca ra cte rística s: Próximo a estrada de Acesso

Cla s s i fica çã o SiBCS (2006): Cambissolo Eutrófico Argilúvico

Loca liza çã o: Porto Belo - Bairro Araçás

Coorde na da s : 746529 E / 6997732

Relevo Local

Ma te ria l Ori gi ná rio: Granodiorito
Plano

Forte Ond.

Drenagem

Erosão

M uito M al

Boa

Suave Ond. M ontanhoso

M al

Acentuada

Ñ. Apar.

Ondulado

Im perfeita

Forte

Ligeira

Ex cessiv a

M oderada

Escarposo

Moderada

Classe

Forte

Vegetação Primária
Tipo
Floresta
C errado

Tropical

Pedregos.
Tipo

lam inar
sulcos

Ñ pedr.
Ligeira

Rochosid.
Ñ rochosa
Ligeira

Pedregosa

Rochosa

rav inas

M uito

M uito

Voçorocas

Ex trem a

Ex trem a

M . Forte

C omplemento

Restinga

Altitude : 100 m

subcaducifólia

Ex trem a

Subtropical caducifólia

Campo

C erradão

Campinarana Perenifólia

C aatinga

outros:

hidrófila

subperenifólia hidgrófila
Superfície de com pressão/slicken side

Descrição M orfológica

Presença de Cascalhos

Espessura

Símbolo
Profundo

(cm)

Pouco

M Cascalhenta

Textura

Cor (Código Munsell)

Não

Sim

Cascalhenta

Cerosidade

.
Matriz
(-)

70 cm

100 cm

Areia

Franco argiloarenosa argila

silte

Areia-franca

Fraco argilossiltosa

orgânica

Franco arenosa Franco-argilosa

argilossiltosa orgânica fibrosa

com um

úmi d a ma ss .

Franco arenosa Franco-siltosa

m uito argilosa

abundante

F raca

Consistência

T amanho
M uito Pequena
Pequena

F orte
Grande/Muito Grande

T ipos
M aciça
Grãos sim ples Coluna
Granular

Prismática

Blocos Ang.

Paralelep.

Úmido

Plasticidade

Solta

Firm e

Ñ plás tica

M uito Friáv el

M uito Firm e

Ligeira

Ex tr. Firm e

Grau
fraca

úmida

Estrutura
Grau

Quantid

forte

Transição
Pegajosidade
Ñ pegajosa

Topografia

Contraste

Plana

abrupto

Ondulada

claro

Pegajosa
M uito Plástica

M uito Pegajosa Quebrada

difuso

Horizonte A (0 - 20cm); bruno-escuro (10YR 3/3, úmido); argilo-arenoso; moderado. Estrutura
pequena granular; muito friável a friável, pouco plástico, pouco pegajoso. Cerosidade ausente;
transição plana e gradual;
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Horizonte AE (20 - 40cm); iluvial bruno-claro (2Y 3/3, úmido); argiloarenosa; textura média;
presença de blocos subangulares angulares; friável, boa plasticidade e pegajosidade; transição plana
e gradual;
Horizonte B 40 - 90cm; bruno-avermelhado-escuro (2YR 4/5, úmido); argila; textura fraca muito
pequena e pequena blocos subangulares; friável a firme plástico e muito pegajoso; transição
irregular e gradual;
Horizonte C 90 – 100 cm; presença de saprólito.
Amostra 2 – Argissolo Vermelho Eutrófico.
Descrição Geral
Amos tra ge m Nº 02

Us o Atua l: Floresta Nativa

Proje to: APA da Ponta do Araçá

Da ta :

Ca ra cte rís tic a s : Horizonte A Arenoso/ AE /B A rgiloso
Cla s s i fic a ç ã o SiBCS (2006): Argissolo Vermelho Eutrófico

Loca liza çã o: Porto Belo - Bairro A raç ás

Coorde na da s : 745761 E / 6997476
Relevo Local

Ma te ria l Ori gi ná rio: Granodiorito

Forte Ond.

Plano

Drenagem
M uito M al

Boa

Erosão
Classe

Suav e Ond.

M ontanhoso

M al

Acentuada

Ñ. Apar.

Ondulado

Escarposo

Im perfeita

Forte

Ligeira

Moderada

Floresta
C errado

Forte

C omplemento

Restinga

Tropical

Moderada

Ex cessiv a

Vegetação Primária
Tipo

Pedregos.
Tipo

lam inar

C erradão

Campinarana Perenifólia
outros:

Ligeira

Roc hosid.
Ñ rochosa
Ligeira
Rochosa

sulc os

Pedregosa

rav inas

M uito

M uito

Voçorocas

Ex trem a

Ex trem a

M . Forte

subcaducifólia

Ex trem a

hidrófila

subperenifólia hidgrófila
Superfície de com pressão/slicken side

Descrição Morfológica
Símbolo

Profund.

(-)

60 cm

Presença de Cascalhos

Espessura
(cm)
130 cm

seca
úmida
úmi d a ma s s.

2,5 R 2/4

Areia
Areia-franc a
Franco arenosa
Franco arenosa

M uito Pequena
Pequena
M édia
Grande/Muito Grande

Consistência
T ipos
M aciça
Grãos sim ples
Granular
Blocos Ang.

Blocos Sub.
Coluna
Prism ática
Paralelep.

Úmido
Solta
M uito Friáv el
Friável

Firm e
M uito Firm e
Ex tr. Firm e

Plasticidade
Ñ plás tica
Ligeira
Plástica
M uito Plástic a

Não

Sim
M Cascalhenta

Cascalhenta

Cerosidade

Franco argiloarenosa argila
silte
Fraco argilossiltos a
argiloarenosa orgânica
Franco-argilos a
argilossiltosa orgânica fibrosa
Franco-siltosa
m uito argilosa

Estrutura
T amanho

Pouco

Textura

Cor (Código Munsell)
Matriz

Fraca
M oderada
F orte

Ñ pedr.

Subtro pical caducifólia

Campo

C aatinga

Grau

Altitude : 100 m

Quantid
pouca
com um
abundante

Grau
fraca
m oderada
forte

Transição
Pegajosidade

Topografia

Ñ pegajosa
Plana
Ligeira
On dulada
irregular
Pegajosa
M uito Pegajosa Quebrada

Contraste
abrupto
claro
gradual
difuso

Horizonte A (0 – 40 cm); bruno-escuro (2,5YR 2/4, úmido); argilo-arenoso; moderado. Estrutura
pequena granular; muito friável a friável, pouco plástico, pouco pegajoso. Cerosidade ausente;
transição plana e gradual;
Horizonte B1 (40 - 80cm); bruno-amarela (2Y 3/4, úmido); argilossiltoso; textura média; presença de
blocos subangulares angulares; friável, boa plasticidade e ligeira pegajosidade; transição plana e
gradual;
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Horizonte B2 80 – 130 cm; bruno-avermelhado-escuro (2YR 4/5, úmido); argila; textura fraca muito
pequena e pequena blocos subangulares; friável a firme plástico e medianamente pegajoso;
transição irregular e gradual. Presença de saprólitos.
Amostra 3 – Cambissolo Háplico.
Descrição Geral
Amos tra ge m Nº 03

Us o Atua l: Flore sta Nativa

Projeto: APA da Ponta do Araçá

Da ta :

Ca ra cte rís tica s: Horizonte A háplico / B cambissólico

Cla s sifica çã o SiBCS (2006): Cambissolo Háplico

Loca liza ç ã o: Porto Belo - Bairro Araçás

Coorde na da s: 745761 E / 699747 6

R elevo Lo cal

Ma te ria l Originá rio: Granodiorito

Dren ag em

Ero são
Boa

Plano

F orte Ond.

Muito Mal

Suav e Ond.

Montanhos o

Mal

Ac entuada

Esc arpos o

Imperfeita

F orte

Moderada

Ex c ess iv a

On d ulad o

Classe

F lor esta

R es tinga

T ropic al

Ñ roc hos a

Ñ . Apar.

lam in ar

Ligeira

Ligeira

Ligeira

sulcos

Pedr ego sa
Muito

M uito

Voç oroc as

Ex trema

Ex trem a

M. F orte

s ubc aduc ifólia

C ampo

C erradão

C ampinarana

Perenifólia

C aatinga

outros :

s ubperenifólia hidgrófila

Ex trem a

hidrófila

Sim

Sup erfície de co m pr essão/ sli cken sid e

Descrição M orfológica
Profund.

Pr esen ça d e C ascal h o s

Espessura
(cm)

60 cm

100 cm

seca

5YR 2/1

Fr aca

F ranc o argiloarenos a argila

s ilte

Quantid

F rac o argiloss iltos a

argiloarenos a

orgânica

pouca

orgânic a fibrosa

F ranc o arenos a F ranc o-argilos a

argiloss iltos a

úmid a ma ss .

F ranc o arenos a F ranc o-s iltos a

muito argilos a

M oderada
F orte

ena Média
Grande/Muito Grande

M ac iça

Bloc os Sub.

Grãos s imples C oluna
Gr anu lar
Bloc os Ang.

Prismátic a
Paralelep.

Úmido
Solta

F irm e

Plasticidade
Ñ pl ásti ca

fr aca
m oderada

abundante

forte

Transição
Pegajosidade
Ñ pegajos a
L ig eir a

Topografia
Plana

Mu ito Fr iável M uito F irm e

Ligeira

F riáv el

Plás tic a

Pegajos a

Muito Plás tic a

Muito Pegajos a Quebrada

Ex tr. F irm e

Grau

c omum

Consistência
T ipos

N ão
C asc alhenta

Cerosidade

Areia

úmida

T amanho
Mu ito Peq u en a Pequ

M C asc alhenta

Areia-franc a

Estrutura
Grau

Pou co

Textura

Cor (Código Munsell)
Matriz

(-)

Ro cho sa

rav inas

Sub tro p ical c aduc ifólia

C errado

Símbolo

Rochosid.

Ñ pedr.

F orte

C omplemento

Pedregos.
Tip o

Mo d er ad a

Vegetação Primária
Tipo

Altitude : 100 m

Ondulada
ir r eg u lar

Contraste
abrupto
cl ar o
gradual
difus o
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Horizonte A (0 – 40 cm); bruno-escuro (5YR 2/1, úmido); francoarenoso; moderado. Estrutura
pequena granular; muito friável a friável, não plástico, e ligeiramente pegajoso. Cerosidade
ausente; transição gradual;
Horizonte A/B (40 – 70 cm); bruno (5YR 3/1, úmido); francoarenoso; moderado. Estrutura
pequena granular; muito friável a friável, não plástico, e ligeiramente pegajoso. Cerosidade
ausente; transição gradual.
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2. Relatório Complementar da Hidrografia
2.1. Princípios Metodológicos Adotados na Análise da Hidrografia
A confecção do relatório da análise hidrográfica da Bacia Hidrográfica de Porto Belo adotou
procedimentos metodológicos hierarquizados 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 hidrografia da bacia hidrográfica com consequente
confecção do relatório final.
A sequencia das atividades foi mantida conforme programado. Como nossas bases de dados de
hidrografia não contemplam com grande detalhe a área alvo das atividades, pouco material foi
conseguido com bibliografias de domínio público. Grande parte do detalhamento encontrado fora
buscado em material de particular (pesquisador e/ou pessoa jurídica). Para a bacia hidrográfica
de Porto Belo o material encontrado foi satisfatório, para a área da APA da Ponta do Araçá
a necessidade de atividade mais intensa em campo se mostrou fundamental para conhecimento
da área.
Após levantamento de material, e verificação das atividades de campo, a segunda etapa foi
programada para 3 dias de atividades (Ver mapa 02 no anexo). Na primeira investida foi
investigado a parte da ponta da enseada. Com aparelho GNSS em mãos foram percorridas as
trilhas disponíveis e costões para verificação de cursos d’água no local. Para cada curso
encontrado o registro era feito e sempre que possível o curso foi percorrido até sua nascente e
foz. Na segunda investida a parte imediatamente após a enseada do caixa d’aço, mais a
noroeste. Neste local foram abertos caminhos e seguidos trilhas para os mesmos procedimentos.
A etapa de campo 03 foi para visitar e conferir a bibliografia na parte mais alta da região.
A terceira etapa do planejamento foi reservada para trabalho de gabinete, para elaboração das
tabelas para análise da morfometria da bacia hidrográfica, medição dos cursos d’água e
conferência entre os cursos d’água já mapeados pela bibliografia e os mapeados em campo.
Depois de finalizada análises da morfometria, deu-se a confecção do relatório final de
apresentação dos dados da morfometria, pontos coletados em campo e imagens relevantes.
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2.2. Bacia Hidrográfica de Porto Belo
Conforme GERCO, (2010), a sub-bacia, ou micro bacia 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 micro bacia Porto Belo (onde está situada a área de estudo) esta inteiramente dentro do
município de mesmo nome e tem como principais rios: o Perequê e Perequezinho (Neves, 2007),
ver figura abaixo. Apesar de estarem citados como principais rios, apenas o rio Perequezinho
encontra-se dentro dos limites da micro bacia delimitada pela Agencia Nacional de Águas. Os
citados cursos d’água são as fontes de água potável para o município (Kohl,2001).
Figura 5: Micro Bacia Hidrográfica de Porto Belo e Principais Rios.

Fonte: Figura elaborada com dados retirados da Mapoteca Digital da EPAGRI/SC-2004.
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Dentre os principais aspectos da morfometria da micro bacia de Porto Belo citamos o padrão de
drenagem Dendrítico. Mesmo a bacia sendo de segunda ordem já se percebe nos seus
principais cursos este padrão, ver figura abaixo.
Figura 6: Padrão de Drenagem Dendrítico.

Até mesmo na região da APA da Ponta do Araçá, nos seus principais cursos verifica-se também
este padrão (ver mapa 03 em anexo: Mapeamento dos cursos d’água). Conforme Ab’Sáber
(1975), este padrão apresenta em geral um aspecto arborescente no mapeamento dos cursos,
na confluência dos cursos percebe-se uma 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.
Outras características físicas consideradas de relevante importância para o conhecimento do
comportamento hidrológico são a área de drenagem da bacia, o perímetro, o fator de forma,
comprimento da soma dos cursos d’água, declividade média da bacia (Ver tabela abaixo), etc.
São dados importantes para a identificação de sistemas frágeis ou instáveis dentro dos setores de
uma bacia. Conhecendo o comportamento dos fluxos na bacia hidrográfica, tem-se a
possibilidade de prevenção de cenários atípicos. Abaixo seguem duas tabelas com as
principais características da morfometria da micro bacia:
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Quadro 3: Estatística da Declividade da Micro Bacia Hidrográfica de Porto Belo.
Área
Declividade (%)

Discriminação

Km²

(%)

0,0 - 2,9

Plano

2.90

16.80

3,0 - 7,9

Suave Ondulado

1.42

8.24

8,0 - 19,9

Ondulado

3.84

22.21

20,0 - 44,9

Forte Ondulado

8.35

48.35

45 - 74,9

Montanhoso

0.74

4.29

> 75

Forte Montanhoso

0.02

0.11

17.27 100.00
TOTAL
Fonte: Geoprocessamento e cálculos realizados sob dados da mapoteca da Epagri (2005) e de dados
coletados em campo.
Quadro 4: Comprimento dos Rios da Micro Bacia Hidrográfica de Porto Belo.

Nome

Comp. (m)

Córrego Caixa D'aço

455.60

Córrego da Cachoeira

752.44

Rio da Vina

1642.83

Rio Perequezinho

2814.00

Rio Rebelo

2772.32

Comprimento total rios 1ª ordem (m²)

19783.96

Comprimento total rios 2ª ordem (m²)

5315.68

Comprimento total rios (m²)
25099.64
Fonte: Geoprocessamento e cálculos realizados sob dados da mapoteca da Epagri (2005) e de dados
coletados em campo.
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Quadro 5: Morfometria da Micro Bacia Hidrográfica de Porto Belo.

CARACTERÍSTICAS BH PORTO BELO
Coordenadas UTM (FUSO 22 - Hemisfério Sul)

VALORES
6991580.0

738058.0

6998594.0

748218.0

2

Área de drenagem (Km ) (MISSIO, et al2003)

17.27

Perímetro (Km)

30.9

Coeficiente de compacidade (Kc)

2.08
2.1872

Fator de forma (Kf)
Padrão de drenagem

Dendrítica

Declividade mínima (°)

0.0

Declividade média (°)

20.6

Declividade máxima (°)

99.2

Altitude mínima (m)

0.0

Altitude média (m)

87.6

Altitude máxima (m)

506.00

Comprimento total dos canais (Km)

25.1

Comprimento do canal principal (Km)

2.8

Ordem da bacia
Densidade de drenagem (Km/Km2)

2
1.45

Extensão Média do Escoamento Superficial (Km)

0.1

Altitude Nascente (m)
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Rio Principal

Rio Perequezinho

Comprimento total dos canais na APA (km)
Comprimento do canal principal na APA (Km)

5.8
0.75

Córrego da Cachoeira

Fonte: Geoprocessamento e cálculos realizados sob dados da mapoteca da Epagri (2005) e de dados
coletados em campo.

Conforme CARUZO (2007), dentro da micro bacia ainda ocorrem vários outros rios de pequena
extensão, sem contribuintes ou com apenas um único curso. Percorrem a encosta, ou a
planície de deposição diretamente para a costa. Nas regiões da península da Enseada, ou
Ponta do Araçá os cursos percorrem a encosta paralelamente (ver mapa 03 em anexo:
Mapeamento dos cursos d’água).
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2.3. APA da Ponta do Araçá
Na região da APA da Ponta do Araçá conforme explana CARUZO (2007), pode se observar o
encaixamento da drenagem, especialmente na porção central da unidade geomorfológica,
onde são encontradas amplitudes altimétricas elevadas (ver figura abaixo), com a predominância
de interflúvios convexizados e vertentes interrompidas por ressaltos topográficos e nichos
erosivos provocados pelas águas de escoamento superficial generalizados e esporádicos,
conforme o regime pluviométrico. Em vários outros pontos foram verificados marcas de
drenagem de água pluvial, como é o caso da península imediatamente após a praia do caixa
d’aço.
Figura 7: Altimetria na Região da APA da Ponta do Araçá.

Fonte: Geoprocessamento e cálculos realizados sob dados da mapoteca da Epagri (2005) e de dados
coletados em campo.
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CARUZO (2007), explana:

“... a partir de uma base cartográfica gerada através de restituição
planialtimétrica, na escala 1:2000, executada pela empresa Senografia
Sensoriamento Remoto Ltda.,
campo,

complementada com

levantamentos de

foram mapeados os cursos d’água provenientes de nascentes

existentes na área de estudo, sendo que estes se originam da parte
central da área a partir da linha do divisor de águas e drenam diretamente
para o Oceano Atlântico. Esses mananciais caracterizam-se em geral
por cursos d’ água de vertentes curtas.”
Conforme pode ser analisado no mapa 03 no anexo, 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. Podemos assim dizer que
são duas as micro bacias que compõem a região em análise. Uma compreende os cursos que
se juntam ao córrego da Cachoeira e desaguem na enseada da praia do Caixa d’aço; e a outra
compreende os cursos que se juntam e desaguam na praia do estaleiro.
O córrego da cachoeira que se caracteriza como o principal curso que desagua na praia do
caixa d’aço, tem aproximadamente 750 metros de extensão, é de 2ª ordem e é utilizado para
abastecimento de moradores dos arredores. Nasce de uma lagoa que se encontra na parte alta e
percorre todo seu percurso sobre as rochas.
Figura 8: Córrego da Cachoeira.

Detalhe do leito do curso d’água. Foto de Ricardo Ariél Bilck.
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Figura 9: Córrego da Cachoeira.

Detalhe da nascente do curso d’água, na parte alta da APA da Ponta do Araçá. Foto de
Ricardo Ariél Bilck.
Figura 9.1: Córrego da Cachoeira.

Detalhe do local represado para fornecimento de água das moradias próximas.
Foto de Ricardo Ariél Bilck.

Na outra vertente da mesma unidade nascem outros cursos d’água que se unem e desaguam na
praia do estaleiro. Estes cursos não percorrem todo seu trajeto sobre as rochas. Em
determinados trechos entalha o leito no solo atravessando quintais de casas e pátios de
pousada/hotel, onde na maioria dos casos flui a descoberto. Este curso d’água na sua parte
próxima a foz, esta sob obras de infraestrutura de canalização.
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Figura 10 Foz Curso D’água

Detalhe de Foz do curso d’água na praia do estaleiro. Foto de Ricardo Ariél Bilck.
Figura 11: Obras de Canalização de Curso D’água.

Detalhe das obras de infraestrutura no trecho final do curso d’água na praia do estaleiro. Foto Ricardo
Ariél Bilck.

Em relação ao restante dos cursos d’água que se encontram na região da APA da Ponta do
Araçá, nestes três dias de campo utilizados para percorrer grande parte das trilhas dos pontais,
percebeu-se um acréscimo de cinco afluentes e quatro novos cursos d’águas à base
apresentada pela prefeitura (ver mapa 03 no anexo). Ainda foi apontado outro local onde as
águas de precipitação ficam represadas, possibilitando no período sequente as chuvas a
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existência de um cursos d’água efêmero inserido dentro do Parque Municipal na Ponta da
Enseada.
Figura 12: Ponto com Água Represada no Pontal da Enseada.

Na ponta da enseada ou ponta o araçá foi registrado quatro pontos de nascente de curso
d’água e também suas foz. Todos os cursos visitados neste local tem mesma característica,
pouca vazão, curso retilíneo na direção da costa, cobertura vegetal por toda sua extensão e
tem sua foz sobre os costões. Praticamente não há carregamento de sedimentos e deposição.
As marcas de momentos de vazão mais forte significa que a vazão de água destes cursos
aumenta nas épocas de chuvas.
Figura 13: Cursos D’água no Pontal da Enseada.

Detalhe de nascente.
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Figura 14: Curso D’água no Pontal da Enseada.

Detalhe de foz do curso em costão.

Na parte da APA da Ponta do Araçá conhecida como ponta do caixa d’aço, foram percorridos
vários caminhos e trilhas (ver mapa 02 no anexo), porém não foram encontrados cursos
d’águas, apenas foram encontrados marcas de drenagem de água pluvial (ver mapa 04 no anexo).
Na parte superior e central da APA da Ponta do Araçá foram percorridas algumas trilhas, mas,
com o intuito de verificação de nascentes e cursos d’água. Ainda assim foram assinalados
alguns pontos de nascentes e de afluentes dos cursos principais (ver mapa 04 no anexo).
Figura 15: Cursos D’água Alto da APA da Ponta do Araçá.

Detalhe de nascente com infraestrutura para canalizar a água para a caixa d’água próxima. Foto de
Ricardo Ariél Bilck.

24

Figura 16: Cursos D’água Alto da APA da Ponta do Araçá.

Detalhe de nascente próximo a área sem cobertura vegetal. Foto de Ricardo Ariél Bilck.

Os cursos d’água que compõem as duas drenagens principais na APA da Ponta do Araçá somam
com seus 23 cursos, 5,84 quilômetros de comprimento. Seu curso d’água mais extenso é o
córrego da Cachoeira com 750 metros de comprimento.

3. Recomendações de Manejo e Linhas de Pesquisa
Como

recomendações de

manejo

pode-se indicar,

quanto

aos recursos

hídricos,

o

estabelecimento políticas e diretrizes visando à proteção das nascentes e dos leitos dos cursos
d’água. Apesar do apontamento de duas áreas de recarga do reservatório subterrâneo na área,
ambas estão em condições ambientais satisfatórias, com cobertura vegetal e com os leitos
bastantes protegidos.
Programas de recuperação de áreas degradadas e de recuperação de áreas de preservação
permanente devem ser instalados para garantir a gestão e a recuperação que se encontra em
andamento. Com mesma importância devem-se implantar atividades de educação ambiental
voltadas à manutenção dos programas indicados e preservação dos recursos hídricos, desde seu
entorno até seu leito, assim como as nascentes.
Estudo para a delimitação e criação das áreas restritas ao uso para fins de proteção dos recursos
hídricos. Implantação de diretrizes para esgotamento sanitário, para que oriente (no período
intermediário à implantação do sistema de esgotamento sanitário local) a população local, para a
correta ou menos poluente maneira de se desfazer dos resíduos sólidos e do esgoto sanitário.
Referindo-se aos solos, e quanto à implantação de linha de pesquisa, pode-se pensar na
execução de um mapeamento de suscetibilidade erosiva em escala local, delimitando os locais
que apresentam os maiores riscos à ampliação ou desenvolvimento de processos erosivos,
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conforme características locais.
Estudos de capacidade de abastecimento das nascentes devem ser aplicados a fim de se prever
uma saturação futuramente quanto ao uso das águas para o abastecimento domiciliar da
comunidade. Na mesma linha estudos devem ser implantados para a indicação de alternativas de
aproveitamento e controle dos recursos hídricos e para a delimitação das áreas de proteção aos
mananciais e locais de recarga.

4. Considerações Finais
A gestão do uso do solo, o manejo e gestão dos solos e recursos hídricos são atividades
necessárias para a gestão da qualidade ambiental. Mesmo que se apresentem como atividades
de complicada aplicação são indispensáveis para a manutenção da qualidade ambiental ou
melhora da mesma.
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.
Os estudos apresentados neste relatório apresentaram aspectos que merecem atenção do grupo
gestor da APA. Aspectos relacionados à ocupação inadequada de áreas de proteção
permanente, a áreas de degradação ambiental ou área em estágio fragilizado de recuperação
natural.
Quanto aos recursos hídricos um relevante detalhamento dos recursos hídricos foi adicionado no
que se refere a morfometria do conjunto de micro bacias que integram a APA. Apesar de vários
córregos aparecerem como novos nos mapas deste estudo, ainda apresentam-se 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 irão apresentar escoamento
superficial regular.
De maneira geral se faz necessário um estudo de fragilidade ambiental, a fim de se apontar
pontos em estágio inicial de recuperação ambiental e pontos de susceptibilidade a erosão.
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