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APA MUNICIPAL DA PONTA DO ARAÇÁ
USO E OCUPAÇÃO DO SOLO
ZONEAMENTO E NORMAS APROVADAS

O Relatório Antropológico elaborado pela Dra. Raquel Mombelli
posteriormente à entrega do Planejamento pela UFSC e as normas sobre o uso
e ocupação do solo das Leis Complementares do município de Porto Belo,
levaram o Conselho Gestor da APA da Ponta do Araçá a rever o zoneamento
proposto pela UFSC, visando ajustá-lo às conclusões do Relatório
Antropológico e às Leis Municipais, notadamente as restrições para o uso do
solo nas diferentes cotas, ao mesmo tempo em que continuaram a ser
respeitadas todas as demais diretrizes legais relativas ao meio ambiente.
Após amplo debate democrático, que demandou vários anos, o Conselho
Gestor acolheu apenas em parte o planejamento proposto pela UFSC. O
zoneamento e as regras de uso debatidas, votadas e aprovadas pelo Conselho
Gestor espelham o planejamento aprovado por aquele órgão.
Sendo assim, o texto entre as páginas 19 e 46 do Volume II - Planejamento (do
item 2.1.2 ao fim do item 2.1.3.11) elaborado pela UFSC é substituído por este
documento, que se sobrepõe àqueles itens assim como a quaisquer outros
pontos conflitantes no trabalho da UFSC.

Porto Belo, 05 de agosto de 2016
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Membros do Conselho Gestor participantes do Plano de Manejo em sua fase final
Presidente: Lúcia Margarida Currlin Japp – Diretora do Departamento de Parques, Reservas e Educação
Ambiental da Fundação do Meio Ambiente de Porto Belo – FAMAP.
Conselheiro

Entidade

Titular

Suplente

Ministério Público Federal de Itajaí

Darlan Airton Dias

Instituto Chico Mendes – ICMBio

Ricardo Castelli Vieira

Fundação do Meio Ambiente de
Santa Catarina - FATMA

Carlos Eduardo Junqueira de Azevedo
Renato T. Maia (suplente)
Tibiriçá

Associação de Moradores do Bairro
Araçá

José Jonceli de Aquino

Marcos Venicius Marques

Empreendedores do Bairro Araçá

Edson Luiz Barbosa Deos

Glauco Fernando Jost

Colônia dos Pescadores de Porto Belo
ONG Porto Ambiental

Carina Catiana Foppa/ Lucas Costa
Almeida Dias

Altino Torquarto dos Santos Junior
Soleci da Silva Ferreira

Paolo Giuliano Levi

Fundação Ambiental Área Costeira de
Bárbara Zunino da Silva
Itapema - FAACI
Associação Comunitária do Bairro
Perequê

Claudenir Gubertt

Wilson Maass

Associação Catarinense de Reservas
Particulares do Patrimônio Natural –
RPPN Catarinense

Ciro Carlos Mello Couto

Adilson Machiavelli

Em 05 de agosto de 2016 o Conselho Gestor da APA finalizou a análise e aprovou a alteração
das 11 (onze) Zonas de Manejo originais para 07 (sete), incluindo as Normas Gerais e as Específicas
de cada Zona:
ZPPA - Zona de Proteção do Patrimônio Ambiental
ZCPA - Zona de Conservação do Patrimônio Ambiental
ZCPP – Zona de Conservação do Patrimônio Paisagístico
ZNFT – Zona de Núcleos Familiares Tradicionais
ZELO - Zona de Expansão Limitada da Ocupação
ZTTO – Zona do Território Tradicionalmente Ocupado
ZTH – Zona de Território Histórico
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1. Normas Gerais do Zoneamento da APA Municipal da Ponta do Araçá
A despeito das características específicas de cada um dos compartimentos identificados para o
zoneamento, algumas condições e situações encontradas exigiram o restabelecimento da
normatização geral para orientar o uso e ocupação no território da APA, como um todo.
2. Disposições Gerais:
1- As normas gerais incidem sobre todas as áreas da APA, sendo elas públicas ou privadas, e estão a seguir
subdivididas e descritas segundo temáticas de: Uso e ocupação do solo; Infraestrutura; Recursos
Hídricos; Vegetação e fauna; Uso Público e Comunidade Tradicional.
2. Havendo conflito entre as normas gerais e as normas específicas de determinada zona de manejo,
prevalecerão as normas específicas.
3. Para efeitos deste Plano de Manejo, entende-se por:
I) Vias públicas: vias terrestres abertas à circulação, por onde transitam veículos, pessoas e animais,
dotadas de melhorias urbanas, tendo seu uso regulamentado pelo órgão ou entidade com
circunscrição sobre elas, às quais são aplicáveis as leis de trânsito vigentes.
II) Acessos internos: caminhos terrestres necessários para ingresso de veículos, pessoas e animais até as
edificações inseridas em áreas privadas, desprovidas de melhorias urbanas públicas.
III) Acessos ou caminhos tradicionais: caminhos terrestres, podendo ser pequenas trilhas ou vias um
pouco mais largas do que estas, de uso público, destinadas especialmente a garantir o acesso da
Comunidade Tradicional aos pontos de interesse, tais como à praia, aos costões rochosos e às áreas de
ancoragem de barcos de pesca artesanal e profissional, entre outros de natureza simbólica e cultural
reconhecidos pela comunidade tradicional e mapeados no Laudo Antropológico.
4. São consideradas atividades de utilidade pública e interesse social na APA Ponta do Araçá:
I - utilidade pública:
a) as atividades de segurança nacional e proteção sanitária;
b) as obras essenciais de infraestrutura destinadas aos serviços públicos de transporte, saneamento e
energia;
c) pesquisa arqueológica; e
d) obras públicas para implantação de instalações necessárias à captação e condução de água e de
efluentes tratados.
II - interesse social:
a) as atividades imprescindíveis à proteção da integridade da vegetação nativa, tais como prevenção,
combate e controle do fogo, controle da erosão, erradicação de espécies invasoras e proteção de
plantios com espécies nativas, de acordo com o estabelecido pelo órgão ambiental competente;
b) o manejo agroflorestal, ambientalmente sustentável, praticado na pequena propriedade ou posse
familiar, que não descaracterize a cobertura vegetal nativa, ou impeça sua recuperação, e não
prejudique a função ecológica da área;
c) a regularização fundiária sustentável de área urbana, que corresponde às ocupações das famílias
tradicionais e outras estruturas relacionadas à manutenção dos modos de vida tradicionais.
5. Os pedidos de análise e anuência do Conselho Gestor, em caráter consultivo ou deliberativo, conforme
lhe atribuir a legislação municipal, deverão ocorrer através de petição escrita, entregue pessoalmente
ou encaminhada eletronicamente, dirigida ao Gestor da APA, que submeterá à análise do Conselho
Gestor na reunião ordinária subsequente ao recebimento do pedido.
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6. O Conselho Gestor deve apreciar os pedidos de análise e anuência nas reuniões ordinárias ou nas
extraordinárias convocadas para esta finalidade e deliberará, em maioria simples, pelo acolhimento ou
não do pedido, em decisão escrita e fundamentada. A decisão será encaminhada pelo Gestor da APA
ao requerente.
7. A consulta à comunidade tradicional mencionada neste Plano de Manejo deve seguir o procedimento
estabelecido na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT). Deve ser específica e
dirigida à comunidade afetada, não podendo ser confundida com uma audiência pública regular ou
geral, para determinar se os interesses da comunidade tradicional do Araçá serão prejudicados, e em
que medida, antes de se empreender ou autorizar qualquer empreendimento, obra ou intervenção na
área.

a) Uso e ocupação do solo
1. Toda propriedade privada inserida na APA deverá exercer plenamente a função social que lhe impõe o
§ 2º do art. 182 da Constituição Federal, combinado com o disposto nos termos do parágrafo único do
art. 1º da Lei Federal nº 10.257/01 - Estatuto da Cidade.
2. O licenciamento de projetos urbanísticos e edificações residenciais e comerciais horizontais na APA,
quando localizados a menos de 200 (duzentos) metros de sítios de valor histórico, artístico,
arqueológico, paleontológico e imaterial mapeados ou não no presente Plano de Manejo, dependerá
de estudo específico, cuja elaboração do termo de referência e análise deverá contar com a
participação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, decorrente da
solicitação formal do órgão ambiental licenciador.
3. Nos casos em que forem encontrados vestígios arqueológicos durante a execução de obra ou reforma,
esta deverá ser imediatamente paralisada e noticiada ao órgão municipal competente pela
preservação destes vestígios que providenciará comunicação com o IPHAN - Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional para promover os procedimentos legais da preservação. A implantação
de loteamento e condomínios residenciais já aprovados ficará condicionada ao acompanhamento
arqueológico, que consiste na presença, em campo, de arqueólogo, que será responsável pela gestão
do patrimônio arqueológico eventualmente identificado durante a execução do empreendimento.
4. Não é permitida qualquer atividade de extração mineral dentro dos limites da APA.
5. Não é permitida a explotação de rochas de ocorrência natural na APA, cobertos ou não por vegetação
nativa, para qualquer finalidade, exceto em obras de utilidade pública e interesse social, respeitadas as
demais normas gerais do zoneamento, em especial aquelas que tratam de implantação de
infraestrutura com o devido licenciamento ambiental.

6. A alteração do perfil topográfico natural dos terrenos ou a movimentação de terra em qualquer volume
nas propriedades e acessos públicos dentro dos limites da APA só poderá ser feita mediante
licenciamento ambiental, anuência da defesa civil e ouvido o Conselho Gestor.
7. A entrada e permanência de tratores de esteira, retroescavadeiras ou quaisquer outras máquinas de
terraplenagem só será permitida para a manutenção das vias aprovadas pela Prefeitura ou para
atividades e obras licenciadas, respeitando-se as normas das zonas de manejo. Em ambos os casos, os
condutores e os responsáveis pela obra deverão portar autorização por escrito da Gestão da APA.
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8. O transporte de cargas no interior da APA deve ser feito exclusivamente durante dias úteis em horário
comercial, somente por Veículo Urbano de Carga com largura máxima de 2,2m, comprimento máximo
de 6,3m, ou por Toco ou caminhões com peso total máximo (incluída a carga) de 12 toneladas. Esta
regra não se aplica em situações emergenciais ou de utilidade pública.
9. É expressamente vedada a ocupação das Áreas de Preservação Permanente, assim definidas em lei.
10. No processo de licenciamento de empreendimentos e edificações localizados em áreas com
declividades entre 25° e 45° ou em áreas com moderada a alta e alta suscetibilidade a processos
erosivos, mapeadas no presente Plano de Manejo, é obrigatória a realização de laudo geológico e
sondagem e/ou parecer da defesa civil em casos de hipossuficiência econômica.
11. Não são permitidos novos parcelamentos de solo para implantação de projetos urbanísticos
residenciais e comerciais, sob a forma de loteamentos, condomínios, incorporações imobiliárias ou
qualquer outra, após a aprovação do Plano de Manejo.
12. Não será permitida a edificação em lotes com declividade acima de 30%, em loteamentos já
aprovados;
13. Nas atividades ou empreendimentos sujeitos ao licenciamento ambiental será obrigatória a realização
de estudo que contemple, além das diretrizes já definidas na legislação, i) laudo geológico e sondagem
para ocupação de áreas com moderada a alta e alta suscetibilidade a processos erosivos, ii) estudo
específico sobre vestígios arqueológicos, seguindo termo de referência do IPHAN e iii) consulta à
comunidade tradicional do Araçá.
14. São passíveis de licenciamento ambiental todas as obras, edificações comerciais e/ou residenciais e
projetos urbanísticos, mesmo aqueles localizados em loteamentos/condomínios já aprovados.
15. Atividades realizadas na APA e seu entorno que possam afetar a biota da UC ou apresentar conflito de
vizinhança pelo impacto sonoro que produzem ficará condicionada à anuência da gestão da APA,
ouvido o conselho gestor e a comunidade tradicional do Araçá.
16. Fica proibida a utilização de serviços de alto-falantes e outras fontes que possam causar poluição
sonora, fixas ou móveis, como meio de propaganda ou publicidade, salvo quando para divulgação de
eventos de caráter ambiental e/ou cultural, desde que aprovados previamente pela Gestão da APA.
17. O descarte de resíduos sólidos deve acompanhar as normas municipais sobre a coleta especializada de
materiais recicláveis: os óleos domésticos e de motores, os descartes de logística reversa, os de
saúde/domésticos (restos de curativos, remédios vencidos, seringas utilizadas, frascos de remédios) e
resíduos verdes (galharia). Apenas os resíduos orgânicos devem ser recolhidos pela coleta de lixo
comum e destinados aos aterros sanitários. Os resíduos de construção civil deverão ser destinados, via
caçambas, para os locais licenciados. É proibido o enterramento ou a queima de qualquer tipo de
resíduos sólidos, inclusive os de origem vegetal (Art. 8º da Lei 35/2011 – Código de Posturas). Caso
haja interesse em fazer compostagem, é necessária autorização da FAMAP (Resolução nº 01 do
COMDEMA - Item 47).
18. A construção de edificações e o corte de vegetação acima da cota 50 seguirá regramento específico
das Zonas de Manejo intituladas de Zona de Conservação do Patrimônio Paisagístico (ZCPP) e Zona de
Núcleos Familiares Tradicionais (ZNFT).
19. Será permitida e incentivada a criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) em
propriedades privadas do interior da APA nos casos em que fique demonstrada a contribuição para

6

proteção dos remanescentes do Bioma Mata Atlântica e aos objetivos e missão da APA, ouvido o
Conselho Gestor e a comunidade tradicional.
20. As RPPNs poderão ser implantadas em áreas condominiais, em áreas já parceladas ou não parceladas.
As RPPNs a serem implantadas em áreas condominiais ou em áreas já parceladas devem incluir área
mínima de 50% da área total do imóvel, sem prejuízo às outras formas de preservação ambiental
previstas na legislação.
21. Ressalvadas as residências destinadas à moradia da comunidade tradicional, as edificações e
construções realizadas no interior da APA deverão observar padrão mínimo de uniformidade no que
tange cores, arquitetura e materiais utilizados, visando o mínimo impacto visual e ambiental, devendo
ser ouvido o conselho gestor.
22. Reformas de edificações já existentes e que tenham sido construídas segundo as regras vigentes no
momento de sua realização deverão ser devidamente autorizadas pelo Município e anuídas pelo
Conselho Gestor da APA.
23. É proibida a implantação de edificações residenciais e comerciais com mais de dois pavimentos no
interior da APA, após a data de aprovação do presente Plano de Manejo.

b) Infraestrutura
1. O termo de referência dos estudos para fins de licenciamento ambiental da ampliação ou implantação
de rede pública de abastecimento de água ou coleta de esgotos na APA, a partir da aprovação do
presente Plano de Manejo, será aprovado pelo órgão ambiental competente, ouvido o Conselho
Gestor e a comunidade tradicional.
2. É proibida a implantação de redes ou linhas de transmissão de energia elétrica de alta tensão e de
subestações transformadoras no interior da APA depois da aprovação do presente Plano de Manejo.
3. É proibida a implantação de torres, mastros e/ou antenas para transmissão e repetição de sinais
(televisão, telefonia, internet, rádio) dentro da APA, com altura maior ou igual a 20 metros, salvo
quando expressamente necessária à segurança da navegação marítima, desde que previamente
aprovada pelo Município, ouvido o Conselho Gestor.
4. A implantação de novas redes ou linhas de distribuição de energia elétrica, telefonia ou internet dentro
da APA, a partir da aprovação do Plano de Manejo, deve ser precedida do devido estudo ambiental
que apresentará alternativas técnicas e locacionais de menor impacto, levando em consideração o
impacto visual.
5. As placas de sinalização, advertência e interpretação ambiental, instaladas em vias públicas e acessos
ou caminhos tradicionais, deverão seguir padrão estabelecido por este Plano de Manejo, constando
obrigatoriamente a logomarca e informações básicas da APA (nome, decreto de criação). Enquanto a
logomarca da APA não estiver criada, deve-se adotar a logomarca da Prefeitura Municipal de Porto
Belo e FAMAP na condição de órgão público responsável pela gestão da UC.
6. A manutenção, reforma ou adequação de vias públicas e acessos internos, mapeadas pelo presente
Plano de Manejo e depois de aprovadas pelo Município, devem respeitar os objetivos e normas das
zonas de manejo e obedecer aos seguintes padrões de urbanização para o sistema viário: I)
acompanhar a orientação das curvas de nível do terreno e evitar a transposição de linhas naturais de
escoamento pluvial; II) largura dos passeios e faixas de rolamento, conforme estabelecido pelo
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Município; III) tratamento paisagístico com espécies nativas; IV) pavimento semirrígido (blocos
intertravados de concreto ou material equivalente em termos de durabilidade e permeabilidade); V)
rampas máximas para cada categoria de via, conforme estabelecido pelo Município; VI) adoção de
princípios de manejo sustentável de águas pluviais, com controle de escoamento na fonte, redução do
escoamento por infiltração do excesso de água no subsolo (evaporação e evapotranspiração) e
armazenamento temporário, quando necessário, possibilitando o reuso da água ou um descarte lento,
após eventos de precipitação.
7. A implantação de novas vias públicas deve considerar os acessos ou caminhos tradicionais vinculados
aos usos tradicionais mapeados no Laudo Antropológico e obedecer aos padrões de urbanização do
sistema viário descritos na norma acima e ainda apresentar projeto para aprovação do Município,
ouvido o Conselho Gestor.
8. A implantação de novos acessos internos deve apresentar levantamento planialtimétrico da área,
incluindo estudos de alternativa locacional para a via de acesso, com plotagem de todos os
afloramentos rochosos, curvas de nível do terreno, linhas naturais de escoamento superficial e
informar as estimativas de movimentação de terra (corte e aterro) e supressão de vegetação. O estudo
deverá estar acompanhado de parecer técnico assinado por profissional habilitado. Caberá ao
Município aprovar o projeto de implantação, indicando a melhor alternativa locacional da via de
acesso e as medidas para mitigação e compensação de impactos, se houver, ouvido o Conselho Gestor.
9. As vias públicas e os acessos/caminhos tradicionais serão de acesso público, sendo vedado o seu
fechamento.
10. Quando os acessos/caminhos tradicionalmente utilizados pela comunidade tradicional já tenham sido
fechados ou desviados, estes serão re-estabelecidos, avaliando-se a melhor alternativa locacional, que
deverá ser aprovada pela comunidade tradicional em audiência pública deliberativa específica para
este fim.
11. Serão estabelecidos locais específicos para estacionamento visando conciliar: as regras de segurança
viária, pleno acesso às áreas turísticas e capacidade de suporte da APA.
12. Todas as estruturas naturais, geológicas ou de manejo de águas pluviais, alteradas pela implantação
de vias públicas ou acessos internos, deverão ser avaliadas para o caso de necessidade de obras de
engenharia voltadas à mitigação dos impactos ambientais gerados.
13. Não é permitido o cercamento de terras de marinha e das Zonas de Manejo de Conservação do
Patrimônio Ambiental (ZCPA) e do Território Histórico (ZTH). O cercamento das áreas limítrofes (entre
o alodial e terrenos de marinha, ou entre as ZELO e a ZCPA) não poderá ser feito com estruturas que
prejudiquem a qualidade paisagística, a visibilidade e a fauna local (como vidros, muros, etc.). Os
cercamentos já existentes deverão ser adequados num prazo de 1 ano a partir da aprovação do Plano
de Manejo.
14. O cercamento de áreas privadas poderá somente ser realizado com cerca com arame liso, cerca viva
com vegetação não invasora e não poderá prejudicar a visibilidade. Os cercamentos já existentes
deverão ser adequados num prazo de 1 ano a partir da aprovação do Plano de Manejo.
15. É vedado o cercamento com a espécie Sanção do Campo (Mimosa caesalpiniifolia).
16. Em se verificando, por estudos próprios, a necessidade de passagem de fauna por entre os imóveis,
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deverá ser analisada a viabilidade técnica e adotada sempre que possível a instalação de zoopassagens,
a fim de garantir a manutenção da travessia ecológica pelos corredores ecológicos existentes.

c) Recursos Hídricos
1. Não é permitido qualquer tipo de canalização, construção de canais de drenagem ou retificação dos
cursos d’águas naturais existentes na APA, exceto em obras de utilidade pública e de interesse social,
respeitadas as demais normas gerais do zoneamento, em especial aquelas que tratam de implantação
de infraestrutura e quando comprovada a inexistência de alternativas técnicas e locacionais.
2. Após a aprovação do presente Plano de Manejo, fica expressamente proibida a coleta e canalização de
água proveniente de fontes superficiais na APA para fins comerciais e de lazer. Sendo obrigatório o
cadastramento dos usuários pretéritos para definir adequação num prazo de até três anos, após o
cadastramento.
3. É permitida a coleta e canalização de águas provenientes de fontes superficiais da APA para fins de
subsistência.
4. É proibido o lançamento de efluentes líquidos nos corpos hídricos, rede de manejo de águas pluviais ou
diretamente sobre o solo sem tratamento adequado e/ou em desacordo com as normas específicas
das zonas de manejo.
5. Com a aprovação do Plano de Manejo, o licenciamento e a implantação de projetos urbanísticos e
edificações residenciais/comerciais estarão condicionados à apresentação de um Plano de Uso e
Gestão Racional da Água, cujo escopo e aprovação ficarão sob a responsabilidade da Gestão da APA,
ouvido o Conselho Gestor.
6. É proibido o lançamento de resíduos sólidos de qualquer tipo nos corpos hídricos da APA.
7. Para as soluções tecnológicas unifamiliares ou coletivas de tratamento de esgoto, é proibido o despejo
dos efluentes tratados diretamente nos corpos d’água, e a infiltração deles no solo terá caráter
temporário até que a rede pública de coleta e tratamento esteja implantada. Enquanto isto, estará
expressamente condicionada à apresentação de estudos que comprovem a inexistência de riscos de
contaminação do lençol freático e corpos d’água, bem como de geração de processos erosivos no solo
da área infiltrada e região adjacente.
8. Os estudos de comprovação de inexistência de riscos de contaminação do lençol freático e corpos
d’água circunvizinhos e de geração de processos erosivos na região adjacente deverão ser
encaminhados à Gestão da APA e ao Conselho Gestor, e realizados por empresa ou profissional
qualificado, contratado pelo proprietário, com apresentação da respectiva Anotação de
Responsabilidade Técnica. O estudo deve prever monitoramento sistemático da área para fins de
avaliação.
9. Para os casos do tratamento de esgoto, as soluções tecnológicas unifamiliares ou coletivas que não
garantam a manutenção da qualidade do corpo d’água receptor e do lençol freático pela infiltração em
solo, respectivamente, dos efluentes finais tratados, a autorização ou licenciamento para a ocupação
do solo na forma de projetos urbanísticos e edificações residenciais e comerciais ficará expressamente
condicionada à implantação da rede pública de coleta de esgoto.
10. Para os empreendimentos já existentes e que requererem a ampliação deverá ser considerada a
eficiência dos sistemas de tratamento já implantados, formas de manutenção com apresentação dos
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controles e monitoramentos realizados.

d) Vegetação e fauna
1. É proibida a coleta e comercialização de espécies vegetais nativas da APA, ressalvadas as seguintes
situações: i) quando for efetuada por viveiro regularmente credenciado na Gestão da UC, cuja
implantação e operação atendam às normatizações e objetivos do presente zoneamento e ii) quando
vinculada às atividades da comunidade tradicional, atendendo regramento específico do presente
plano de manejo.
2. É permitida a coleta de sementes e frutos de espécies vegetais nativas para: i) produção de mudas
destinadas a projetos paisagísticos e/ou de recuperação de áreas degradadas, desde que devidamente
autorizados e que não causem prejuízos à integridade ambiental dos remanescentes florestais da UC e
ii) quando vinculada às atividades da comunidade tradicional, atendendo regramento específico do
presente plano de manejo.
3. Qualquer forma de supressão ou corte raso da vegetação nativa está condicionada à autorização do
órgão ambiental competente e anuência da Gestão da APA por meio de apresentação de inventário
florístico e levantamento fitossociológico, nos moldes do Roteiro Metodológico de Estudos
Vegetacionais em anexo, incluindo obrigatoriamente a indicação da presença de espécies ameaçadas
de extinção, raras e endêmicas e a caracterização do estágio de sucessão da vegetação, bem como
levantamento de fauna. As espécies da flora e fauna silvestres consideradas ameaçadas de extinção
serão aquelas constantes nas Listagens oficiais estaduais e federais. Deve ser feita referência às
espécies consideradas relevantes nos diagnósticos do Plano de Manejo.
4. O levantamento de fauna citado na norma anterior deve ser realizado com dados primários, precedido
de autorização ambiental nos termos da Instrução Normativa n. 62 da FATMA, nos seguintes casos: (a)
Empreendimentos sujeitos a EIA/RIMA; (b) Supressão de vegetação em estágio avançado de
regeneração; (c) Supressão de vegetação em estágio médio regeneração em áreas superiores a 1.000
m²; (d) Supressão de vegetação em estágio inicial de regeneração em áreas superiores a 3.000 m².
5. É permitida a supressão de vegetação secundária em estágio inicial de regeneração, mediante
autorização do órgão ambiental e anuência da administração da APA e, conforme regramento
específico em cada zona de manejo. Salvaguardadas as espécies ameaçadas de extinção, raras e
endêmicas e outras de interesse para a conservação, apontadas no Roteiro em anexo e identificadas
pelo levantamento florístico e de fauna.
6. As vedações do art. 11 da Lei 11.428/2006 deverão ser integralmente observadas na APA. Poderá haver
supressão de vegetação em outras situações, da forma como especificado em cada zona de manejo.
7. É obrigatória a averbação em cartório da área edificada, da área remanescente a ser preservada e da
área a ser compensada pela supressão de vegetação.
8. A compensação ambiental pela supressão ou corte raso da vegetação nativa deverá ser realizada por
meio da aquisição, averbação ou regularização fundiária de área equivalente à extensão da área
desmatada, com as mesmas características ecológicas, priorizando-se os remanescentes florestais do
interior da APA.
9. É proibida a supressão de vegetação primária, exceto:
i) os casos de utilidade pública e de pesquisa científica/arqueológica;
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ii) em caso de riscos às pessoas e ao patrimônio, desde que atestado pela Defesa Civil.
10. É proibida qualquer forma de supressão ou corte de vegetação nativa em Área de Preservação
Permanente, prevista na legislação vigente. Em áreas com declividade entre 25o e 45o, a autorização
de corte ficará condicionada, além das demais normativas previstas, à apresentação de laudo
geológico sobre as áreas de moderada a alta e alta suscetibilidade a processos erosivos à gestão da
APA e aprovado pelo conselho gestor, devendo respeitar as hipóteses previstas no artigo 11 da Lei
12.651/2012.
11. Os novos empreendimentos que impliquem o corte ou a supressão de vegetação do Bioma Mata
Atlântica deverão ser implantados preferencialmente em áreas já substancialmente alteradas ou
degradadas, nas áreas mapeadas como remanescentes considerados em estágio inicial de regeneração.
12. A supressão de vegetação secundária nos estágios médio e avançado de regeneração somente poderá
ocorrer na proporção máxima de 50 % para o estágio médio e 20% para o estágio avançado de
regeneração mediante apresentação de inventário florístico e devidamente autorizado por órgão
ambiental competente, através de procedimento administrativo próprio, assim como estudos
geomorfológicos, e quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto.
13. É proibida a introdução de espécies animais exóticos invasores, seguindo as recomendações da
Resolução CONSEMA 08/2012, excetuando-se, entre os mamíferos, o cão doméstico (Canis familiaris)
e o gato doméstico (Fellis catus), que necessariamente deverão ficar em área restrita.
14. As espécies vegetais exóticas e invasoras, definidas na Resolução CONSEMA 08/2012, deverão ser
removidas, ficando proibido o cultivo dessas espécies. As áreas com plantio de espécies exóticas
deverão ser cadastradas pela gestão da APA, sendo que os proprietários deverão promover a
adequação (supressão da vegetação exótica e execução de PRAD) em prazo máximo de 2 anos, a partir
da aprovação do presente Plano de Manejo. O PRAD deverá ser apresentado à gestão da APA, sendo
obrigatória a utilização de espécies nativas.
15. A criação de animais dentro da APA é permitida apenas para finalidade de subsistência da
comunidade tradicional, em baixa escala, desde que respeitadas as normas e objetivos das zonas de
manejo e com o devido cercamento das áreas de pastoreio. Fica expressamente proibido o acesso dos
animais em fragmentos florestais situados em Área de Preservação Permanente e caracterizados como
vegetação secundária em estágio médio e/ou avançado de regeneração.
16. É expressamente proibida a criação de suínos, ovinos e caprinos dentro da APA, seja com finalidade
comercial ou para subsistência.
17. O retorno imediato à natureza de indivíduos de espécies silvestres ou a destinação para cativeiro ou
instituição de pesquisas, quando não atender às condições de retorno imediato à natureza, deve
observar as normas pertinentes.
18. É proibido o uso de fogo para a queima de material vegetal proveniente de atividade de jardinagem,
bem como para qualquer finalidade de manejo florestal dentro da APA.

e) Uso público (recreação, educação e interpretação ambiental e pesquisa científica)
1. Todas as praias e costões, vegetados ou não, na APA são considerados Áreas de Interesse Coletivo e
Social, portanto, deverão ter acesso público e gratuito à população local e aos visitantes, respeitados
os limites estabelecidos pelas normas específicas das zonas de manejo e pelas áreas estratégicas
internas, em especial quanto à normatização da pesca amadora, proteção e conservação dos jardins
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suspensos e usos tradicionais.
2. A pesquisa científica de qualquer área do conhecimento a ser realizada no interior da APA deverá
solicitar autorização prévia do órgão gestor e, quando desenvolvida em áreas particulares, autorização
do proprietário. É obrigatória a disponibilização do projeto de pesquisa no ato da solicitação e dos seus
resultados ao término da pesquisa, na forma de relatório, artigo, monografia, dissertação ou tese.
3. As atividades de educação e interpretação ambiental realizadas em grupos organizados e promovidas
por entidades de ensino ou empresas privadas deverão solicitar autorização prévia da Gestão da APA e,
quando desenvolvidas em áreas particulares, autorização do proprietário, buscando contemplar, na
medida do possível, informações disponíveis no presente Plano de Manejo.
4. É expressamente proibido acampar e acender fogueiras para qualquer tipo de finalidade nas praias e
costões da APA.
5. É proibida a circulação de veículos na faixa de praia.
6. É proibida a retirada de areia ou rochas, exceto para fins de pesquisa, devidamente autorizada pela
gestão da APA.
7. É proibida a presença de vendedores ambulantes, salvo se autorizados pela Prefeitura de Porto Belo,
ouvido o conselho gestor e priorizada a comunidade tradicional.
8. Eventuais processos licitatórios para comércio em ponto fixo ou ambulante deverão priorizar a
comunidade tradicional.
9. É proibida a instalação de Marinas e Garagens Náuticas nas praias e costões da APA.
10. As plataformas de pesca, atracadouros e/ou trapiches existentes na APA, implantados antes da
aprovação do presente Plano de Manejo, deverão ser cadastrados pela APA, quanto a: i) finalidade
(particular ou pública), ii) tamanho, iii) características (formas/material), iv) proprietário, v) existência
de licenciamento ambiental (presença/ausência de licenças) e respectivas datas, vi) autorização da
Secretaria do Patrimônio da União (SPU).
11. As plataformas de pesca, atracadouros e trapiches considerados irregulares deverão providenciar a
regularização em um prazo de 1 (um) ano a partir da aprovação do plano de manejo. Transcorrido esse
prazo e permanecendo irregulares, as estruturas deverão ser removidas pelo responsável, com fixação
de prazo e procedimentos de demolição, retirada e destinação de entulhos em local apropriado, fora
dos limites da APA, observadas as práticas para mitigação de impactos ambientais sobre a biota local.
12. A implantação de novas plataformas de pesca, atracadouros e trapiches na APA estará condicionada à
realização de estudo sobre a localização e quantidade de estruturas que sejam compatíveis com os
objetivos e missão da APA, devendo ser priorizadas as estruturas com finalidade pública. Após o
estudo, os interessados deverão solicitar licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental
competente, com o devido aval da Secretaria do Patrimônio da União, do Conselho Gestor e
deliberado pela comunidade tradicional, em audiência pública específica para este tema.

f) Comunidade Tradicional
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1. Aplica-se à comunidade tradicional as regras relativas à regularização fundiária por interesse social,
além daquelas que lhe são próprias.
2. Os acessos e caminhos tradicionais utilizados serão de acesso público, sendo vedado seu fechamento.
Acaso já fechados ou desviados, caso solicitado pela comunidade tradicional, tais acessos serão
reestabelecidos, avaliando-se a melhor alternativa locacional, que deve ter suas estruturas
permanentemente mantidas em boas condições pelo proprietário, devendo ser aprovada pela
comunidade em audiência pública deliberativa específica para este fim.
3. Os loteamentos, condomínios, residências, pousadas e similares não poderão impedir o acesso livre e
público até as praias e costões. A implantação de barreiras artificiais, como guaritas, cancelas e
portões, não será permitida quando inexistir alternativa de acesso.
4. As atividades e intervenções nos terrenos de marinha e nas demais zonas de manejo não poderão ser
conflitantes com as atividades tradicionais definidas no plano de manejo e laudo antropológico.
5. As servidões de acesso às moradias das famílias tradicionais serão definidas de acordo com as regras
informais que lhe são próprias, compatibilizando com as alternativas locacionais de menor impacto
ambiental, ouvida a Associação Comunitária do Bairro Araçá, com autorização do órgão ambiental
municipal e ouvida a Defesa Civil.
6. A criação de galináceos e bovinos dentro da APA é permitida apenas para finalidade de subsistência da
comunidade tradicional, em baixa escala, desde que respeitadas as normas e objetivos das zonas de
manejo, com o devido cercamento das áreas de pastoreio; os galináceos deverão ser mantidas em
cativeiro. Fica expressamente proibido o acesso dos animais em fragmentos florestais situados em
Área de Preservação Permanente e caracterizados como vegetação secundária em estágio médio e/ou
avançado de regeneração.
7. Será permitida a coleta de frutos, sementes e espécies vegetais nativas vinculadas às atividades da
comunidade tradicional para fins de subsistência. Para comercialização, as famílias tradicionais
deverão ser cadastradas pela gestão da APA, com a participação da Associação Comunitária do Araçá,
identificando época da coleta, tipos de espécies e quantitativo estimado.

3. Zonas de manejo da Área de Proteção Ambiental do Araçá
Atendendo aos objetivos de manejo e aos critérios para a delimitação, foram definidas 07 (sete) Zonas de
Manejo no interior da APA:
ZPPA - Zona de Proteção do Patrimônio Ambiental
ZCPA - Zona de Conservação do Patrimônio Ambiental
ZCPP – Zona de Conservação do Patrimônio Paisagístico
ZNFT – Zona de Núcleos Familiares Tradicionais
ZELO - Zona de Expansão Limitada da Ocupação
ZTTO – Zona do Território Tradicionalmente Ocupado
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ZTH – Zona de Território Histórico

3.1 ZPPA - Zona de Proteção do Patrimônio Ambiental

Objetivo Geral
Garantir a integridade ambiental e funcionalidade ecológica da área e estimular a geração de
conhecimento.
Objetivos específicos
a) Preservar a vegetação em diferentes estágios de regeneração e garantir a manutenção dos processos
ecológicos naturais das APPs;
b) Monitorar a cobertura vegetal e a qualidade da água;
c) Coibir e fiscalizar o uso conflitante e a ocupação ilegal das APPs;
d) Estimular, em conjunto com os proprietários, a realização de pesquisa científica atrelada à
conservação e valorização dos atributos naturais, arqueológicos e histórico-culturais da
APA e ao desenvolvimento de técnicas de recuperação e monitoramento ambiental;
e) Promover, em conjunto com os proprietários, ações de educação e interpretação ambiental para
valorização dos atributos naturais, arqueológicos e histórico-culturais da APA, de
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forma atrelada ao conhecimento gerado pelas pesquisas científicas.
f) Promover ações de educação ambiental para proteção e valorização do patrimônio histórico, cultural,
relações de uso, ocupações antigas e preservação ambiental.
g) Orientar e monitorar a recuperação ambiental das áreas antropizadas sem edificações e em condição
de conflito legal de uso e ocupação.
h) Promover e monitorar a recuperação da cobertura vegetal de forma espontânea e/ou induzida, em
conjunto com os proprietários, conforme situação particular de cada área a ser
recuperada;
i) Estimular a pesquisa científica atrelada ao desenvolvimento de técnicas de recuperação e
monitoramento da cobertura vegetal;
j) Adequar e manter estruturas existentes com vocação para atividades educacionais, interpretativas e
turísticas de baixo impacto ambiental;
k) Promover a desocupação gradual ou regularização ambiental de edificações em APPs conforme
situação particular de cada proprietário e/ou propriedade privada.
l) Coibir a expansão do perímetro e o adensamento construtivo em APPs;
m) Promover ações de conscientização e esclarecimento sobre as irregularidades;
n) Estabelecer procedimentos para a desocupação e retirada gradual das edificações irregulares em APPs
conforme situação particular de cada proprietário e/ou propriedade privada;
o) Firmar instrumento legal com cada proprietário contendo os procedimentos estabelecidos para
desocupação e regularização ambiental das edificações em APPs;
p) Monitorar as etapas de desocupação e retirada das edificações irregulares em APPs e a regularização
ambiental das edificações quanto ao tratamento de efluentes e outros
procedimentos estabelecidos no instrumento;
q) Controlar os impactos ambientais, gerados pelo processo de desocupação e retirada das edificações
irregulares em APPs;
r) Promover e monitorar a recuperação das áreas degradadas pelo processo de desocupação e retirada
das edificações irregulares em APPs.
Critério de delimitação
Áreas de Preservação Permanente de topo de morro e margens de cursos d’água e nascentes.
Normas
1. Não é permitida a construção de edificações nesta Zona, salvo aquelas destinadas às atividades de
educação ambiental, pesquisa e monitoramento e de interesse da comunidade tradicional, que terão
regulamentação específica, desde que utilizadas estruturas de mínimo impacto ambiental,
previamente aprovadas pela Gestão da APA, ouvido o Conselho Gestor.
2. Fica vedada a supressão e o corte de vegetação, em qualquer estágio de regeneração, bem como a
construção ou ampliação de edificações, ressalvadas as zonas de manejo de interesse da comunidade
tradicional, conforme regramento específico (ZTH, ZNFT, ZTTO).
3. A implantação de vias públicas e acessos internos será permitida apenas quando for a única alternativa
locacional para acesso às áreas da propriedade ou a atrativos de uso público, mediante estudos
prévios e planejamento conjunto com a Gestão da APA, devendo a solução técnica adotada utilizar
estruturas de baixo impacto e preservar as características ambientais e a qualidade paisagística.
4. Em se verificando, nos estudos prévios, a necessidade de passagem de fauna como resultado da
implantação de vias, deverão ser instaladas zoopassagens, a fim de garantir a manutenção da travessia
ecológica pelos corredores ecológicos existentes.
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5. Não é permitido abertura ou alargamento de trilhas existentes para tráfego de qualquer tipo de veículo
motorizado ou não, para todo e qualquer tipo de ocupante, visitante ou morador.
6. Fica permitida a manutenção das vias necessárias ao acesso interno quando inexistirem alternativas
técnicas/locacionais.
7. A travessia de novas vias sobre cursos d’água, quando permitida, deverá ocorrer por meio de pontes,
sendo vedada a canalização em conduto fechado.
8. As atividades autorizadas ou desenvolvidas nesta Zona não poderão afetar a integridade dos recursos
naturais, nem contribuir para o aumento da perda de habitat ou fragmentação da paisagem florestal
da APA.
9. Todas as edificações desta Zona deverão ser cadastradas pela Gestão da APA, no prazo de um ano da
aprovação do Plano de Manejo, quanto: i) registro da matrícula imobiliária e/ou demais documentos
comprobatórios de posse, incluindo Certidão de Aforamento ou Ocupação se for o caso, ii) da
documentação comprobatória do período de construção, iii) dos dados do proprietário, iv) da
metragem quadrada da edificação, v) dos sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto
existentes, vi) finalidade (tradicional, residencial ou comercial), vii) tamanho, viii) existência de
licenciamento ambiental (presença/ausência de licenças) e respectivas datas, ix) alvará de construção.
10. Prevalecem as regras da Zona de Território Histórico e da Zona de Núcleos Familiares Tradicionais
quando houver sobreposição de zoneamentos.
11. As ocupações não tradicionais consideradas irregulares deverão ser removidas pelo responsável, no
prazo de um ano após notificação da Gestão da APA com a apresentação de Plano de Recuperação de
Áreas Degradadas (PRAD).
12. A recuperação de áreas degradadas no interior da ZPPA será incentivada pela gestão da APA, devendo
ser precedida pela elaboração de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), elaborado por
profissional habilitado, devidamente licenciado, respeitando um afastamento mínimo de 5 (cinco)
metros das edificações regulares existentes. Em situações em que for possível, a recuperação da área
pode ser promovida de maneira natural, mediante isolamento da área e acompanhamento periódico,
dependendo, entretanto, da formalização do pedido de PRAD no órgão competente.
13. Para as demais ocupações conflitantes deverão ser firmados termos de ajustamento de conduta entre
a Gestão da APA e os proprietários da área ou posseiros, com o estabelecimento de prazo e
procedimentos de desocupação, demolição, retirada e destinação de entulhos em local licenciado, fora
dos limites da APA, observadas as práticas para mitigação de impactos ambientais sobre a biota local.
No caso de impossibilidade na regularização de alguma edificação, deverá ser ajuizada ação
demolitória pelo Gestor da APA, no prazo de 30 dias após a negativa do TAC.
14. O atestado de regularidade ambiental das edificações consideradas regulares, com licenças
ambientais e, se for o caso, autorização da SPU, ou que foram construídas antes da vigência do Código
Florestal, está expressamente condicionado à implantação da rede pública de abastecimento de água
e coleta de esgoto ou à apresentação e aprovação, pela Gestão da APA, ouvido o Conselho Gestor, de
solução tecnológica unifamiliar ou coletiva que comprove, por meio de projeto e responsável técnico,
os parâmetros técnicos e de eficiência a serem monitorados de forma a não ocasionar degradação dos
corpos d’água locais, para o caso de despejo de efluentes tratados, a não contaminação do lençol
freático, para o caso da infiltração de efluentes tratados, e a inexistência de riscos à saúde humana.
15. Os usos e atividades desconformes, de acordo com o estabelecido no Plano de Manejo, terão um
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prazo de 3 (três) anos, a partir da data de sua publicação, para regularização ou adequação.
16. Serão permitidas obras de manutenção e melhorias, desde que visando à mitigação de impactos
ambientais da edificação e seu uso ou adequação às normas gerais do Zoneamento, quando for o caso.

3.2 ZCPA - Zona de Conservação do Patrimônio Ambiental

Objetivo Geral
Conservar, valorizar e normatizar o uso da paisagem florestal das baixas encostas e dos costões rochosos
e reforçar o caráter histórico e cultural

Objetivos específicos
a) Conservar e monitorar a vegetação secundária em estágio médio e avançado das baixas encostas,
mantendo a conectividade entre fragmentos florestais remanescentes;
b) Proteger e valorizar o patrimônio arqueológico e histórico cultural;
c) Coibir e fiscalizar o uso conflitante e ilegal da Faixa de Proteção da Orla da APA, principalmente de
edificações em áreas ambientalmente frágeis, da coleta ou supressão de espécies
vegetais e da pesca amadora predatória;
d) Estimular, em conjunto com os proprietários, a realização de pesquisa científica atrelada à
conservação e valorização dos atributos naturais, arqueológicos e histórico-culturais da
APA e ao desenvolvimento de técnicas de recuperação e monitoramento ambiental;
e) Promover, em conjunto com os proprietários, ações de educação e interpretação ambiental para
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f)
g)
h)

i)

valorização dos atributos naturais, arqueológicos e histórico-culturais da APA, de
forma atrelada ao conhecimento gerado pelas pesquisas científicas;
Promover e regulamentar o desenvolvimento turístico sustentável de forma atrelada às ações de
pesquisa científica, educação e interpretação ambiental e monitoramento;
Cadastrar e retirar as ocupações irregulares, promovendo a recuperação ambiental por meio de
instrumento legal, quando necessário, com os ocupantes;
Implantar, monitorar e manter em bom estado de funcionamento infraestruturas e acessos públicos e
tradicionais destinados à promoção de atividades de visitação, educação e
interpretação ambiental e histórico-cultural.
Promover ações de educação ambiental para proteção e valorização do patrimônio histórico, cultural,
relações de uso, ocupações antigas e preservação ambiental.

Critério de delimitação
Costões e vegetação de baixa encosta na Faixa de Proteção de 50 metros da Orla, medidas a partir da
linha preamar média de 1831 homologada pela SPU.

Normas
1. Não é permitida a abertura de novas vias públicas sem autorização da Gestão da APA, limitadas essas
para contemplar locais de relevância histórica e cultural, bem como de acesso aos costões, respeitadas
as normas gerais de infraestrutura do presente Plano de Manejo.
2. Não é permitido abertura ou alargamento de vias públicas, acessos internos e caminhos tradicionais
existentes para tráfego de qualquer tipo de veículo motorizado, para todo e qualquer tipo de ocupante,
visitante ou morador.
3. Não é permitida a implantação de novos projetos urbanísticos comerciais e residenciais nessa zona.
4. É permitida a instalação e manutenção de infraestruturas destinadas à promoção de atividades de
visitação, pesquisa, educação e interpretação arqueológica, ambiental e histórico-cultural, desde que
com a utilização de estruturas e procedimentos construtivos de mínimo impacto ambiental,
preservando as características ambientais, paisagísticas e os sítios arqueológicos.
5. É permitida a instalação e manutenção dos acessos públicos destinados às atividades da norma anterior.
6. Fica vedada a supressão e o corte de vegetação, em qualquer estágio de regeneração, bem como a
construção ou ampliação de edificações.
7. Não é permitida a construção de edificações nesta Zona, a partir da data de aprovação do presente
Plano de Manejo, salvo aquelas destinadas às atividades de educação ambiental, pesquisa,
monitoramento e aquelas destinadas aos usos tradicionais da comunidade tradicional, desde que
utilizadas estruturas de mínimo impacto.
8. Todas as edificações desta Zona deverão ser cadastradas pela Gestão da APA, no prazo de um ano da
aprovação do Plano de Manejo, quanto: i) registro da matrícula imobiliária e/ou demais documentos
comprobatórios de posse, ii) da documentação comprobatória do período de construção, iii) dos dados
do proprietário, iv) da metragem quadrada da edificação, v) dos sistemas de abastecimento de água e
tratamento de esgoto existentes, vi) finalidade (tradicional, residencial ou comercial), vii) tamanho, viii)
existência de licenciamento ambiental (presença/ausência de licenças) e respectivas datas, ix)
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autorização da Secretaria do Patrimônio da União (SPU), se for o caso; x) alvará de construção; e xi)
levantamento planialtimétrico com indicação das declividades.
9. As ocupações não tradicionais consideradas irregulares deverão ser removidas pelo responsável, no
prazo de um ano após notificação da Gestão da APA com a apresentação de Plano de Recuperação de
Áreas Degradadas (PRAD).
10. Caso constatada ocupação irregular de terreno de marinha, o fato será comunicado à SPU.
11. O atestado de regularidade ambiental das edificações com parecer favorável da Defesa Civil de Porto
Belo está expressamente condicionado à implantação da rede pública de abastecimento de água e
coleta de esgoto ou à apresentação e aprovação, pela Gestão da APA, ouvido o Conselho Gestor, de
solução tecnológica unifamiliar ou coletiva que comprove, por meio de projeto e responsável técnico,
os parâmetros técnicos de eficiência a serem monitorados de forma a não ocasionar degradação dos
corpos d’água locais, para o caso de despejo de efluentes tratados, a não contaminação do lençol
freático, para o caso da infiltração de efluentes tratados, e a inexistência de riscos à saúde humana.
12. Prevalecem as regras da Zona de Território Histórico e da Zona de Núcleos Familiares Tradicionais
quando houver sobreposição de zoneamentos.

3.3 ZCPP - ZONA DE CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PAISAGÍSTICO

Objetivo Geral
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Conciliar a conservação do patrimônio paisagístico e cultural e a conectividade florestal da APA com as
ocupações previstas no presente Plano de Manejo.

Objetivos específicos
a) Garantir a manutenção dos atributos paisagísticos da APA e contribuir para o aumento da
conectividade estrutural e funcional da biota por meio da restrição ao processo de
ocupação urbana;
b) Minimizar os impactos ambientais e efeitos de borda da expansão da ocupação;
c) Incentivar a utilização da área com estruturas e atividades turísticas de baixo impacto ambiental.
d) Incentivar a criação de Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPN);
e) Promover ações de educação ambiental para proteção e valorização do patrimônio histórico, cultural,
relações de uso, ocupações antigas e preservação ambiental.
f) Orientar, por meio de um regime urbanístico adequado, a compatibilização do uso e ocupação do solo
com a conservação dos atributos ambientais e paisagísticos da APA;
g) Minimizar os impactos do uso e ocupação do solo sobre o patrimônio ambiental e histórico-cultural da
APA;
h) Orientar as formas de uso e ocupação na ampliação das áreas urbanizadas da APA visando à sua
compatibilização com a conservação ambiental;

Critério de delimitação
Áreas acima da cota de 50 metros acima do nível do mar cobertas ou não com vegetação.

Normas
1. A abertura de novas vias de acesso e logradouros será condicionada a autorização do órgão
competente, ouvido o Conselho Gestor, que deverá considerar, para a liberação da licença, seu
dimensionamento e a definição da finalidade do referido acesso, respeitadas as normas gerais de
infraestrutura do presente Plano de Manejo.
2. Não é permitido abertura ou alargamento de trilhas existentes para tráfego de qualquer tipo de veículo
motorizado, para todo e qualquer tipo de ocupante, visitante ou morador.
3. Não são permitidos novos parcelamentos de solo para implantação de projetos urbanísticos
residenciais e comerciais, sob a forma de loteamentos, condomínios, incorporações imobiliárias ou
qualquer outra, após a aprovação do Plano de Manejo.
4. Não será permitida a construção de edificações residenciais e/ou comerciais nem o corte de vegetação
acima da cota 50, ressalvadas as seguintes situações:
a) reformas de edificação já existentes e que tenham sido construídas segundo as regras vigentes no
momento de sua realização e deverão ser devidamente autorizadas pelo município e anuídas pelo
Conselho Gestor da APA;
b) mediante criação de Reservas Particulares de Patrimônio Natural, seguindo as normas próprias desta
categoria de Unidade de Conservação, bem como as existentes neste Plano de
Manejo, seguindo os índices urbanísticos propostos para este uso e ocupação;
c) edificações destinadas à moradia ou manutenção dos modos de vida da comunidade tradicional,
conforme regras e objetivos do presente plano de manejo.

20

5. A criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) em propriedades privadas do interior
da APA, poderá ser implantada em áreas condominiais ou em áreas já parceladas, desde que incluam
área mínima de 50% da área total do imóvel.
6. A criação de RPPNs em partes de imóvel e/ou condomínio será permitida nos casos em que fique
demonstrada a contribuição para proteção dos remanescentes do Bioma Mata Atlântica e aos
objetivos e missão da APA, ouvido o Conselho Gestor, adotando-se os procedimentos estabelecidos
pelo órgão reconhecedor.
7. Não serão permitidas edificações nem supressão de vegetação em áreas de RPPN, exceto em área fora
da RPPN criada, acima da cota 50, nos termos dispostos no artigo supra, 4 e seus incisos e conforme os
padrões urbanísticos constantes na cláusula 9 (nove) seguinte, prevista para este zoneamento.
8. A autorização ou licenciamento para a ocupação do solo de projetos urbanísticos e edificações
residenciais e comerciais, a partir da data de aprovação do presente Plano de Manejo, está
expressamente condicionada à implantação da rede pública de abastecimento de água e coleta de
esgoto ou à apresentação e aprovação, pelo Município, ouvido o Conselho Gestor da APA, de solução
tecnológica unifamiliar ou coletiva que comprove, por meio de projeto e responsável técnico, os
parâmetros de eficiência a serem monitorados de forma a não ocasionar degradação dos corpos
d’água locais, a contaminação do lençol freático e a existência de riscos à saúde humana, e a criação
de RPPN.
9. Nas áreas já parceladas e nos condomínios, devidamente aprovados em data anterior à aprovação do
presente Plano de Manejo, eventual edificação ficará condicionado à criação de RPPN, sendo que os
projetos urbanísticos comerciais e/ou residenciais e edificações deverão respeitar os seguintes
parâmetros urbanísticos:
a) Criação de RPPN em, no mínimo 50% da área total do lote;
b) Taxa máxima de ocupação de 15% da área total do lote;
c) Projeção máxima de ocupação das edificações no solo de 350 m2;
d) Índice de aproveitamento: 0,26; (índice X área do lote = área máxima edificável no lote)
e) Número máximo de 2 (dois) pavimentos: (térreo + 1 pavimento)
f) Área total máxima construída: 525 m2 por edificação;
g) Área mínima do lote: 2.000 m2;
h) Taxa de permeabilidade de 75%;
i) Recuos mínimos de 5 metros frontais e 3 metros lateral/fundos;
10. Após criação da RPPN, os projetos urbanísticos comerciais e/ou residenciais e edificações deverão ser
submetidos ao licenciamento ambiental e deverão considerar, além das normas ambientais vigentes e
as normas gerais do presente plano de manejo, as seguintes condicionantes:
a) apresentação de laudo geológico e sondagem para ocupação de áreas com moderada a alta e alta
suscetibilidade a processos erosivos, sendo expressamente vedada a ocupação das Áreas de
Preservação Permanente;
b) parecer técnico da Defesa Civil de Porto Belo atestando inexistência de risco de desastres naturais para
a ocupação, devendo-se observar as restrições de uso impostas pelas áreas de suscetibilidade a
processos erosivos, conforme relatório técnico e mapeamento temático apresentado neste Plano de
Manejo;
c) deve ser exigida e monitorada a execução de projetos de contenção de encostas, quando pertinente,
manejo de águas pluviais, pavimentação dos acessos, coleta de lixo e destinação de resíduos sólidos,
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conforme normas gerais definidas neste Plano de Manejo;
d) consulta à comunidade tradicional do Araçá, com formato a ser definido em conjunto com a Associação
Comunitária do Araçá, quando houver interferência com os locais de memória mencionados no laudo
antropológico. Quando não interferir com os locais de memória mencionados no laudo antropológico
o interessado deverá consultar formalmente a Associação de Moradores do Araçá quanto à
necessidade de realização da consulta à comunidade tradicional. Na ausência de resposta no prazo de
30 dias, presume-se que não há interesse na realização da referida consulta.
11. É proibida a supressão de vegetação primária, exceto nos casos associados à utilidade pública, de
pesquisa científica/arqueológica e que haja riscos às pessoas e ao patrimônio.
12. A supressão de vegetação secundária nos estágios médio e avançado de regeneração somente poderá
ocorrer na proporção máxima de 50 % para o estágio médio e 20% para o estágio avançado de
regeneração mediante apresentação de inventário florístico e devidamente autorizado por órgão
ambiental competente, através de procedimento administrativo próprio, assim como estudos
geomorfológicos, e quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto.
13. É obrigatória a averbação em cartório da área edificada e da área remanescente a ser preservada, na
forma de RPPN e/ou Servidão Florestal/Ambiental.
14. É permitida a supressão de vegetação secundária em estágio inicial de regeneração, mediante
autorização do órgão ambiental e anuência da administração da APA. Salvaguardadas as espécies
ameaçadas de extinção, raras e endêmicas e outras de interesse para a conservação, apontadas no
Roteiro em anexo e identificadas pelo levantamento florístico e de fauna.
15. É proibida qualquer forma de supressão ou corte de vegetação nativa em Área de Preservação
Permanente, prevista na legislação vigente. Em áreas com declividade entre 25o e 45o, a autorização
de corte ficará condicionada, além das demais normativas previstas, à apresentação de laudo
geológico sobre as áreas de moderada a alta e alta suscetibilidade a processos erosivos à gestão da
APA e aprovado pelo órgão ambiental competente, ouvido o Conselho Gestor, devendo respeitar as
hipóteses previstas no artigo 11 da Lei 12.651/2012.

3.4 ZELO – Zona de Expansão Limitada da Ocupação
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Objetivo Geral
Normatizar e limitar a expansão da ocupação existente em áreas de vegetação secundária em estágio
médio e avançado de regeneração, bem como de pequenas manchas marginais de vegetação em
estágio inicial de regeneração, de forma compatível à conservação dos atributos ambientais, históricoculturais e paisagísticos da APA.

Objetivos específicos
a) Garantir a manutenção dos atributos ambientais, histórico-culturais e paisagísticos da APA por meio da
normatização da expansão da ocupação urbana;
b) Controlar as taxas de ocupação e os percentuais de supressão da vegetação para fins de expansão da
ocupação;
c) Minimizar os impactos ambientais e efeitos de borda da expansão da ocupação;
d) Estimular a manutenção da conectividade estrutural e funcional da biota por meio de ocupação
urbana planejada e controlada;
e) Incentivar a utilização da área com estruturas e atividades turísticas e residenciais de baixo impacto
ambiental;
f) Promover ações de educação ambiental para proteção e valorização do patrimônio histórico, cultural,
relações de uso, ocupações antigas e preservação ambiental.

Critério de delimitação
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Áreas situadas entre a cota 50 metros acima do nível do mar e o limite máximo da Zona de Conservação
do Patrimônio Ambiental, excluída a Zona de Proteção do Patrimônio Ambiental.
Normas
1. Não são permitidos novos parcelamentos de solo para implantação de projetos urbanísticos
residenciais e comerciais, sob a forma de loteamentos.
2. A instituição de condomínios em projetos urbanísticos residenciais e comerciais a serem implantados
e/ou em processo de licenciamento, após a data de aprovação do presente Plano de Manejo, deverá
prever unidades autônomas de terreno com no mínimo área de 1.500 metros quadrados.
3. A aprovação de projetos de condomínios exigirá a manutenção de área mínima de 20% na condição de
Área Verde do Condomínio, na própria ZELO, preferencialmente no estágio médio e avançado de
regeneração, não computando nesses 20% as Áreas de Preservação Permanente, devendo-se priorizar,
na medida do possível, mediante orientação do Conselho Gestor da APA, a conectividade estrutural
entre a Zona de Proteção do Patrimônio Ambiental, Zona de Conservação do Patrimônio Ambiental e
Zona de Conservação do Patrimônio Paisagístico.
4. Critérios e parâmetros urbanísticos de uso e ocupação do solo
4.1) Índices Urbanísticos para áreas condominiais
a) Criação de Áreas verdes e comuns em, no mínimo 50% da área total do imóvel;
b) Taxa máxima de ocupação de 15 % da unidade autônoma;
c) Projeção máxima de ocupação das edificações no solo de 350 m2;
d) Índice de aproveitamento: 0,30; (X área total da unidade aut = área máxima edificável na gleba)
e) Número máximo de pavimentos: 2; (Térreo + 1 pavimento)
f) Área total máxima construída: 525 m2 por edificação;
g) Fração ideal mínima da unidade autônoma: 1.500 m2;
h) Taxa de permeabilidade de 75%;
i) Recuos mínimos de 5 metros frontais e 6 metros laterais entre edificações;
4.2) Índices Urbanísticos para incorporação imobiliária
a) Criação de Áreas verdes e comuns em, no mínimo 50% da área total do imóvel;
b) Taxa máxima de ocupação de 7 % da área total do imóvel;
c) Projeção máxima de ocupação das edificações no solo de 350 m2;
d) Índice de aproveitamento: 0,15; (X área total do imóvel = área máxima edificável na gleba)
e) Número máximo de pavimentos: 2; (Térreo + 1 pavimento)
f) Área total máxima construída: 525 m2 por edificação;
g) Fração ideal mínima de 2.000,00 m2;
h) Taxa de permeabilidade de 75%;
i) Recuos mínimos de 5 metros frontais e 6 metros laterais entre edificações;
5. Não é permitida a abertura de novas vias públicas ou acessos internos sem autorização do Conselho
Gestor da APA, que deve considerar, para a liberação da licença, seu dimensionamento e a definição
da finalidade do referido acesso.
6. Para edificações já existentes e que requererem a ampliação deverá ser comprovada a eficiência dos
sistemas de tratamento de esgoto já implantados, bem como as respectivas formas de manutenção,
com apresentação dos controles e monitoramentos realizados.
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3.5 ZTH - Zona do Território Histórico

Objetivo Geral:
Reforçar o caráter histórico e cultural de uso das áreas descritas e relatadas pelos familiares da
comunidade tradicional.

Objetivos específicos
a) Compatibilizar o uso privado com os interesses de uso da comunidade tradicional.
b) Garantir o livre acesso aos recursos naturais marinho-costeiros e lugares de memória e histórico
culturais da comunidade tradicional.
c) Garantir os direitos da Comunidade Tradicional do Araçá, conforme previsto na Convenção 169 da OIT e
do Decreto 6.040 e dos artigos 215 e 216 da Constituição Brasileira;
d) Reconhecer a auto identificação e garantir os modos de ser, os saberes tradicionais, o livre acesso aos
recursos naturais e ao território;
e) Considerar em toda e qualquer implementação de política pública ou empreendimento o direito à
consulta da Comunidade Tradicional;
f) Proteger e valorizar o patrimônio cultural da comunidade tradicional, incluídos os lugares de paisagem
cultural (Caixa d´Aço e Enseada) e de memória, costões, pesqueiros, cachoeiras,
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caminhos e acessos;
g) Promover ações de educação ambiental para proteção e valorização do patrimônio histórico, cultural,
relações de uso, ocupações antigas e preservação ambiental.
Critério de delimitação
Lugares de memória sobre o uso e ocupação de terra. Lugares que fazem limite com praias, costões e
pesqueiros e áreas que possibilitem acesso por via terrestre às áreas de memória, ocupação e uso.
Normas
1. Os terrenos de marinha não são edificáveis, ressalvados nas zonas utilizadas pela comunidade
tradicional, conforme Laudo Antropológico, com estruturas coletivas, como ranchos e trapiches, entre
outros, necessárias exclusivamente à manutenção dos seus modos de vida. A autorização é ato
discricionário do conselho gestor, deliberado pela Associação Comunitária do Araçá. A alteração de sua
finalidade ou de seu uso pela Comunidade Tradicional, implica cancelamento e demolição das
estruturas.
2. É vedada a mudança de finalidade de ranchos de pesca localizados em terrenos de marinha.
3. Quando a implantação de política pública ou empreendimento nesta zona interferir com os locais de
memória mencionados no laudo antropológico é obrigatória a consulta à comunidade tradicional,
seguindo o procedimento estabelecido na Convenção 169 da OIT.
4. Quando a implantação de política pública ou empreendimento nesta zona não interferir com os locais
de memória mencionados no laudo antropológico o interessado deverá consultar formalmente a
Associação de Moradores do Araçá quanto à necessidade de realização da consulta à comunidade
tradicional. Na ausência de resposta no prazo de 30 dias, presume-se que não há interesse na
realização da referida consulta.

3.6 ZTTO - Zona do Território Tradicionalmente Ocupado
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Objetivo Geral
Garantir a preservação do território tradicional, com seus atributos físicos, bióticos, culturais e
paisagísticos, de modo a compatibilizar os usos privados das propriedades com a preservação dos usos,
costumes, memórias e modos de vida tradicionais em relação a esta zona.

Objetivos Específicos:
a) Garantir que a Comunidade Tradicional tenha livre acesso à praia, aos costões e às áreas de
ancoragem de barcos de pesca artesanal e profissional;
b) Estabelecer normas de ocupação do solo de forma a compatibilizar o uso da propriedade privada e a
manutenção das atividades típicas da Comunidade Tradicional de acordo com os
demais objetivos da APA;
c) Preservar a paisagem, com seus valores históricos, culturais, simbólicos, arqueológicos, étnicos e
econômicos para a Comunidade Tradicional;
d) Garantir o uso pela Comunidade Tradicional dos pesqueiros localizados nos costões, bem como o local
de ancoragem de barcos de pesca artesanal e profissional;
e) Estabelecer relações de parceria com as Comunidades Tradicionais, tendo em vista o seu
desenvolvimento sustentável.
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f) Compatibilizar o uso privado com os interesses de uso da comunidade tradicional.
g) Garantir o livre acesso aos recursos naturais marinho-costeiros e lugares de memória e histórico
culturais da Comunidade Tradicional.
h) Garantir os direitos da Comunidade Tradicional do Araçá, conforme previsto na Convenção 169 da OIT
e do Decreto 6.040 e dos artigos 215 e 216 da Constituição Brasileira;
i) Reconhecer a auto identificação e garantir os modos de ser, os saberes tradicionais, o livre acesso aos
recursos naturais e ao território;
j) Considerar em todo e qualquer implementação de política pública ou empreendimento o direito à
consulta da Comunidade Tradicional;
k) Proteger e valorizar o patrimônio cultural da comunidade tradicional, incluídos os lugares de paisagem
cultural (Caixa d´Aço e Enseada) e de memória, costões, pesqueiros,
cachoeiras, caminhos e acessos;
l) Promover ações de educação ambiental para proteção e valorização do patrimônio histórico, cultural,
relações de uso, ocupações antigas e preservação ambiental.
m) Preservar a vegetação e a fauna, pelos seus atributos intrínsecos.

Critério de delimitação:
Área contendo propriedades privadas e áreas de usos específicos pela Comunidade Tradicional da Ponta
do Araçá, conforme delimitado pelo Relatório Antropológico Final: Comunidade Tradicional de
Pescadores da Vila do Araçá.
Normas

1. É garantido o livre acesso pela Comunidade Tradicional às áreas de seu interesse tais como a praia, os
costões e as áreas de ancoragem de barcos de pesca artesanal e profissional, por meio de caminhos
abertos para tal fim, assegurando-se a manutenção de suas atividades tradicionais de pesca na área
delimitada como de ocupação tradicional, sem prejuízo das regras estabelecidas nas outras zonas
deste plano de manejo.
2. Não é permitida a construção de edificações nesta Zona, salvo aquelas destinadas às atividades de
educação ambiental, pesquisa e monitoramento, desde que utilizadas estruturas de mínimo impacto
ambiental, previamente aprovadas pela gestão da APA, ouvido o Conselho Gestor.
3. As propriedades privadas no interior desta Zona poderão ser objeto de permuta entre o proprietário e
o Poder Público Municipal, para fins de cumprimento de obrigação de instituição de Área Verde,
vinculada a outros empreendimentos no Município de Porto Belo, ainda que fora da APA.
4. No caso de não consumação da permuta referida na regra anterior, o potencial construtivo do imóvel,
aplicados os mesmos índices urbanísticos estipulados para a Zona de Conservação do Patrimônio
Paisagístico (ZCPP), poderá ser transferido para outros imóveis no Município de Porto Belo, fora da
APA ou em outras Zonas da APA que permitam construção, nesta hipótese com acréscimo de 10
pontos percentuais na taxa de ocupação já previstos para aquela Zona.
5. Fica vedada a supressão e o corte de vegetação, em qualquer estágio de regeneração salvo a
estritamente necessária para as edificações do item 2.
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6. As atividades eventualmente autorizadas ou desenvolvidas nesta Zona não poderão afetar a
integridade dos recursos naturais, nem contribuir para o aumento da perda ou fragmentação de
habitats e da paisagem florestal.
7. Havendo sobreposição com a Zona do Território Histórico (ZTH) ou com a Zona de Núcleos Familiares
Tradicionais (ZNFT) prevalecerão as regras daquelas Zonas.

3.7 ZNFT - Zona de Núcleos Familiares Tradicionais

Objetivo Geral:
Reconhecer o uso diferenciado dos núcleos familiares tradicionais inseridos dentro da APA,
principalmente no que se refere à ocupação acima da cota de 50 metros do nível do mar, áreas de
preservação permanente e zonas de manejo do presente Plano.
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Objetivos específicos:
a) Promover a regularização de interesse social e específico das famílias pertencentes à comunidade
tradicional do Araçá.
b) Promover a participação da comunidade tradicional e famílias diretamente relacionadas à zona de
manejo nas etapas do processo de regularização fundiária e construção de edificações.
c) Valorizar as regras informais da comunidade tradicional.
d) Compatibilizar os usos tradicionais e a conservação do patrimônio ambiental.
e) Garantir o direito de permanência das famílias tradicionais nos seus terrenos.
f) Envolver a Associação de Moradores do Araçá como instância de consulta e de decisão dentro do
Conselho Gestor da APA da Ponta do Araçá.
Critério de delimitação:
Imóveis pertencentes aos núcleos familiares da Comunidade tradicional delimitados no laudo
antropológico. Essas áreas residenciais familiares apresentam padrão de ocupação e tamanho ditados
por regras próprias que definem os direitos de herança.
Normas
1. É vedado o corte de vegetação sem prévia análise do Conselho Gestor e autorização por parte do órgão
ambiental do município.
2. A construção de novas residências, ou ampliação das já existentes, dependerá, além da aprovação do
município, de prévia aprovação da Associação de Moradores do Araçá, que será a instância de consulta
e de decisão dentro do Conselho da APA, respeitadas as restrições legais de inclinação do terreno,
zona de APP, fragilidade do solo e estágio da vegetação.
3. As áreas não poderão ser parceladas podendo, no entanto, ter outras construções familiares dentro do
mesmo terreno, respeitadas as condições do item acima.
4. Oportunamente, será realizado um estudo geológico e ambiental, com base no qual o Conselho Gestor
poderá estabelecer uma taxa máxima de ocupação.
5. Caso as áreas dos núcleos familiares tradicionais sejam vendidas para pessoas externas à comunidade
tradicional de pescadores do Araçá, as normas que passam a vigorar serão aquelas que delimitam o
regramento das demais zonas que foram sobrepostas pela ZNFT.
6. As construções poderão ter, individualmente, até dois pavimentos, e uma projeção máxima no solo de
100m².
7. As edificações já existentes destinadas à manutenção das atividades econômicas, práticas culturais e
residenciais da comunidade tradicional serão cadastradas pela Gestão da APA, para fins de
regularização, ouvido o Conselho Gestor e a Associação de Moradores do Araçá, considerando o
interesse especial e deverá priorizar a permanência das famílias.

Porto Belo, 05 de agosto de 2016.
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