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RESUMO
A análise de uso e cobertura do solo é uma das etapas fundamentais para realização do
planejamento estratégico de conservação de uma bacia hidrográfica. Este trabalho tem
por objetivo analisar a paisagem da Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas com fins de
proposta de áreas prioritárias para implantação de Unidades de Conservação, utilizando
como ferramenta o Sistema de Informação Geográfica (SIG), com intuito de fornecer
subsídios para proteção dos recursos ambientais. Esta bacia localiza-se no litoral central
do estado de Santa Catarina, na 8º região hidrográfica. Em diagnóstico realizado com
imagens do satélite TM Landsat no ano de 1985 essa bacia possuía mais de 60% de sua
cobertura vegetal em bom estado de conservação, porém esta área passa por uma forte
pressão na ocupação urbana, sendo necessárias medidas de proteção à diversidade
biológica e recursos hídricos. Para esta comprovação, foram geradas cartas temáticas de
hidrografia, uso e cobertura do solo e de Unidades de Conservação existentes. A
importância do estudo remete a identificação do uso e cobertura do solo na bacia sendo
comprovada a significativa perda de cobertura vegetal nativa que em 1985 representava
62.58% da área total da bacia no ano de 2006, 52,66%, gerando uma perda significativa
para a região ao longo de 21 anos. Foi considerado uso inadequado as áreas ocupadas
com cultura, urbanização, vegetação exótica, pastagem e campo irrigado representando
um somatório de 46,64% dessa ocupação estão em APPs, seria esperado que as margens
ao longo dos cursos d´água, protegidas por uma legislação específica, estariam mais
próximas ao natural. Evidenciando que a área de estudo está sendo ocupadas de maneira
desprovida de planejamento, sem proteção as suas potencialidades e recursos naturais,
sendo que a proteção ambiental deveria objetivar a conservação da natureza e todos os
elementos necessários à manutenção do equilíbrio ecológico. O método aplicado ao
arcabouço do sistema de UCs foi favorável a distribuição das Manchas selecionadas,
onde todas as manchas (fragmentos) estudadas têm potencial como valor para a
biodiversidade que justificam a implantação de Unidades de Conservação, por isso,
estabelecidas como áreas prioritárias. No entanto, entre as quinze áreas, algumas têm
maior possibilidade de serem efetivadas devido à mobilização social e/ou conhecimento
e interesse do gestor envolvido.
Palavras-chave
Sistema de Unidades de Conservação, Bacia Hidrográfica, Paisagem, Sistema de
Informação Geográfica
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ABSTRACT
The analysis of use and land cover is one of the key steps for conducting the strategic
planning of conservation of a watershed. This work aims to analyze the landscape of
the River Basin Tijucas for purposes of proposed priority areas for implementation of
conservation, using as tool the Geographic Information System (GIS), aiming to
provide support for protection of environmental resources . This basin is located in the
central coast of the state of Santa Catarina, in 8 of the river basin district. In diagnosis
made with Landsat TM satellite images in 1985 the basin had more than 60% of its
forest cover in good condition, but this area is going through a great pressure on urban
occupation, requiring measures to protect biological diversity and water resources. To
prove this, we generated thematic maps of hydrography, land use and land cover and
existing conservation units. The importance of the study refers to identification of the
use and land cover in the basin being proven a significant loss of native vegetation,
which in 1985 accounted for 62.58% of the total area of the basin in 2006, 52.66%,
generating a significant loss for the region over 21 years. It was considered
inappropriate use of the areas occupied by culture, urbanization, exotic vegetation,
pasture and irrigated field representing a sum of 46.64% of this occupation are in PAs,
would be expected along the banks of watercourses, protected by legislation
particular, are closer to natural. Showing that the study area is occupied so devoid of
planning, without protection of their potential and natural resources, and
environmental protection should aim to conserve nature and all the elements necessary
to maintain the ecological balance. The method applied to the framework of the PA
system was favorable distribution of the selected spots, where all patches (fragments)
have studied as potential biodiversity value to justify the establishment of protected
areas, therefore, established as priority areas. However, between fifteen areas, some
are more likely to take effect due to social mobilization and / or knowledge and
interest of the manager involved.
Keywords
System of Protect Area, Remote Sensing, Land Cover, Orbital Picture
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1 INTRODUÇÃO
A proteção dos recursos ambientais baseia-se em dois parâmetros: um
geográfico, marcado pela dinâmica do homem sobre a paisagem e manipulação sobre o
território, e outro ecológico, enfatizando o contexto espacial sobre os processos
ecológicos, em sua estreita relação com a gestão dos recursos naturais (Baudry, 2002).
De acordo com Powell (1987 apud Garay, 2001), a dissolução da paisagem em
fragmentos florestais envolve a redução da área original e o distanciamento das
manchas florestais, e como conseqüência, ocorre desequilíbrio nos ecossistemas e perda
de espécies.
Desta forma, disciplinar a ocupação e o uso do solo pode contribuir como forma
de minimizar a perda da biodiversidade e do meio natural associado, entre os quais, os
recursos hídricos. Para tanto, o planejamento territorial se torna uma ferramenta
necessária na gestão ambiental. Aliadas ao planejamento ou como forma de reverter a
falta do mesmo, surgem as políticas públicas que se utilizam da legislação como
instrumento de atuação.
A bacia hidrográfica do rio Tijucas, em Santa Catarina, passa por uma forte
pressão na ocupação e expansão urbana, sendo necessárias medidas de proteção à
diversidade biológica e recursos hídricos, conforme afirma Santos et al (2006),
buscando a aplicação das políticas públicas. Esta região teve suas áreas ocupadas de
maneira desprovida de planejamento, havendo uma tendência de avanço ocupacional
nas áreas remanescentes que ainda conservam suas potencialidades hídricas, ecológicas
e culturais.
Por meio desta constatação, o estudo apresentado objetivou analisar a paisagem
da Bacia do Rio Tijucas com fins de propor um sistema de áreas prioritárias para
implantação de Unidades de Conservação.
A adoção de bacias hidrográficas para desenvolver estudos ambientais, de
acordo com Schivetti et al (2002), é vista como uma unidade eficiente que compreende
a dinâmica natural. Para Zuccari (2005), os rios são as principais unidades naturais
formadoras de uma bacia hidrográfica, interagindo com a atmosfera, numa troca de
energia e matéria.
Portanto, a necessidade da análise do uso e cobertura do solo utilizando como
unidade a bacia hidrográfica é importante para o fomento do planejamento ambiental
adequado, para compreensão da dinâmica natural e a conservação da manutenção dos
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recursos ambientais (Rosa, 2003). Para isso, aliando a técnica do sistema de informação
geográfica, possibilita compreender a situação das Áreas protegidas e demais
fragmentos relevantes para a conservação na bacia do rio Tijucas, entendendo que as
alterações humanas nestas áreas são conflitos de uso, bem como percebendo a
necessidade de um arranjo espacial mais adequado a um sistema efetivo para
conservação.
Atualmente, o estudo da paisagem alia-se a novas técnicas geográficas para
representar graficamente soluções no posicionamento da superfície terrestre, servindo
como instrumento de análise na área ambiental, ampliando os métodos de mapeamento,
onde as tecnologias computacionais proporcionam base para facilitar e identificar
fenômenos ocorridos em uma determinada posição espacial (Moreira, 2007).
Para atender ao objetivo deste trabalho, foi caracterizado o cenário atual da bacia
do Rio Tijucas, identificando os impactos ambientais relevantes e verificando o
conhecimento e o interesse dos gestores ambientais envolvidos quanto à problemática
ambiental e medidas de conservação. Neste estudo, também se encontram as cartas
elaboradas, de declividade, hidrografia, uso e cobertura do solo, Unidades de
Conservação existentes, e ainda, de natureza legal. A confecção dessas cartas serviu de
subsídio para a elaboração da carta temática de estrutura espacial e fragmentos de
paisagem, a qual resultou na proposta de áreas prioritárias para implantação de um
sistema de Unidades de Conservação. Ainda, esse trabalho apresenta fundamentação
teórica relacionada à temática necessária para o entendimento do mesmo, juntamente
com as ferramentas metodológicas utilizadas.
É esperado que o resultado deste estudo, juntamente com os dados gerados,
possa servir para o desenvolvimento dessa unidade hidrográfica com procedimentos
adequados a sua gestão com foco para as áreas protegidas e futuras Unidades de
Conservação (UCs) a serem incluídas dentro de um sistema regional.

1.1 Unidades de Conservação
Desde os tempos remotos da civilização, os povos antigos delimitavam espaços
que se identificavam como sagrados, para cultuar seus Deuses e assim estabeleciam
regras a fim de protegerem essas áreas, onde incluíam locais de interesse paisagístico,
como morros e próximos a fontes hídricas, onde seu acesso era controlado por tabus
(Brasil, 2000 a).
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Com os avanços tecnológicos da humanidade, as necessidades mudaram de
acordo com o desenvolvimento da sociedade, onde no lugar de se cultuar mitos, há a
necessidade de conservar o espaço natural e assim proteger os recursos hídricos e a
diversidade biológica.
Em meados da década de 1870, surgiu o conceito de Unidades de Conservação
nos Estados Unidos da América com a criação do Parque Nacional de Yellowstone, por
possuir atributos paisagístico e de lazer. Na Europa, essa forma de unidade de
conservação ocorreu de forma similar, havendo a necessidade de criar áreas naturais. A
França foi o país europeu pioneiro neste assunto, estabelecendo regras para criar
mecanismos legais do uso de terras privadas e públicas, firmando acordos entre ambas
as partes, essas áreas ficaram conhecidas na Europa como Parques Naturais (Milano,
2001).
Segundo Brito et al (1999) no Brasil, somente na década de 1930 foi criado o
primeiro Parque Nacional, situado no estado do Rio de Janeiro, o chamado Parque
Nacional de Itatiaia e logo após, o Parque Nacional de Iguaçu, no estado do Paraná.
A conservação da diversidade biológica não aparece como prioridade nas áreas a
serem protegidas, porém foi a partir da segunda metade do século XX que se tornou o
principal objetivo das Unidades de Conservação. Mais precisamente no ano de 1988, foi
solicitada a Organização Não-Governamental Pró-Natureza a formular o Sistema
Nacional de Unidade de Conservação (SNUC).
Pensando na conservação da diversidade biológica, as Unidades de Conservação,
conferem critérios e normas que asseguram o respeito à natureza, as diversidades
culturais, a exploração para o desenvolvimento científico, econômico-social e
sustentável, a educação ambiental e a manutenção e recuperação de espécies vegetais e
animais, inseridas no contexto de tomada de medidas a fim de contribuir para uma
melhor qualidade de vida da população e manter os sistemas naturais (Brasil, 2000 b).
De acordo com Lévêque (1999), a importância de implantar Unidades de
Conservação está na conservação da diversidade biológica. Esta não somente assegura a
preservação do seu habitat natural in situ, fator que nem sempre é possível devido às
grandes perturbações ocorridas no meio natural, mas também garante a produção e
manutenção de espécimes ex situ.
As UCs possuem características naturais devendo ser delimitadas com todo o
perímetro em território nacional, incluso as águas territoriais, quer seja de domínio
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público ou privado, com objetivos e limites definidos, para cada qual possuindo regimes
especiais administrativos, das quais se aplicam as garantias de proteção (Derani, 2001).
Serão através das UCs que as ações estarão sendo coordenadas de acordo com o
objetivo que se deseja alcançar, delimitando as áreas, de forma que estas ações sejam de
modo adequado com as legislações ambientais vigentes e, assim, garantir a proteção dos
organismos biológicos. A delimitação das Unidades de Conservação partia da premissa
sobre o ponto de vista cênico e, sobretudo pela extensão de terra, porém com os avanços
de estudos sobre diversidade biológica e biologia da conservação, foram estabelecidos
outros critérios para selecionar áreas prioritárias para ações conservacionistas. Com
isso, vem ocorrendo uma mudança de paradigma no que diz respeito à implantação
dessas áreas de proteção, pois para a comunidade científica, grande extensão de terra e
beleza cênica nem sempre indicam áreas mais apropriadas para a conservação da
biodiversidade (Brito, 2000).
Segundo a Lei Federal 9.985 de 2000 que estabelece o SNUC, as Unidades de
Conservação são conceituadas como um espaço territorial delimitado, com o amparo
legal e instituído pelo Poder Público, tendo como principal objetivo, a conservação da
diversidade biológica (Brasil, 2000 c). São consideradas para sua criação, a
disponibilidade de área quanto ao seu estado de conservação, onde sua maior parte
deverá estar conservada, presença de espécies raras, endêmicas ou ameaçadas de
extinção, a diversidade de espécies e ecossistemas e/ou área que se apresente como
valor histórico, cultural ou paisagístico. Em um segundo momento, a partir dos critérios
analisados, pode-se chegar às categorias de Unidades Conservação.
As especificidades de cada âmbito como as UCs Federal, podem estar
localizadas entre dois ou mais estados, proteger bacia hidrográfica de importância
nacional, e possuir grande extensão de área intacta do bioma, UC´s Estadual: podem
estar no limite de dois ou mais municípios, proteger bacias hidrográficas importantes
para um conjunto de municípios, e no caso da implantação de uma UC Municipal essa
deverá proteger nascente e cursos d’água (Brasil, 2002).
De acordo com o IBAMA (2010), para se criar UCs é necessário um diagnóstico
da área contendo informações socioeconômicas e físicas, de acordo com o interesse da
sociedade e dos órgãos públicos. Porém, é o Poder Público que escolhe os espaços a
serem conservados. Tais unidades podem ser em áreas marinhas ou terrestres, sejam
estas do ponto de vista ambiental ou cultural, com a finalidade de se preservar fatores
bióticos e abióticos, sendo manejadas legalmente de formas específicas Leuzinger
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(2001) refere-se ao Plano de Manejo específico que cada unidade deve possuir. Os
Planos de Manejo se apresentam de diferentes tipos nas Unidades de Conservação, cujo
objetivo pode ter maior ou menor grau quanto à preservação do ecossistema natural
(Milano, 2000).
De acordo com o SNUC (Brasil, 2000 c) o Plano de Manejo deve incluir a
presença de zona de amortecimento e corredores ecológicos, onde define que zona de
amortecimento é o entorno de uma área de conservação ambiental, que dista sobre as
atividades humanas normas e restrições, a fim de diminuir os impactos negativos sobre
a unidade. E conceitua como corredores ecológicos a faixa de vegetação que liga
fragmentos florestais ou Unidades de Conservação, proporcionando à fauna o acesso a
outros fragmentos e conseqüentemente, o fluxo gênico entre as espécies.
As UCs estão divididas em dois grupos, Unidades de Proteção Integral e
Unidades de Uso Sustentável. O primeiro divide-se em: Estação Ecológica (EE),
Reserva Biológica (RB), Parque Nacional (PN), Monumento Natural (MN) e Refúgio
de Vida Silvestre (RVS); e o segundo grupo, divide-se em: Área de Proteção Ambiental
(APA), Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta Nacional, Reserva de Fauna,
Reserva Extrativista, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do
Patrimônio Natural.

1.1.1 Unidades de Conservação de Proteção Integral
Estação Ecológica - Área de proteção de domínio público, sendo que, áreas
particulares incluídas neste domínio serão desapropriadas, o acesso se torna restrito a
visitação, exceto para fins educacionais e pesquisas científicas, dependendo de
autorização prévia. Nessas áreas somente se admite alterações nos ecossistemas nos
casos de: medidas que venham a contribuir com a restauração do ecossistema
modificado, manejo de espécime com a finalidade de preservar a diversidade biológica
e para coleta com o propósito científico.
Reserva Biológica - Tem como objetivo a preservação integral da biota local e
seus atributos naturais, sem qualquer intervenção antrópica. São utilizadas medidas
indiretas de recuperação de seus ecossistemas, com o mínimo possível de intervenções e
ações de manejo necessárias a fim de que possa recuperar a diversidade em processos
naturais.
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Parque Nacional - Tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas
naturais de grande relevância ecológicas e dotados de beleza cênica, onde possibilita
realização de pesquisas científicas e atividades educativas de âmbito ambiental. Seu
plano de manejo assegura ainda, o turismo ecológico. No nível estadual e municipal são
classificadas como Parque Estadual e Parque Natural Municipal, respectivamente.
Monumento Natural - A priori podendo ser uma área pública ou particular, pois
havendo discordância com a regulamentação, a área particular poderá ser desapropriada.
Quanto à visitação, está submetido ao manejo da unidade, porém seu principal objetivo
é a conservação de sítios naturais raros, naturais ou de significativa beleza cênica.
Refúgio da Vida Silvestre - Podendo ser área pública ou particular, havendo
descumprimento legal por parte do proprietário, este poderá ser desapropriado, a
visitação pública esta sujeito ao plano de manejo, e seu principal objetivo é proteger
ambientes naturais, para assegurar a existência ou reprodução de comunidades da flora e
fauna, tanto residentes como migratórias.

1.1.2 Unidades de Conservação de Uso Sustentável
Área de Proteção Ambiental - São áreas em geral extensas, podendo ser públicas
ou privadas. No segundo caso, o acesso fica restrito em condições impostas pelo
proprietário, dentro das condições legais, onde este também fica sujeito as normas e
restrições de uso. Essas áreas são dotadas de atributos abióticos, bióticos, estéticos e sua
proteção tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida da população, a proteção
da biodiversidade, disciplinar a ocupação humana e assegurar a sustentabilidade quanto
ao uso dos recursos naturais.
Área de Relevante Interesse Ecológico - Em geral é constituída por uma pequena
porção de terra, podendo ser pública ou privada, onde está sujeita a restrições e
condições de uso. Porém é uma área de extraordinária beleza cênica ou ainda áreas que
comportam raros exemplares da biota regional, tem como finalidade de manter os
ecossistemas naturais de importância regional ou local.
Floresta Nacional - Esta quando criada pelo Estado ou pelo município, será
denominada Floresta Estadual ou Floresta Municipal. É uma área com cobertura vegetal
de espécies nativa que tem como objetivo básico o incentivo a pesquisas científicas e o
uso múltiplo sustentável dos recursos florestais. Sendo de domínio público, é permitida
a permanência de populações tradicionais em conformidade com o plano de manejo.
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Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN) - Tendo como objetivo básico
de conservar a biodiversidade, esta unidade será gravada com perpetualidade e averbada
no Registro de Imóveis. A pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos,
educacionais e recreativas, somente serão permitidas conforme dispuser no plano.
Reserva Extrativista - Poderá ser utilizada em função de assegurar a sua
utilização apenas pela população tradicional local, onde áreas particulares em seus
limites serão desapropriadas. Essa área protegida será gerida por um Conselho
Deliberativo. Seu principal objetivo é proteger a cultura tradicional e assegurar o uso
sustentável dos recursos naturais.
Reserva de Desenvolvimento Sustentável - Seu principal objetivo é preservar a
natureza a fim de manter a tradição e a boa qualidade de vida das populações
tradicionais e exploração dos recursos.
Reserva de Fauna - É uma área destinada a populações de espécies nativas
residentes ou migratórias. Área de posse ou domínio público, porém a visitação é
permitida de acordo com o plano de manejo. As comercializações dos produtos
resultantes de pesquisas estão sujeitos as disposições da lei sobre a fauna.
Vale ressaltar que alguns países, como é o caso do Brasil, França entre outros,
vem adotando como unidade de planejamento de estudos ambientais as bacias
hidrográficas, tendo como premissa básica a descentralização do órgão gestor (Lanna,
1995).

1.2 Bacias Hidrográficas
Os primeiros estudos a respeito das necessidades humanas relatam que o homem
tornou-se sedentário fixando-se ao longo de rios, desenvolvendo cultivos. Porém
atualmente a preocupação não é mais fixar-se ao longo de rios para que deste se
aproveite a água para suas necessidades, e sim, a crescente preocupação com as
alterações que vem se causando as águas, quanto à escassez e poluição (Branco, 1993).
O homem vem se organizando em seu espaço geográfico desde os tempos remotos,
estrategicamente de forma planejada, levando em consideração os fatores climáticos e
topográficos da área a se estabelecer.
As conceituações sobre bacias hidrográficas surgiram a partir de questões de
âmbito político-governamental, a fim de atender as demandas sociais, datando esta
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preocupação desde o século XVIII e que somente mais tarde ganha um caráter técnico
(Bernardes, 1968).
Segundo Santos (2004), foi na década de 1930, que o governo brasileiro pautou
o planejamento ambiental baseado nos recursos hídricos, aprimorando técnicas e gestão
estratégica de conservação voltada para quantidade e qualidade da água e a relação
custo/benefício.
Estudos científicos comprovaram que os rios são as principais unidades naturais
formadoras de uma bacia hidrográfica, do qual esses (rios) interagem com a atmosfera,
numa troca de energia e matéria. Assim, qualquer alteração ocorrida no microclima
local às reações se faz de imediato na morfologia e no fluxo hídrico dos rios (Zuccari,
2005).
Para Guerra (1983: p 446) a bacia hidrográfica é um
“conjunto de terras drenadas por um rio principal
e seus afluentes. Nas depressões longitudinais se
verifica a concentrações das águas da chuva, isto é,
do lençol de escoamento superficial, dando o
lençol concentrado – os rios. A noção da bacia
hidrográfica obriga naturalmente a existência de
cabeceiras de nascentes, divisores d’água, curso
d’água principal, afluente, subafluente”.

Surgindo como divisor do espaço geográfico, a bacia hidrográfica foi adotada
como unidade estratégica de planejamento ambiental (Postel et al, 2004),
correlacionando seus fatores biogeofísicos (Schivetti, 2002). Com isso, a idéia de bacia
hidrográfica surge como um divisor do espaço geográfico, onde os estudos ambientais
se desenvolvem levando em conta sua dinâmica.
De modo geral, o debate técnico e jurídico entre exploração e conservação dos
recursos hídricos no Brasil, se consolida legalmente em 1934 pelo Decreto Federal Nº
24.643 que instituiu o Código das Águas, regulamentando a classificação e utilização
dos corpos d’ água. Porém, foi a partir de 1990 que o Governo instituiu medidas de
Políticas Públicas voltadas para o uso das bacias hidrográficas. Assim sendo, foram
adotadas como unidade de planejamento e gestão especialmente voltada aos recursos
hídricos, através da Lei N

o

9.433/97, que instituiu a Política Nacional de Recursos

Hídricos (Brasil, 1997). Dentre as diretrizes gerais dessa política é importante destacar a
integração do planejamento e a gestão dos recursos hídricos, onde no art. 33 foi
instituído o Conselho Nacional de Recursos Hídricos nos Estados, o Conselho Estadual
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de Recursos Hídricos (CERH) e os Comitês de Bacias Hidrográficas dos rios Federais e
Estaduais (CBHEs), gerenciados por órgãos estaduais e municipais e, ainda, as
Agências de Águas.
Porém, foi somente no ano de 2000, que se deu a real efetivação da assim
chamada, ANA – Agência Nacional de Águas, através da Lei N

o

9.984/2000. Esta,

como entidade federal integrante do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos
Hídricos, cabendo a este órgão, regularizar e gerenciar as diferentes ações voltadas para
conservação dos recursos hídricos em todo território brasileiro (Brasil, 2000 d).
A fim de atender as necessidades humanas e dos ecossistemas no que se refere
aos recursos hídricos, o Brasil vem adotando esta hierarquia política de planejamento,
para assim, reformular a utilização dos recursos hídricos, diante da evidência de sua
qualidade e quantidade.

1.2.1 Uso e Conservação da Água
Para Alves (1999) a falta de água potável constitui um dos maiores desafios
deste novo século, tendo em vista a grande demanda da humanidade em plena expansão
demográfica, o uso inadequado, a contaminação e o desperdício, acarretando sua
escassez (Themas, 2008). A água em seu uso múltiplo vem faltando, tanto para a
dessedentação, tanto para atividades agrícolas e industriais.
Estudiosos afirmam que por motivo de escassez de água, novos conflitos
internacionais serão motivados e agora pela disputa desse bem, tido como mais precioso
a vida. Esses conflitos deverão surgir nas próximas décadas, onde o petróleo cederá
lugar para a água, essa por sua vez, será a grande causadora da discórdia, como já vem
ocorrendo no Oriente Médio (Cortez, 2009).
O Brasil pode se considerar privilegiado no que diz respeito às águas, do total de
água doce disponível para consumo no planeta, possui 12% desse percentual. Porém,
esse saldo não se torna animador devido ao seu desperdício, pois o Brasil perde 70% de
sua água tratada, seja por tubulações antigas, seja pelo desperdício da má utilização
(Suassuna, 2010).
Segundo Brown (2004) há sinais que a disponibilidade de alimentos na colheita
mundial começa a quebrar quando a escassez de água resulta em carência de alimentos.
Numa economia cada vez mais globalizada, a escassez de água cruza fronteiras através
do comércio internacional de grãos. Uma vez que, segundo o autor, são necessárias
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1.000 toneladas de água para produzir uma tonelada de grãos, com isso, a maneira mais
eficiente para os países com déficit hídrico importarem água, é importando grão.
A Política Nacional de Recursos Hídricos tem como fundamentos básicos, que a
água é um bem de domínio público, um recurso natural e limitado, dotado de valor
econômico, e em caso de escassez, o seu uso fica restrito ao consumo humano e
dessedentação de animais, onde a gestão de recursos hídricos deve priorizar o uso
múltiplo das águas. A bacia hidrográfica deve ser adotada como unidade de
planejamento e gerenciamento, a gestão das águas deve ser descentralizada e contar
com a participação de todos. O objetivo dessa política é que se assegure água para as
futuras gerações em quantidade e qualidade, que sua utilização seja racional. Além
disso, o fato de ser um recurso limitado denota a sua escassez, reforçando a idéia de
valor econômico e sua conseqüente cobrança.
No Brasil muitas Unidades de Conservação estão sendo criadas com o propósito
único de proteção dos mananciais. Portanto, o papel que desempenha uma unidade de
conservação vai além da proteção da biodiversidade, mas também assegura a
manutenção e qualidade dos mananciais suficiente para atender aos múltiplos usos da
sociedade (Echavarría, 2005). As UCs contribuem tanto para o fornecimento de uma
boa qualidade de água como para a manutenção sistêmica do fluxo gênico da fauna e da
flora. Em áreas com recursos florestais protegidos, para que tal propósito seja alcançado
é necessária a participação da sociedade civil organizada conforme assegura as leis das
Águas (Brasil, 1997) e o SNUC (Brasil, 2000 c).
Outra política pública voltada a conservação das águas se refere ao Código
Florestal, Lei Federal nº 303 (Brasil, 2002), que estabelecem as Áreas de Preservação
Permanente (APPs). Nessas decorrentes de sua função ecológica e/ou fragilidade
ambiental, não se deve fazer uso.

1.3 Estudo da Paisagem
Alexandre Von Humboldt foi o responsável pelo termo paisagem no contexto
científico, porém foi Troll no ano de 1939, um biogeógrafo alemão, que descreveu o
termo Ecologia da Paisagem, articulando o objeto de estudo da geografia – a paisagem,
com os processos ecológicos, relacionando a paisagem na gênesis espacial do
ecossistema (Baudry, 2002).
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Bertrand (1971) conceitua paisagem não exaltando o social e tão pouco o
natural, mas os processos antrópicos e naturais se fundem em um mesmo espaço
geográfico, resultante da combinação dinâmica e, portanto, instável tanto em elementos
físicos, biológicos e antrópicos interagindo, fazendo a paisagem um conjunto único e
indissociável, em perpétua evolução. Sauer (1998) defende a idéia que a paisagem se
funde entre si em um conjunto de formas culturais e naturais, onde a cultural se
sobrepõem a natural em suas relações, associadas à variante tempo, assim como, suas
relações vinculadas ao espaço geográfico. Afirmando ainda, que a paisagem em seu
dinamismo incessante, está em um processo constante de dissolução e substituição.
Portanto, a paisagem pode ser caracterizada como uma unidade distinta e
mensurável, a partir da interação do padrão espacial de agrupamentos de ecossistema,
da geomorfologia e do regime de perturbação, associados ao tempo, este último,
representando um condicionante fundamental na análise da paisagem (Ribeiro, 1985).
Os elementos constituintes que formam uma paisagem espacial geográfica,
segundo Forman e Godron (1986) Figura 1 da página seguinte, são: matrix, corredors,
patches, respectivamente: matriz, corredores e manchas, onde o termo mancha é
comumente mais utilizado na América Latina. Esses autores conceituam manchas como
fragmentos dependendo da escala do estudo e, no sentido de utilizar este elemento da
paisagem na Biologia da Conservação, portanto, como fragmentos de habitat para a
biodiversidade. (Marenzi, 2005).
Segundo Baudry (2002), matriz é o elemento dominante em uma paisagem,
considerando sua escala, ou seja, em seu ângulo de visada, a estrutura que mais se
destaca é considerada a matriz da paisagem, é ela que engloba todos os elementos da
estrutura paisagística.
Os Corredores possuem como função a conectividade entre as manchas, porém
sua funcionalidade não se restringe apenas em ligar um fragmento a outro, pois segundo
Forman (1995), estes servem de habitat para algumas espécies, condutor, que garante o
fluxo gênico entre as espécies de uma mancha a outra. A figura de corredor ecológico
conforme estabelecido no SNUC (Brasil, 2000 c) terá como função conectar, mas
podendo funcionar como habitat e fonte.
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Figura 1. Estrutura de uma Paisagem Geográfica
Fonte: Adaptado de Marenzi (2005)

Quanto às manchas presentes em uma paisagem, possuem elementos que podem
influenciar sobre sua serventia, como o distanciamento, forma e tamanho. O
distanciamento das manchas esta relacionado ao impedimento da movimentação de
fauna, sendo medido pelo grau de distanciamento de habitas e considerando esse um dos
principais fatores na prevenção da extinção (Borges, 1995). A forma e o tamanho
relacionam-se com o efeito de borda, sendo que para Metzger (1997) o efeito de borda
são áreas circundantes entre o fragmento vegetal remanescente e o habitat dominante
que influencia a intensidade dos fluxos bióticos.
A forma representa a relação perímetro/área, que estima a proporção do
fragmento submetido aos efeitos de bordas, quanto menor for esta relação menor será a
borda (Metzger, 1999). Para Murcia (1995) e Scariot (1998) os fragmentos florestais
com formato mais circulares sofrem menos pelo efeito de borda, enquanto que os de
formato irregulares têm maior proporção de borda.
Um conjunto de manchas, para Baudry (2002), constitui um mosaico de
unidades de paisagem de mesma tipologia. Amaral (2007) destaca que o processo de
fragmentação, ocorre em decorrência da substituição de uma extensa área florestal
continua por outro ecossistema isolado e de diferentes tamanhos, gerando impactos
negativos para espécies locais.

15

1.4 Sistema de Informação Geográfica (SIG)
Desde os primórdios da cartografia antiga, dos babilônios aos precursores da
cartografia moderna como: Erastóstenes, Hiparco e Ptolomeu, ao longo da trajetória
dessa ciência, a humanidade desenvolveu técnicas; essas foram utilizadas na exploração
e transformação do meio, viabilizando-se, dessa forma, construir, utilizar e aprimorar
técnicas cartográficas (Moreira, 2007). Desta forma, quanto mais à sociedade amplia
seu patrimônio técnico, mais complexa será sua organização espacial. Assim, ao
produzir sua vida material, qualquer comunidade, da mais simples a mais complexa,
estará inserida em seu espaço geográfico.
Atualmente, a reprodução deste espaço num universo de inovadoras tecnologias
a serviço da sociedade, novas técnicas geográficas foram implementadas para
representar graficamente soluções para o posicionamento da superfície terrestre,
servindo como instrumento de análise na área ambiental, espacial, da saúde, segurança,
do transporte, entre outros. Ampliando as técnicas primordiais dos mapas, as
tecnologias computacionais, vêm servindo como base para análise com o intuito de
facilitar e identificar fenômenos ocorridos em uma determinada posição espacial
(Câmara, 2001).
Segundo Padoveze (2000), um Sistema de Informação Geográfica (SIG) é
considerado o sistema mais eficiente para análise espacial de dados geográficos,
justamente pela capacidade de relacionar informações espaciais com elementos gráficos,
diferenciando-se, assim, dos demais sistemas AM/FM, pois possui capacidades de
analisar as formas geométricas com suas múltiplas propriedades e relações da topologia.
Para Rocha (2002) um SIG deve reunir as seguintes características: 1º ser capaz
de coletar e armazenar dados espaciais obtidos a partir de fontes, como: levantamento
de campo com GPS, mapas existentes, fotogrametria, sensoriamento remoto, entre
outros; 2º ser capaz de armazenar, recuperar, atualizar, e corrigir os dados processados
de uma forma eficiente e dinâmica; 3º ser capaz de permitir manipulação e a realização
de procedimentos de análise dos dados armazenados para fins de execução de inúmeras
tarefas, como: alterar a forma dos dados, produzir estimativas de parâmetros, gerar
informações rápidas a partir da entrada de dados e suas inter-relações; 4º ser capaz de
gerar saídas de formatos gráficos e tabulares.
Os componentes básicos de um SIG são: hardware, software, dados e usuário.
Sua aplicação abrange diversos setores da atividade humana, assim como sua
aplicabilidade, porém esta em função da escala e do nível do trabalho (Camara, 2001).
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Atualmente o SIG é aplicado em trabalhos de mapeamento de solo,
planejamento urbano, monitoramento ambiental, controle de tráfego, monitoramento e
controle de doenças, entre inúmeros outros usos, além de ser um sistema de apoio a
decisão (Martinelli et al, 2001).

1.4.1 Sistema de Informação Geográfica e Sensoriamento
Remoto
Para Xavier et al (2004), ao falarmos das tecnologias modernas no âmbito do
espaço geográfico façamos referência ao sensoriamento remoto que utiliza de uma
ferramenta chamada de geoprocessamento, para efeito de análise espacial. Constitui
uma ferramenta de interesse para a aplicação de técnicas do sensoriamento remoto,
levando em consideração a facilidade da representação, da espacialidade cartográfica,
do fenômeno analisado e da integração dos dados pelo mapeamento temático. Das
informações que são obtidas dessa análise e pela rapidez, o uso dessa ferramenta tornase cada vez mais imprescindível para os estudos ambientais, assim como para tantos
outros objetos de análise que estão submetidos a interferências antrópicas.
Segundo Novo (1989), o sensoriamento remoto pode ser conceituado como a
aquisição de informações sobre determinado objeto sem ter contato físico com o
mesmo, através de medições feitas com um sensor. As informações do objeto são
derivadas e mensuradas através do campo de força que o cerca, que podem ser
eletromagnéticos, acústicos ou potenciais.
O sensoriamento remoto orbital tem sido utilizado como um importante recurso
nas mais variadas atividades, possibilitando a extração de informações sobre o meio no
qual estamos inseridos e sobre o uso dos recursos naturais (Assad, 1998). Esta técnica é
aliada não somente na conservação do meio ambiente, como em variadas esferas do
conhecimento científico. A obtenção de dados dos recursos naturais da superfície
terrestre, tem auxiliado a compreensão do meio ambiente e das modificações antrópicas,
ampliando os conhecimentos necessários para o uso sustentável e o gerenciamento
desses recursos.
Devido à complexidade das características estruturais dos objetos que se
encontra na crosta terrestre, a utilização dos sensores de comportamento espectral
possibilitam estudos mais aprofundados em termos de conhecimento do território
(Câmara et al, 1998). As imagens que são geradas a partir de sensores instalados em
satélites orbitais possibilitam a extração de inúmeras informações sobre o meio e,
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principalmente, sobre o uso dos recursos disponíveis nesse meio ambiente, seja em
escala local, regional ou até mesmo em escala global.
A extração das informações obtidas pela aplicabilidade desta ferramenta
potencializa sua informação quando associada com técnica de processamento de
imagem de um software específico, o que amplia as áreas de conhecimento, como
análise ambiental, geologia, agricultura, etc.

1.4.2 Sistema Landsat
O Landsat é um dos principais satélites empregados na prática dos estudos
ambientais, estando a aproximadamente 705 Km de altura. Foi colocado em órbita em
1972 com a denominação de ERT- 1 (Earth Resources Technological Satellite - ).
Posteriormente, aprimorou-se suas ferramentas e foi lançado o Landsat 5 e Landsat 7,
respectivamente nos anos 1984 e 1999. Esse segundo, com tecnologia ainda mais
aprimorada que os anteriores, trabalha com os sensores ETM (Enhanced Thematic
Mapper) e PAN (pancromática), que opera com 7 canais multiespectrais mais o canal
Pan (Batista, 2007)
No Quadro 1 pode ser verificado a combinação das bandas multiespectrais que
favorece ao usuário a possibilidade de realce das características de seu objeto de estudo,
permitindo, desta forma, a resolução espacial mais precisa e a extração de maior
conteúdo de informações (Rocha, 2002).
BANDAS

APLICAÇÕES

1,2,3

Coloração próxima ao natural realça sedimentos, correntes e turbidez, vegetação
esverdeada.

2,3,4

Definição entre solo e água, a vegetação com tonalidade avermelhada.

3,4,5

Melhor limite entre solo e água, vegetação em tonalidades verde-rosada.

2,4,7

Variedade de verde na vegetação, pois discrimina a umidade tanto de vegetação
quanto de solo.

Quadro 1. Composição Colorida do Satélite Landsat.
Fonte: Adaptado de Rocha (2002)

Para o mapeamento temático, a interpretação dos dados realçados com a
composição colorida das bandas utilizadas, depende de fatores, como declividade,
estação do ano, localidade ente outras aspectos, porém o conhecimento in locu torna
mais precisa a informação analisada (Moraes, 1999).
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2 OBJETIVOS
A presente pesquisa possui objetivos discriminados em Geral e Específicos, sendo:

Objetivo Geral
Analisar a paisagem da Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas com fins de proposta de Áreas
Prioritárias para implantação de Unidades de Conservação

Objetivos Específicos
1 - Verificar o conhecimento e o interesse dos gestores envolvidos com a área de estudo sobre a
implantação de Unidades de Conservação;
2 - Caracterizar o cenário atual identificando impactos ambientais relevantes existentes na área de
estudo;
3 - Elaborar cartas de declividade, de hidrografia, de uso e cobertura dos solos, de Unidades de
Conservação, de áreas protegidas de natureza legal;
4 - Elaborar carta de estrutura espacial para as Unidades de Conservação existentes e fragmentos
de paisagem relevantes, atribuindo valores para a conservação.
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3 METODOLOGIA
3.1 Área de Estudo
O gerenciamento dos recursos hídricos do estado de Santa Catarina foi dividido
em 10 regiões hidrográficas (RH), da qual a área de estudo inseri-se na RH 8, situada na
vertente Atlântica, Litoral Centro entre os paralelos 27°02’07” S e 27°45’56” S e entre
os meridianos 49°20’21”W e 48°27’23”W. Seus limites englobam 13 municípios do
estado (Figura 2) entre eles: Itapema, Porto Belo, Bombinhas, Tijucas, Governador
Celso Ramos, Biguaçu, Canelinha, São João Batista, Nova Trento, Major Gercino,
Angelina, Rancho Queimado e Leoberto Leal (Santa Catarina, 1986).
Esta unidade hidrográfica apresenta-se como uma das principais bacias da região
(Quadro 2), onde aliam-se atrativos naturais, culturais, recursos pesqueiros, hídricos e
minerais, assim como sua importância turística e paisagística. (Santos et al, 2006).
Alguns municípios fazem parte da Grande Florianópolis, são eles: Angelina, Biguaçu,
Canelinha, Governador Celso Ramos, Leoberto Leal, Major Gercino, Nova Trento,
Rancho Queimado, São João Batista e Tijucas. Os demais municípios fazem parte da
Região da Foz do Rio Itajaí.
Segundo Santos et al (2006), a bacia está dividida em três regiões: Litorânea,
Central e Serrana, onde cada uma delas possui suas peculiaridades (Figura 3).
2

Densidade de Drenagem*

1,68 Km

Vazão*

40,5 m /s

Área de Drenagem

3.051 Km

3

2

Quadro 2. Dados Quantitativos da Bacia do Rio Tijucas
Fonte: Santos et al (2006)*
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Figura 2. Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas
Fonte: Santa Catarina (1986)
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3.2 Aspectos Gerais da Área da Bacia Hidrográfica do Rio
Tijucas
Distintas realidades englobam a bacia de acordo com os aspectos físicos,
culturais e sociais. A região Litorânea, que abrange os municípios de Itapema, Porto
Belo, Bombinhas, Tijucas, Governador Celso Ramos e Biguaçu possuem características
predominantemente urbanas com forte traço da cultura açoriana, e por serem municípios
litorâneos, apresentam-se grandes oscilações do número de habitantes devido à alta
temporada dos meses de verão.
Quanto à região Central da bacia, estando representada pelos municípios de
Canelinha, São João Batista e Nova Trento, é caracterizada pela expansão industrial
ceramista e calçadista, com tradições italiana, com a fabricação de produtos coloniais
como vinhos e doces artesanais, sendo destacado ainda, o turismo religioso (Santos et
al, 2006).

Figura 3. Divisão Regional dos Municípios da Bacia do Rio Tijucas
Fonte: Laboratório de Ecologia da Paisagem, UNIVALI (2010)
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Os municípios serranos se encontram nos divisores de água da bacia e são:
Angelina, Major Gercino, Rancho Queimado e Leoberto Leal, onde seu ponto mais alto
atinge 1.200 metros acima do nível do mar (levantamento in locu). As características
predominantes dessa região são o ambiente rural, com presença de monocultura e
agricultura familiar com pequenas e médias propriedades. Destaca-se, ainda, o turismo
rural, nos municípios de Rancho Queimado e Leoberto Leal, sendo municípios agrícolas
com tradições alemãs (Santos et al, 2006).
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010), a
população da bacia é praticamente urbana (Figura 4), com exceção dos municípios do
Alto Vale do rio Tijucas.
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Figura 4. População da Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas – 2010
Fonte: IBGE, 2010

A proeminência das distintas realidades que tange as três regiões (Litorânea,
Médio Vale e Alto Vale) da bacia em seus aspectos físicos, culturais e sociais.
A Região Litorânea, como planície costeira, denota um crescimento de 50% na
densidade demográfica da região na ultima década, onde outrora representava uma
população de 90.207 habitantes, segundo o Censo IBGE (1991), atualmente conta com
178.467 habitantes. Esta região foi a que mais cresceu na bacia, averigua-se com a
expansão da Mancha urbana na bacia com um acrescimento de 24,22%. Enfatiza-se o
município de Itapema, com o crescimento de aproximadamente 50% de sua população
nos últimos 20 anos, sendo o município que mais cresceu no estado catarinense, esses
fatores podem estar ligados aos atrativos naturais, a melhoria das rodovias e rota de
passagem entre a capital e o pólo industrial de metal mecânica (das cidades de Joinville
e Jaraguá do Sul), observa-se, entretanto a valoração da terra no mercado imobiliário.
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Esses indicadores são úteis, pois dimensionam a necessidade de investimentos em infraestrutura e políticas públicas no município. Este município teve praticamente o aumento
no número populacional que os três municípios que englobam a Região do Médio Vale
do Tijucas, na mesma escala temporal.
A Região do Médio Vale apresenta-se com uma população de 49.102 habitantes
um aumento populacional de 19.050 habitantes ao longo de 20 anos e densidade
demográfica passando de 27,29 para 44,51 hab/km² tendo um acréscimo de 61,31%.
Demonstra a produtividade do pólo calçadista do município de São João Batista,
atraindo pessoas pela oferta de emprego, pois se apresenta como 3º pólo industrial de
calçado do Brasil, com um salto de 12.765 habitantes para 26.260 em 10 anos, a renda
per capita desse município se aproxima de R$1.130.00. Foi observado o incentivo de
especialização para mão-de-obra mais qualificada e condições de melhoria aos
trabalhadores.
A região do Alto Vale do Tijucas foi a única região da bacia que apresentou um
decréscimo no quesito densidade demográfica com 1,49 hab/km² em 20 anos. Essa é a
maior região da bacia com 1.363 km² de extensão e também a menos populosa (14.642
habitantes). São os municípios que representam a concentração populacional em meio
rural. Com informações obtidas através dos gestores, evidencia-se o êxodo rural, de
filhos de agricultores que vão estudar na capital ou nas cidades litorâneas e que não
retornam a seus municípios de origem. Com características de agricultura familiar
observa-se a substituição da lavoura tradicional pelo plantio de vegetação exótica (Pinus
e/ou Eucalyptus) por oferecer maior rentabilidade e menos utilização de mão-de-obra.
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3.3 Procedimentos Metodológicos
Este estudo foi desenvolvido de acordo com as etapas conforme segue fluxograma da Figura 5.

Figura 5. Fluxograma Funcional da Descrição Metodológica
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3.4 Obtenção de Informações
A obtenção de informações contou com revisão bibliográfica e documental sobre
o assunto pertinente, subsidiando a fundamentação teórica e os dados secundários sobre
a realidade da área de estudo. Foram consultados livros, estudos em forma de
monografias, dissertações e teses, internet para análise de planos diretores e legislações
pertinentes.
Para a complementação de informações com fins de validação dos
mapas/sistema de informação geográfica e melhor compreensão da área de estudo foram
necessárias saídas de campo de forma a abranger um maior número de municípios da
bacia. As saídas de campo também foram necessárias para aplicação das entrevistas aos
gestores ambientais.

3.4.1 Aplicação de Entrevistas
Foi elaborado um roteiro semi-estruturado com perguntas abertas e fechadas
(Apêndice 1), aplicadas aos técnicos ambientais, coordenadores ou representantes legais
dos órgãos ambientais municipais e representantes do comitê da bacia do rio Tijucas. O
roteiro previamente definido serviu de base para obtenção das informações a respeitos
dos municípios envolvidos, onde o entrevistado teve a liberdade de fornecer as respostas
e assim enriquecer o conteúdo da pesquisa conforma sugere (Seixas et al, 2005).

3.5 Cartas Temáticas
Com o auxílio de GPS Trimble Juno SB foram demarcados os locais de
Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), reflorestamentos com exóticas e cavas de
extração de areia, sendo essas atividades reconhecidas como impactos relevantes a
serem levantados.
Para realizar a conferência das áreas de uso do solo foram realizadas saídas de
campo nas quais coletando pontos, todos os dados que foram selecionados por
possuírem características especiais que podem induzir a erros na classificação posterior
da imagens de satélite para uso e cobertura do solo. Um exemplo está na coleta de
linhas que representam a largura de áreas de vegetação exótica que podem ser
confundidas com áreas de restingas, pela impossibilidade de entrar em algumas áreas
particulares se optou por esta metodologia. Também foram coletados pontos em
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cruzamento de rios e estradas. Associadas a estes pontos, foram obtidas fotografias
panorâmicas e monografias de campo (Apêndice 2).
Para a confecção das Cartas Temáticas foram utilizadas as imagens de satélite
TM Landsat 5 de 2006, processadas no software Spring, tendo como referência o
sistema SAD 69. Paralelamente, efetuou-se através do site do CIRAM o download dos
shapes das cartas topográficas que compõem a bacia do rio Tijucas (curvas de nível e
hidrografia). A utilização dos shapes e dos pontos de GPS extraídos em campo
permitiram o georreferenciamento das imagens de satélite.

3.5.1 Carta Temática de Uso e Cobertura do Solo
Uma vez georreferenciadas as imagens de satélite, se procedeu a elaboração do
mapa de uso e cobertura do solo da bacia, a partir do processamento da composição
colorida RGB nas respectivas bandas 4,3,1. Para isso se realizou a classificação
supervisionada (conferência em campo), utilizando o classificador de máxima vero
semelhança (MAXVER), com um limiar de aceitação de 99,9%. Após georreferenciada
a imagem de satélite, delimitou-se a bacia. Esta delimitação foi realizada a partir da
digitalização do limite, no Spring 5.1.6, utilizando a ferramenta Edição Gráfica como
base na divisão da bacia fornecida pelo CIRAM. Com o plano de informação da
delimitação da bacia procedeu-se a cortar os PIs para a classificação de uso e cobertura
do solo e demais planos de informação.
Os principais padrões considerados do uso e cobertura do solo mapeados,
(Quadro 3), compreenderam as classes de floresta, vegetação exótica (Pinus e/ou
Eucalyptus), urbanização, cultura, água, campos irrigados, estágio médio avançado,
pastagem e estágio inicial/campos de altitude. Considerou-se como floresta, toda
formação vegetal original no ambiente, ou seja, aquela que ainda conserva o conjunto
de características ambientais típicas do seu clímax. Como vegetação exótica, os
reflorestamentos com Eucalyptus e/ou Pinus. A classe de urbanização representou as
áreas de edificações consolidadas típicas de aglomerados urbanos. As culturas, os
cultivos agrícolas, como: fumo, cebola, maracujá, morango, hortaliças, etc, comuns na
região. Para classe água, a drenagem e, em alguns casos, a presença de cavas
abandonadas ou não, provenientes da exploração mineral. Para os campos irrigados à
lavoura irrigada de arroz tradicionalmente realizada nos solos de várzea das terras
baixas da bacia do rio Tijucas, como observado in locu. O critério para estágio médio
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avançado se referiu aos estágios evoluídos de desenvolvimento de vegetação, também
chamados capoeirões. Para pastagem, as áreas ocupadas por vegetação herbácea de
formação antrópica com finalidade, em geral, pecuarista. Quanto à classe de estágio
inicial/campo de altitude foram consideradas as vegetações herbáceas, porém no Alto
Vale do rio Tijucas representam os campos de altitude.
Categoria de Uso

Textura

Floresta

Rugosa

Vegetação Exótica

Lisa

Urbanização

Rugosa

Culturas

Lisa

Água

Lisa

Campos Irrigados

Lisa

Estág. Méd. Avançado

Lisa

Pastagem

Lisa

Herbáceas

Lisa

Paleta de Cores

Quadro 3. Classificação dos Critérios de Uso e Cobertura do Solo
Por fim, através dos dados obtidos pelo processamento de imagem orbital,
utilizou-se TM Landsat 1985 do trabalho de Santos et al (2006) para comparação como
o uso e cobertura do solo obtido neste trabalho, onde foi utilizado TM Landsat 2006.

3.5.2 Carta Temática das Áreas de Preservação Permanente
Para Elaboração das áreas de preservação permanente1 (APPs) ao longo dos rios,
primeiro se procedeu ao recorte dos planos de informação da hidrografia, deixando
somente os rios pertencentes à bacia, mosaicando-os. Esses corredores, ao longo dos
rios, foram realizados a partir da ferramenta mapa de distância do SPRING,
considerando distâncias de 30 metros (Figura 6), para ambos os lados dos cursos d’água
que possuem larguras inferiores a 10 metros; e de 50 metros para larguras entre 10 a 50
metros, conforme legislação. Com essa ferramenta tornou-se possível a elaboração de
uma carta que evidenciasse o delineamento do Código Florestal Lei Nº 4.771/65 (Brasil,
1965) e da Resolução do CONAMA 303/2002 (Brasil, 2002).
1

Área de Preservação Permanente (APP): Ao longo dos rios ou de qualquer curso d'água desde o seu nível mais alto em faixa
marginal cuja largura mínima será:1 - de 30 (trinta) metros para os cursos d'água de menos de 10 (dez) metros de largura; 2 - de 50
(cinquenta) metros para os cursos d'água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) metros de largura; 3 - de 100 (cem) metros para os
cursos d'água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) metros de largura;4 - de 200 (duzentos) metros para os cursos d'água
que tenham de 200 (duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 5 - de 500 (quinhentos) metros para os cursos d'água que
tenham largura superior a 600 (seiscentos) metros (Brasil, 1965).
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Figura 6. Área de Preservação Permanente ao Longo dos Rios
Para a geração da carta de declividade se obteve das cartas topográficas da área
de estudo os pontos de altimetria e curvas de nível, a interpolação desses dados permitiu
a construção do modelo de elevação digital (MED), e posteriormente utilizando as
ferramentas do SPRING de declividade, que foi re-classificada, em cinco classes que
possibilitaram a aplicação da resolução do CONAMA 303/2002 (Brasil, 2002).
identificando as áreas com declividade acima de 45º que não podem ser ocupadas,
sendo áreas de preservação permanente.
Nas APPs de topo de morro foram utilizadas as cartas topográficas com curvas
de nível a cada 20 metros e a rede hidrográfica, que são dados fundamentais para
delimitar as APPs. De posse dos valores de cotas (C) e respectivas bases (B)
determinou-se a altura (H) para cada par (C e B). A altura foi dada pela diferença
algébrica entre o valor da cota e o valor da base, sendo:
H= C - B
De posse da Altura (H) e Declividade (D) de cada elevação, classificou-se os
morros e montanhas, segundo a Resolução CONAMA 303/02 (Brasil, 2002), conforme
Figura 7. Segundo esta Resolução, é classificada como APPs os topos de morros e
montanhas, em áreas delimitadas a partir da curva de nível correspondente a dois terços
da altura mínima da elevação em relação à base. E linhas de cumeada, em área
delimitada a partir da curva de nível correspondente a dois terços da altura, em relação à
base, do pico mais baixo da cumeada, fixando-se a curva de nível para cada segmento
da linha de cumeada equivalente a mil metros.
O cálculo dos dois terços da altura em relação à base utiliza o algoritmo que
classifica como APP todas às cotas, cujos valores estão entre o valor de cota e o terço
superior calculado (T) Leonarde et al (2007).
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APP

H

T= Terço
Superior
T= 2/3xH+B
H= Altura
B=Base

B
Figura 7. Representação Gráfica para Calculo de APP de Topo de Morro.
Conforme da Resolução CONAMA 303 (Brasil, 2002)
Para determinar as áreas de APPs de topo de morro no SIG, utilizando a fórmula
anteriormente citada, foi levado em consideração o valor resultante para T e aproximado
o mesmo para a curva de nível mais próxima do modelo topográfico, no qual as curvas
estavam a cada 20 metros. Por exemplo, se o valor para T é de 458 metros, a curva a ser
utilizada vai ser a de 460 metros, demarcando a partir dessa curva até o topo como área
protegida. A base (B) foi obtida utilizando a hidrografia e a visualização do Modelo de
Elevação Digital (MED) construído em etapas anteriores.

3.5.3 Carta Temática das Unidades de Conservação
A elaboração da carta de Unidades de Conservação (UCs) se deu a partir de
documento da FATMA, órgão responsável pelas UCs estaduais. Foram delimitadas as
áreas referentes às UCs e inseridas na bacia através do sistema SPRING, utilizando-se a
base cartográfica já existente.

3.5.4 Carta Temática das Áreas Protegidas pelos Planos
Diretores
Para delimitação das Zonas de Proteção Permanente (ZPPs) e Zonas de
Proteção Especiais (ZPEs), de acordo com os Planos Diretores, foi utilizada uma base
cartográfica já elaborada em etapas anteriores e delimitadas áreas correspondentes
através da ferramenta Editor.
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3.6 Análise da Estrutura Espacial e Inclusão de Valores de
Conservação
A partir do cruzamento das cartas de APPs, de ZPPs e ZPEs, de UCs
existentes, e de Uso e Cobertura do Solo, focando as classes de Floresta, de Estágio
Avançado de Regeneração e de Campos de Altitude, foram selecionadas
Manchas/Fragmentos de Paisagem. A seleção destas Manchas se deu em função de que
apresentam maior potencial para sustentabilidade da biodiversidade e manutenção dos
recursos hídricos da bacia.
Cada mancha selecionada teve sua Área (tamanho) e Perímetro medidos,
expressos em hectare (ha). Destas duas variáveis foi obtido o Índice de Forma por meio
da fórmula:
F=P/(2╥√A/√╥)

P= Perímetro da mancha
A= Área da mancha

Considerando que o Distanciamento também é uma variável que interfere
na composição das manchas/fragmentos e na eficiência da conservação da
biodiversidade, foi medida a distância entre o centro das duas manchas de maior
proximidade (Elkie et al, 1999).
Estas variáveis: Área, Forma e Distanciamento, são valores de conservação
utilizados por Carmo (2000) e adaptados por Marenzi (2005) o usado da variável
Floresta, medido na porcentagem (%) de cada Mancha teve como base Beduschi (2009).
No entanto, nesta pesquisa foram acrescidos demais atributos ou critérios
desenvolvidos, sendo, portanto, incluídos os valores: Conectividade, Áreas Protegidas e
Interesse Social, conforme Quadro 4, da página seguinte.
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Classificação dos atributos e respectivos valores de conservação.

Atributos
Tamanho (ha)
Distanciamento
(m)
Forma
Floresta (%)
Conectividade
Áreas Protegidas

Interesse Social

Alto
5
>300

Valor para a Conservação
Médio-Alto
Médio
4
3
300-202
201-102

<100
<2
> 80%
Mais de 1 corredor

100-166
2
80-60
1 corredor

UC efetivada
Gestor *
Mobilização ou
UC Conselho
Gestor

UC existente
Gestor e
Mobilização ou
UC sem Conselho
Gestor

Médio-Baixo
2
101-3

167-233
234-300
2,5
3
60-40
40-20
Curso d’água Agropastagem

Baixo
1
<3

ZPP

APP e/ou
ZPA

>300
>3
< 20
Urbanização
Nenhum
Instrumento
Legal

Mobilização

Gestor

Nenhum
interesse

Quadro 4. Valores de Conservação das Manchas
Fonte: Adaptado Marenzi (2005)

A Conectividade foi verificada por meio da visualização no arranjo da
composição das manchas, sendo estabelecidos os valores relacionados especialmente a
presença de ligação por meio de remanescentes vegetais, mesmo que não configurem
legalmente como corredores ecológicos2 conforme estabelece Brasil (2000), mas que
apresentem função de condutor da biodiversidade de um fragmento a outro. Portanto, o
maior valor (igual a 5) foi para a situação de Mancha/Fragmento conectada por mais de
um corredor de remanescente vegetal, sendo seguida da Mancha conectada por pelo
menos um corredor de remanescente (valor 4). O valor médio (igual a 3) foi
considerado para a situação de ligação de uma Mancha a outra por meio de um curso
d’água, considerando que a biota aquática se beneficia deste arranjo. Os valores de
conservação foram sendo reduzidos à medida que a Mancha não apresenta
conectividade com remanescente vegetal, e entre os valores Médio-Baixo (igual a 2) e
Baixo (igual a 1) quando é fragmentada ou separada por atividades agropastoris e
urbanização, respectivamente.
Para o atributo de Áreas Protegidas foram consideradas as informações obtidas
das entrevistas e dos mapeamentos de UCs, de APPs e de ZPPs e ZPEs (Plano Diretor).
Foi considerado como valor Alto (igual a 5) quando já existe UC e esta se encontra

2

corredores ecológicos: porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando Unidades de
Conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão
de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que
demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais
(Brasil, 2000).
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efetivada, ou seja, em funcionamento com Plano de Manejo elaborado. UC apenas
criada, mas não implementada resultou valor Médio-Alto para a conservação (igual a 4).
Mancha que é contemplada pelo Plano Diretor como ZPP tem valor Médio (igual a 3),
superior a Mancha de valor Médio-Baixo (igual a 2), que é contemplada pelo Plano
Diretor como ZPE ou é considerada APP pela legislação Federal. Isto considerando que
o reconhecimento da importância em proteger a área por medidas locais restritivas, no
caso ZPP pelo Plano Diretor, pode ter um efeito mais eficiente na prática. Por fim,
Mancha sem ser atingida por instrumento legal foi estabelecida com valor Baixo (igual
a 1). Ainda, quando houve mais de uma situação em relação a este atributo, prevaleceu
o de maior proteção.
O Interesse Social foi obtido das informações das entrevistas, partindo-se do
princípio que quanto maior o interesse dos atores locais em implementar ou implantar
UCs, bem como a existência de possíveis mobilizações da comunidade com este
propósito, mais participação e oportunidade de sucesso na proteção das UCs já
existentes ou nos fragmentos relevantes selecionados. Portanto, este atributo variou na
escala de valor Alto (igual a 5) quando a Mancha continha todos os entrevistados
envolvidos com conhecimento no processo e interesse na implantação de UC, e no caso
de já criada a UC, o fato de existir Conselho Gestor. O valor Médio-Alto (igual a 4) foi
atribuído ao fato da maioria dos entrevistados envolvidos apresentar conhecimento e
interesse na implantação de UC, e no caso de já existir UC, não conter Conselho Gestor,
mas apresentar mobilização para a criação do mesmo. A situação de Mancha com pelo
menos um entrevistado apresentando conhecimento e interesse na implantação de UC
ou já existir mobilização para medidas conservacionistas possibilitou o valor Médio
(igual a 3). Quando para a Mancha não houve manifestação de conhecimento ou
interesse na implantação de UC, mas existe mobilização da comunidade foi
contemplada com valor Médio-Baixo (igual a 2), bem como o valor Baixo (igual a 1)
resultou para a Mancha que não houve manifestação de conhecimento ou interesse na
implantação de UC e nem mobilização.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES
O desenvolvimento da metodologia possibilitou uma série de informações e
produtos, cujos resultados e discussões são apresentados neste capítulo, discriminados
em subitens para melhor organização com fins de entendimento do presente estudo.

4.1 Conhecimento e interesse dos gestores
A caracterização do cenário atual, destacando os impactos ambientais atuantes,
se deu por meio de pesquisa bibliográfica, saídas de campo e informações obtidas nas
entrevistas aos gestores ambientais. Houve a participação de 12 representantes dos
municípios de Angelina, Bombinhas, Canelinha, Itapema, Governador Celso Ramos,
Nova Trento, Porto Belo e São João Batista.
Ficou evidenciada a indignação de alguns gestores, no que tange o contexto
político-administrativo municipal, onde ressaltam que um dos principais problemas
enfrentados é a falta de recursos financeiros e técnicos. Destacam, ainda, que muitas
vezes a falta de vontade política leva à substituição de áreas com aptidões de
conservação ambiental por ocupação urbana e uso indevido das áreas protegidas, sendo
esse um problema enfrentado por todos os municípios da bacia. Por outro lado, alguns
gestores se justificam pela falta de verba e logística e para implementação de um órgão
ambiental no município.
Também foi ressaltado por todos os gestores entrevistados, que somente por
meio da educação ambiental ocorrerá à possibilidade de mudança positiva no
comportamento da população, com o benefício do uso racional dos recursos naturais e a
plena participação nas decisões municipais. Contudo, parte dos gestores, concluem que
a comunidade vem tomando consciência das questões de cunho ambiental, ainda de uma
forma muito tímida, porém gradativa, baseada em suas experiências pessoais. Para
ocorrer esta mudança é necessária nova postura, tanto por parte do poder público como
por parte da comunidade. E assim, entendem a inserção da educação ambiental como
principal ferramenta da mudança de paradigma para a conservação ambiental.
As informações referentes a este item estão dispostas por Região da Bacia,
considerando a divisão política. Portanto, sem considerar o município de Balneário
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Camboriu, sendo parte deste, considerado na ocasião das análises relacionadas aos
mapeamentos.

4.2 Cenários atuais

4.2.1 Região Litorânea do rio Tijucas Meio Físico e Biótico
Esta região compreende os municípios de Itapema, Porto Belo, Bombinhas,
Tijucas, Governador Celso Ramos e Biguaçu. Segundo a classificação climática de
Köeppen, essa região é classificada como clima Cfa, ou seja, clima subtropical
constantemente úmido, sem estação seca, com verão quente atingindo temperaturas
médias do mês mais quente acima de 22ºC. A temperatura média anual dessa região
varia de 19,1 a 20,0ºC, apresentando as mais altas temperaturas médias do estado. A
precipitação pluviométrica total anual pode variar de 1.430 a 1.908 mm, enquanto os
totais anuais de dias com chuva, de 156 a 185 dias. A umidade relativa do ar pode variar
de 84,2 a 87,2%. Estes valores de precipitação e umidade são os maiores do estado de
Santa Catarina (Monteiro, 2001).
O rio de maior expressão em seu volume de água é o rio Perequê que também
delimita os municípios de Itapema e Porto Belo. Este serve de captação para
abastecimento público dos dois municípios, e também se destina para outros fins, assim
como: pesca, dessedentação de animais, irrigação de lavoura de arroz, etc. Nasce no
Morro da Miséria, no conjunto geomorfológico da Serra do Tijucas, atravessa a parte
rural do município na altura da região do Sertão e deságua no Oceano Atlântico,
possuindo apenas dez quilômetros de extensão, este rio, segundo Farias (1999), serviu
como principal meio de transporte entre o litoral e o interior do município.
O Rio Areal ou São Paulino é um rio formado por cachoeiras da Serra do
Macaco, que cruza os bairros do Areal e São Paulino. Ao passar pelos bairros, recebe o
nome dos mesmos e ao se aproximar da BR 101 foi canalizado ao rio Itapema, onde a
partir dali recebe o nome de Bela Cruz e deságua no Oceano Atlântico. Este rio
apresenta-se em menor extensão e menos caudaloso que o Perequê, porém não livre de
degradação ambiental, observada in locu. Foi constatado que a maioria dos rios de
Itapema sofre com desmatamento da mata ciliar e assoreamento, fatores dos quais
reduzem seu volume de água.
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O município de Bombinhas possui quatro planícies costeiras, apresentando-se de
forma descontínuas, os quais: Bombinhas, Zimbros, Mariscal, Planície de Bombas. A
Planície de Bombas é caracterizada por uma área de fragilidade média, porém nas
porções próximas ao nível do mar caracteriza-se por uma alta fragilidade, e no fundo do
vale denota alta ou muito alta fragilidade (SDM, 2004).
A cobertura vegetal, dos municípios encontra-se inserida nos domínios da Mata
Atlântica, com ocorrência da Floresta Ombrófila Densa. Originalmente, predominava na
região as seguintes espécies: canela-preta laranjeira-do-mato, palmiteiro, tanheiro,
maria-mole, guamirim-chorão, pau-óleo, peroba-vermelha, canela-fogo, cupiúva,
canela, tanheiro, e figueira, bem como vegetação de mangue e restinga (Baierle, 2006).
Devido à antropização do ambiente, algumas áreas, que antes eram providas de
cobertura vegetal nativa, foram convertidas em cultivos agrícolas e reflorestamentos
com espécies exóticas à flora brasileira, bem como em áreas urbanas.

Meio Sócio-cultural
Fatos que antecederam a colonização dos portugueses, nessa região, foi à
presença de pequenos grupos de caçadores e coletores, oriundos do Vale do rio Uruguai,
aproximadamente no ano de 3000 aC. As primeiras populações tribais que ocuparam o
litoral catarinense foram os tupis-guaranis, denominados de Carijós (Farias, 1999).
Atualmente no município de Bombinhas são encontrados resquícios dessa população
em sítios arqueológicos.
Os imigrantes portugueses mantinham uma economia de subsistência, com a
predominância do plantio da mandioca, milho, café, banana, laranja, amendoim e arroz,
onde essa última permanece nos dias atuais, sendo o solo predominantemente argiloarenoso, que propicia este tipo de cultura. As partes mais elevadas do município eram
utilizadas para a extração de madeira, palmito e ervas medicinais, além de que
cultivavam o hábito da caça a pequenos animais e aves (Farias, op cit).
Para Santos et al (2006), a tradição açoriana, ainda faz parte desses municípios,
em seus valores culturais, se mantendo de forma discreta, podendo ser observado, na
Vila de Pescadores em Itapema, na produção artesanal de Bombinhas, na pesca-dearrastão em Governador Celso Ramos, na literatura regional e gastronômica em Tijucas
e Biguaçu.
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Esta região também é denominada de Costa Esmeralda, nome que se refere às
belezas da orla marítima dos municípios de Itapema, Porto Belo e Bombinhas, atrativa
aos turistas nos períodos do verão. Nos municípios da Costa Esmeralda pode-se dizer
que a economia é baseada no turismo, na especulação imobiliária, na pesca e na
rizicultura.
O município de Itapema (Figura 8), inicialmente era chamado de Tapera, por
seus antigos colonizadores açorianos vindos em 1748. Neste período, a base da
economia do município foi marcada pela agricultura com cultivos de mandioca e cana,
matéria prima dos engenhos de farinha e açúcar, bem como de pastagens. Porém, com a
baixa fertilidade dos solos, aliada ao tamanho das propriedades, foram fatores
determinantes para que investidores adquirissem terras a preços acessíveis e de grandes
extensões para investimentos imobiliários. A conclusão da BR 101 acelera esta
dinâmica valorando o solo urbano e criando no município um poderoso mercado
imobiliário, colocando Itapema no ranking de Capital Catarinense da Construção Civil,
de acordo com arquivos da Prefeitura de Itapema (2010). Segundo Oliveira (2011)
Itapema é a terceira cidade mais visitada do estado, onde potencializa sua principal
atividade econômica, o turismo.

Figura 8. Praia Central. Itapema, SC
Fonte: Autora

Bombinhas apresenta belas paisagens, incluindo 37 praias, algumas ainda pouco
habitadas e de acesso apenas marítimo, que atraem população flutuante que chega a
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atingir 130 mil habitantes na época de alta temporada, fazendo que sua capacidade de
suporte cause desconforto para seus habitantes. Este município ainda cultiva os traços
de imigrantes portugueses, com comidas típicas e festas tradicionais. Sua economia
baseia-se na pesca artesanal, na maricultura e no turismo, este último lhe concede o
título de Capital Brasileira do Turismo Ecológico, sendo considerada uma das melhores
áreas para a prática de mergulho do Brasil por possuir águas claras, calmas e
biodiversidade marinha (Santa Catarina, 1997).
Porto Belo se encontra uma realidade antropológica distinta de toda a região da
bacia, uma comunidade Quilombola3 (Figura 9) onde estes já perderam suas tradições e
valores culturais, e suas terras são reconhecidas verbalmente, porém não legalizadas.
Localizadas num bairro chamado Sertão do Valongo, também conhecido como “Sertão
da Miséria”, vivem em aproximadamente 80 habitantes, entre crianças, jovens e adultos
(Santos et al, 2006).

Figura 9. Comunidade Quilombola, Porto Belo, SC
Fonte: Autora

Em Tijucas se destaca a indústria Portobello de porcelanato esmaltado, que
apresenta um faturamento anual de aproximadamente R$ 500 milhões, segundo Junior
(2010). A economia do município baseia-se na agricultura do arroz, fumo e maracujá,
na extração de madeira, na avicultura, na pesca e na extração mineral. Uma observação
importante foi à substituição do plantio do fumo pelo plantio do maracujá. Em
entrevista a agricultores, percebeu-se a substituição da atividade devido à alta utilização
3

Também na localidade do morro do boi, em Balneário Camboriú, existe uma comunidade quilombola.
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de agrotóxicos, que é necessária para a produção do fumo, o que lhes causava
problemas de saúde (Santos et al, 2006)
O município de Biguaçu até a década de 1970 era tipicamente agrícola,
atualmente possui pouco destaque na agricultura e na pecuária, investindo no setor da
indústria química (plásticos) nas empresas dos ramos de móveis, torrefação e moagem
de café entre outras e, no turismo. Destaca-se o Balneário de São Miguel provido de
restaurantes tipicamente açorianos com pratos a base de frutos do mar.
Governador Celso Ramos foi fundado em 1963, porém sua colonização iniciouse em 1763 com a vinda de portugueses atraídos pela pesca da Baleia. Atualmente sua
principal fonte econômica é a extração de moluscos, sendo um dos maiores produtores
do estado. Este município conta ainda com as Unidades de Conservação da Área de
Proteção Ambiental de Anhatomirim, a Área de Proteção Ambiental da Baleia-Franca e
a Reserva Biológica Marinha de Arvoredo, e tem como atração, na Ilha de
Anhatomirim, a Fortaleza de Santa Cruz, um dos principais patrimônios histórico do
estado (SANTUR, 2011).

4.2.2 Médio Vale do rio Tijucas
Meio Físico e Biótico
Esta região envolve os municípios de Canelinha, São João Batista e Nova
Trento. Com base nos registros da estação meteorológica de Brusque (GAPLAN, 1986),
o clima dessa região é subtropical, quente e seco no verão, porém frio e úmido no
inverno, apresentando temperatura média anual entre 15º e 24ºC no período do verão e
entre 10º a 15º no período do inverno, precipitação total entre 1600 – 1800 mm/ano,
distribuída em 120 a 140 dias de chuva anualmente; - umidade relativa com variação
média anual entre 80 e 85%.
Com o predomínio de Floresta Ombrófila Densa (FOD), essa região é marcada
pela ocorrência de ambientes conservados ao longo dos rios. Apresenta pequenas áreas
de pastagens abandonadas e de reflorestamento com vegetação exótica. A vegetação
apresenta uma cobertura com elevada densidade e heterogeneidade quanto à
composição florística, com mosaico de formações distintas (RAS, 2009), possivelmente
se referindo aos diferentes estágios seccionais.
O potencial hídrico do município de Nova Trento está representado pela
implantação de quatro Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs): de São Sebastião I,
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Aguti, São Valentim e Nova Trento, onde o Rio do Braço possui disponibilidade hídrica
necessária para o seu aproveitamento hidrelétrico, segundo a Secretaria de Recursos
Hídricos do Estado.
Quanto à qualidade da Água, Nova Trento apresenta-se como um dos
municípios de melhor qualidade de água da bacia, segundo os dados fornecidos pelo
Serviço Autônomo Municipal de Água e Saneamento – SAMAE. Sua captação é
proveniente de dois mananciais, o Ribeirão da Vasca e o Ribeirão Crecker. O primeiro é
responsável pelo abastecimento de aproximadamente 97% da população, que recebe
água tratada desta companhia, onde a mesma afirma ser um manancial protegido por
mata nativa e possuir água de ótima qualidade, sem consideráveis interferências sobre o
sistema. O segundo é responsável pelo abastecimento da comunidade da Claraíba,
possuindo as mesmas características físicas de nascente, como o Ribeirão da Vasca
(SAMAE, 2011).

Meio Sócio-cultural
A ocupação dessa região ocorreu na segunda metade do século XVIII com a
expansão da Coroa Portuguesa, porém foi com a imigração italiana os traços étnicos
dessa cultura permanece na realidade desses municípios (P M de Nova Trento). Como
principais atividades econômicas destacam-se a indústria de cerâmica vermelhada na
fabricação de tijolos, telhas, pisos, fabricação de calçados, confecção e o turismo
religioso.
O município de São João Batista tornou-se independente do município de
Tijucas no ano de 1961, e em poucos anos tornou-se conhecido como a capital
catarinense dos calçados, sendo considerado, atualmente, uns dos principais pólos
calçadistas brasileiro, atrás apenas das cidades de Franca no estado de São Paulo e Novo
Hamburgo no Rio Grande do Sul. Este município conta com uma população de 26.260
habitantes (IBGE, 2010), que divide suas atividades econômicas não somente na
indústria calçadista, como também na exploração de areia e argila para a fabricação de
cerâmica vermelha (P M São João Batista, 2011).
Com a vinda de imigrantes da Província de Trento na Itália em 1875 advém o
nome adotado pelo município de Nova Trento. Porém, a sua emancipação política
administrativa ocorreu em 1892, mantém sua tradição na gastronomia típica italiana e
na religiosidade, sendo reconhecido como o município mais italiano desta bacia (P M de
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Nova Trento, 2011). A canonização de Madre Paulina, freira da cidade de Vígollo
Vattalo, na Itália, que veio para esta região juntos aos primeiros imigrantes italianos,
destaca este município em cenário mundial. Ainda, os Santuários de Madre Paulina e
Nossa Senhora do Bom Socorro, dito como a segunda maior estância religiosa do país,
atrai o turismo religioso que leva aproximadamente 30.000 fiéis por mês ao município
(IFTUR, 2011). Além desta atividade, Nova Trento tem como principal atividade
econômica o cultivo de milho, uva, feijão, mandioca e fumo, destacando-se a produção
do vinho artesanal, pois possui um clima adequado para tal produção (Santos et al,
2006).

4.2.3 Alto Vale do Rio Tijucas
Meio Sócio-cultural
Região que engloba os municípios Major Gercino, Angelina, Rancho Queimado
e Leoberto Leal.
A colonização de Major Gercino ocorreu com a fixação de colonos LusoBrasileiros, seguido de imigrantes italianos, alemães e poloneses. Por volta de 1870 a
1890, deu-se início a colonização das terras que hoje formam estes municípios. O
distrito pertenceu inicialmente a Tijucas e com a emancipação de São João Batista,
ficou integrado a este município, onde foi emancipado em novembro de 1961 (P M de
Major Gercino). Sua economia é basicamente a agricultura na plantação de hortaliças e
vinho, onde os parreirais ocupam cerca de 90% do município.
O município de Angelina foi emancipado em 1961, e possui como principal
atividade econômica a agricultura. Porém, em termos geográficos, apresenta mais de
70% de seu território como APP, tanto pela topografia acidentada como pelas áreas de
interesse hídrico. No entanto, segundo P M de Angelina (2011), se colocada em prática
a legislação ambiental, provocaria um enorme êxodo rural, pois as famílias dependem
diretamente da agricultura promovida dessas áreas. Apresenta potencial hídrico,
representado pela implantação da usina hidrelétrica do Garcia, no rio Garcia, cuja
potência média equivale a 9.600 kw, tendo uma vazão média de 8,5 m³/s e uma área
inundada de 0,74 Km², segundos dados levantados junto ao Comitê de Bacias do rio
Tijucas. Porém, em trabalho de campo realizado para este estudo, verificou-se a seca do
rio em período de estiagem, gerando impacto ambiental a fauna aquática do rio Garcia
(Figuras 10 e 11).
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Figura 10. Barragem do Garcia, Angelina, SC (junho, 2011)
Fonte: Catiana Lunardon

Figura 11. Barragem do Garcia, Angelina, SC (junho, 2011)
Fonte: Autora

O município de Rancho Queimado foi emancipado em 1962 do município de
São José na grande Florianópolis, sendo que seu nome advém da queima acidental de
um rancho que incendiou com a fogueira dos tropeiros. Mesmo apresentando uma
topografia acidentada, com altitude variando entre 620m e 1250m acima do nível do
mar, suas atividades econômicas são agrícolas, baseada na produção de tomate, feijão,
milho e morango. Essa última lhe dá o título de capital catarinense do morango, onde
em algumas pequenas propriedades já se desenvolve o plantio do morango orgânico (P
M de Rancho Queimado).
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O município de Leoberto Leal, situado a 550 metros de altitude, foi emancipado
do município de Nova Trento no ano de 1962. Encontram-se nascentes importantes na
formação do rio Tijucas. O município possui sua economia baseada em atividades
agrícolas e na extração de madeira.

4.2.4 Impactos Ambientais
O crescimento desordenado dos municípios litorâneos vem colocando em risco o
ecossistema local, onde temos reflexo pela qualidade das praias (FATMA, 2010), bem
como na qualidade de água para abastecimento. Daí advém justificativa da necessidade
de adoção de medidas que visem minimizar os impactos ocorrentes nas bacias
hidrográficas.
Um cenário que faz parte da paisagem no município de Itapema é a ocupação do
leito de rios e o despejo de esgotamento sanitário e lixo (Figura 13) nos cursos d’águas,
faz com que a qualidade da água do mar seja deteriorada e haja impacto visual e odor
desagradável nas praias do município. Outros problemas não menos importantes
enfrentandos por este município é a extração de barro, causando enormes cicatrizes nas
encostas (Figura 12) e a caça predatória de animais silvestres.

Figura 12. Cicatriz de Barreiro.
Fonte: Autora
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Figura 13. Rio da Fita, Itapema, SC
Fonte: Autora

FAACI (2011) constata que os fatores que contribuíram ao longo dos anos para
os impactos ambientais causados no município de Itapema se referem aos aterros e lixo
nas margens dos rios, destruição de manguezais e construções irregulares. Portanto, é
possível verificar a arquitetura, outrora açoriana, cedendo lugar às construções
modernas Figura 14, alterando a paisagem com a presença de edificações, impedindo o
acesso a praia (Figura 15).

Figura 14. Lado Sul de Itapema,SC
Fonte: Autora
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Figura 15.Crescimento Desordenado, Itapema, SC
Fonte: Autora

Uma problemática observada nos rios de Porto Belo, é o descaso quanto às
construções irregulares nas margens (Figura 17), o esgoto in natura (Figura 16) e o
despejo de lixo. A população local vem sentindo esses impactos durante todo o ano,
porém, é na alta temporada, com o incremento populacional da população flutuante, que
esses fatores se agravam fazendo-se sentir pelas inundações decorrentes das chuvas de
verão.

Figura16. Foz do rio Perequê.Porto Belo, SC
Fonte: Autora
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Figura 17. Ocupação de APP, Porto Belo, SC
Fonte: Autora

Portanto, de forma geral a Região Litorânea da bacia tem sofrido com problemas
do crescimento desordenado, lixo sendo depositado a céu aberto e nos rios, ocupação
em área de APP, especulação imobiliária com condomínios construídos tanto nas
encostas como em leitos de rios, desmatamento da mata ciliar, diversas vezes
presenciado nas saídas de campo. Constata-se que os problemas de degradação
ambiental estão relacionados com a falta de infra-estrutura desses municípios.
Em relação ao saneamento ambiental desses municípios, Governador Celso
Ramos se destaca com 97% dos efluentes (esgoto e águas residuais) lançados nos rios e
posteriormente ao mar (APREMAG, 2007). A água residual das residências deste
município, que recebe tratamento apenas nas localidades de Palmas e Fazenda da
Armação, é feita através de filtro por decantação de areia e cloro. Nas demais
comunidades o cloro é colocado sem atenção especial diretamente nas represas ou
caixas d’água. Possivelmente, este fato deve se repetir em outros municípios da Bacia.
No que se referi aos resíduos sólidos ou úmidos, a coleta seletiva é feita por
catadores das comunidades de Areias de Cima, em Governador Celso Ramos, e
Cachoeiras, em Biguaçu. A coleta, em sua maior parte, é realizada por caminhões da
prefeitura e destinada ao Aterro Sanitário da Estiva do Inferninho, em Biguaçu.
Segundo entrevista ao gestor ambiental, a comunidade teme que o chorume penetre no
lençol freático do rio Inferninho.
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O presidente da Associação APREMAG ressalta como problemas em
Governador Celso Ramos, as construções às margens de rios, sendo observadas
pequenas inundações por conta dos efluentes lançados nos rios e do lixo acumulado nas
margens e nas galerias de águas pluviais. Em visita a este município foi constatado,
ainda: extração de areia nas comunidades de Areias de Cima, Areias de Baixo e
Inferninho, lançamento de efluentes das indústrias de beneficiamento de pescados
(Ganchos do Meio e Canto dos Ganchos), carcinicultura (Dona Lucinda), pesca de
arrasto (Enseada de Ganchos – Baía de Tijucas, e Enseada da Armação), fluxo intenso
de escunas (Baía de São Miguel, Baía dos Golfinhos, Ilha de Anhatomirim), resíduos do
aterro sanitário de Biguaçu.
A exploração mineral (areia para construção civil) se torna um dos mais graves
problemas de Tijucas, onde as cavas são abandonadas após o processo exploratório,
formando reservatórios artificiais de água parada, ameaçando a ruptura das estradas,
devido algumas ficarem próximas às margens e possibilitando a contaminação do lençol
freático (Santos, 2009). Para estes autores, esse tipo de exploração vem sendo realizada
no leito dos rios, onde o equipamento que efetua a escarificação vem afetando a
estrutura dos taludes e como essa é uma região de sedimentos inconsolidados por ser
solo de aluvião, quando se retira a vegetação sofre um processo acelerado de erosão
sedimentar. Ressaltam, ainda, que devido aos conflitos das atividades mineradoras, é a
atividade que resulta no maior impacto ambiental do município, sendo que o Ministério
Público exigiu Termo de Ajuste de Conduta, junto às mineradoras. Contudo, esse
processo de exploração mineral ocorre em todos os municípios da bacia.
Devido parte da bacia apresentar topografia plana, outro impacto ambiental se
refere a formação de pastagens adentrando em áreas às margens do Rio Tijucas, o que
favorece os processos erosivos do seu leito, conforme afirma Santos et al (2006). Em
Nova Trento um grande problema que vem ocorrendo nos rios à alta concentração de
sedimentos (Figuras 18 e 19).
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Figura 18. Sedimentos no rio Alto Braço, Nova Trento, SC
Fonte: Autora

Figura 19. Sedimentos no rio Alto Braço, Nova Trento, SC
Fonte: Autora

Uma das atividades mais impactantes no município de São João Batista é a
extração de areia, dando origem a extensos reservatórios artificiais, que expõem o lençol
freático oferecendo risco de contaminação. Também os curtumes do município não
estão de acordo com as normas ambientais (Figura 20), conforme Polícia Ambiental
(2010), sendo que o couro recebe um tratamento servindo de matéria-prima para a
indústria calçadista.
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Figura 20. Efluente de Curtume Município de São João Batista, SC
Fonte: Autora

No município de Angelina, em entrevista realizada com representante da
EPAGRI, as áreas agrícolas ainda são manejadas de forma inadequada, exigindo alta
demanda energética e graves danos ao meio ambiente, como por exemplo, a utilização
de agrotóxicos, como: Cupravit, Rovral, Decis, Gramoxone (proibido na Comunidade
Européia e na América do Norte), entre outros. Outra atividade não menos impactante
ao meio ambiente desenvolvida no município é a extração do caulim, para a fabricação
de cerâmica. O entrevistado ressalta, ainda, que a melhor forma de se tratar essa
problemática sócio-ambiental seria com a educação ambiental, em especial com os
jovens, que aceitam melhor a mudança de paradigma que as pessoas mais velhas.
Nos Quadros 5 e 6 é possível verificar um resumo das atividades que geram
impactos e problemas ambientais, respectivamente, na Bacia do Rio Tijucas, a maioria
destes apontados pelos entrevistados.
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Municípios

Ocupação
de APP

Angelina
Biguaçu
Bombinhas
Canelinha
Gov.Celso Ramos
Itapema
Leoberto Leal
Major Gercino
Nova Trento
Porto Belo
Rancho Queimado
São João Batista
Tijucas

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Despejo de
resíduos nos
rios
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Uso de
Agrotóxico

Retirada
de
Argila

Extração
Mineral

x

x
x

Tráfico de
animais

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

x
x

Quadro 5. Atividades Impactantes na Bacia do Rio Tijucas
Portanto, a ocupação em área de APP e o despejo de resíduos em rios se
destacam como atividades impactantes que ocorrerem em todos os municípios. Fato que
denota preocupação, especialmente considerando tratar-se de um conjunto de
municípios que englobam uma bacia hidrográfica de funções ecológicas relevantes em
Santa Catarina.
Municípios
Angelina
Biguaçu
Bombinhas
Canelinha
Gov.Celso Ramos
Itapema
Leoberto Leal
Major Gercino
Nova Trento
Porto Belo
Rancho Queimado
São João Batista
Tijucas

Falta
d´água
x
x
x

Inundação
x
x
x
x
x
x

x

x

x
x
x
x

Falta de
Saneamento
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Turismo
desordenado

x
x
x

x
x

Quadro 6. Problemas Ambientais na Bacia do Rio Tijucas
Quanto a problemática ambiental levantada, ressalta-se que a falta d’água e a
inundação são decorrentes das conseqüências das atividades mais impactantes, ou
sejam, ocupação em área de APP e despejo de resíduos em rios. Também a falta de
saneamento está associada a estas atividades ou é responsável pelas mesmas. Quanto ao
turismo desordenado como problema, resulta em certos impactos gerados pela falta de
compromisso do visitante por não se sentir parte do meio que usufrui.
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4.3 Uso e Cobertura do Solo na Bacia Hidrográfica do Rio
Tijucas
A Figura 21 corresponde a carta temática de uso e ocupação do solo
desenvolvida através das imagens do satélite TM Landsat no ano de 2006.
Segundo Sarmento et al (2001) a utilização da carta temática de uso e cobertura do
solo para análise de bacias hidrográficas é fundamental, pois permite uma visão
integrada da ocupação. No caso deste estudo também é possível ter esta visão, bem
como observar a cultura como manchas que adentram em meio à bacia e a urbanização
concentrada na zona costeira.
No Quadro 7 as informações do uso e cobertura de solo foram processadas e
comparadas com estudo de Santos et al (2006) realizado na mesma bacia hidrográfica,
porém com imagem de satélite de 1985. Portanto, com intervalo de tempo de 21 anos,
uma vez que a carta gerada neste trabalho utilizou imagem de 2006.
Uso e Cobertura do Solo

(%) 1985

(%) 2006

2006 (ha)

Floresta

62.58

36.12

110176.65000

Vegetação Exótica

1.18

11.52

35141.940000

Urbanização

0.78

3.22

9811.980000

Culturas

0.58

15.37

46873.890000

Água

0.73

1.28

3904.110000

Campos Irrigados

-

1.67

5089.590000

Estágio Médio Avançado

-

16.54

50458.950000

Pastagem

13

5.48

16712.730000

Estágio Inicial/Campos de
4.28
8.91
27189.630000
Altitude
Quadro 7. Uso e Cobertura do Solo Imagem TM Landsat – 1985 e 2006
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Figura 21. Carta Temática de Uso e Cobertura do Solo da Bacia do Rio Tijucas – TM Landsat 2006
Fonte: Laboratório de Ecologia da Paisagem, UNIVALI (2011)
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A classe de maior representatividade na área de estudo se refere à floresta. De
acordo com Jorge et al (1988) o equilíbrio existente entre a floresta e o solo, aponta este
tipo de cobertura vegetal como a que mais favorece a ação de proteção. Esta cobertura
diminui a lixiviação e a velocidade do escoamento superficial, exercendo um papel
preponderante sobre o regime hidrológico (Mosca, 2003). A área coberta por Floresta
Ombrófila Densa em 2006 correspondeu a 36.12% (110176.65000ha) da área total da
bacia. Observa-se a diminuição considerável desse tipo de cobertura vegetal na bacia,
em uma proporção de 26.46% em 21 anos, representando perdas significativas de
habitats. No entanto, se somada a vegetação da classe estágio médio avançado aos
dados de floresta, considerando que Santos et al (2006) não fez separação destas
classes, se observa uma perda de aproximadamente 10% na cobertura, ainda um valor
considerável. O estágio médio avançado representou 16.54% (50458.950000 ha), sendo
que para Veloso et al (1991) a vegetação desse porte representa diversidade de espécies
e uma estrutura que se aproxima das florestas, designando um alto nível hierárquico na
sucessão.
A vegetação exótica, neste estudo, foi abordada englobando Pinus e Eucalyptus,
não distinguindo diferenciação entre estas espécies vegetais. No ano de 1985 essas
espécies vegetais representavam 1.18%, sendo que em 2006 este percentual aumentou
para 11.52% (35141.940000 ha). É possível observar a grande representatividade dessas
espécies ao longo de toda bacia (Apêndice 3). Segundo Silva (2009) essas espécies, de
caráter invasor, possuem um potencial de dispersão para ocupar áreas extensas em
habitats naturais, podendo produzir alterações significativas no ecossistema.
O plantio de culturas agrícolas outrora representava 0.58%, e em 2006 passou a
15.37% (46873.890000 ha), sendo encontradas culturas como as hortaliças, fumo,
morango, entre outros produtos, dependendo da região, denotando um aumento na
produção agrícola e, portanto, substituição dos ambientes naturais.
A classe campos irrigados representa 1.67%, correspondendo a 5089.5900 ha,
sendo prática comum na região litorânea da bacia do rio Tijucas, o plantio de arroz
irrigado. Não há comparativo com o ano de 1985, pois a mesma não foi classificada,
mas é possível considerar que a presença deste tipo de cultura incorre em ambientes
úmidos, que tem função ecológica de abastecimento natural de água, bem como utiliza
agrotóxico, contaminando parte da bacia hidrográfica.
A vegetação em estágio inicial/campo de altitude em 1985 representava 4.28%, e
em 2006 aumentou para 8.91%, correspondendo a 27189.630000 ha. É possível
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considerar que esta diferença ocorra devido ao fato de que área anteriormente utilizada
por pastagem foi abandonada e agora se encontra em processo de regeneração natural
como estágio inicial, no caso da região litorânea, ou como campo natural no Alto Vale
do Tijucas. Segundo Eiten (1983) este é o tipo de vegetação rasteira decorrente das
altitudes elevadas. Também, é possível considerar que estas classes se confundem na
ocasião da delimitação, uma vez que suas texturas sejam semelhantes.
Assim, também é possível verificar uma diminuição na pastagem, antes com
13% passando para 5.48% (16712.730000 ha). Importante considerar, ainda, que Santos
et al (2006) destaca a baixa produtividade pecuarista na região. A cobertura vegetal do
tipo pastagem pode proporcionar o recobrimento da superfície do solo, diminuindo a
velocidade do escoamento superficial, quando comparado com culturas, que expõe o
solo durante o preparo para o plantio. No entanto, quando mal manejadas, compactam o
solo diminuindo a infiltração e afetando a vazão das nascentes (Pinto et al. 2005).
A área urbanizada teve um incremento, passando de 2.44% para 3.22% da área
da bacia (9811.980000 ha). Esse crescimento ocorreu especialmente nas regiões
Litorânea e no Médio Vale da bacia, podendo ser constatado pela expansão da mancha
urbana nessas regiões. Nestas áreas, as construções e a impermeabilização do solo
impedem a infiltração da água, causando o aumento do escoamento superficial e,
consequentemente, redução na recarga da água subterrânea (Karmann, 2003).
O aumento decorrente da água, de 0.73 para 1.28%, correspondendo a
3904.110000 ha, está representada pela drenagem da bacia, pelos lagos inundados das
PCH’s (nos municípios de Angelina e Nova Trento), assim como pelas cavas ativas ou
não, oriundas da extração mineral, que formam reservatórios ameaçando a ruptura das
estradas e contaminação do lençol freático (Santos et al, 2006).
Portanto, de maneira geral, verifica-se que a ocupação antrópica foi ampliada na
área da bacia hidrográfica, alterando as características naturais, desprovida de
planejamento, conforme argumenta Santos (2009).

4.4 Uso e Cobertura do Solo em Áreas de Preservação
Permanente de Margem de Rios na Bacia Hidrográfica do Rio
Tijucas
A bacia hidrográfica do rio Tijucas é a maior da região central do litoral
catarinense. Em seu complexo possui uma área de drenagem de 305.100 ha
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aproximadamente, envolvendo as microbacias dos rios Perequê, Santa Luzia e
Inferninho, respectivamente nos municípios de Itapema, Porto Belo e Biguaçu. Tem
como principais afluentes os rios Oliveira, Moura, Alto Braço, Boa Esperança, Engano,
Bonito e Garcia.
Na Figura 22 pode ser verificada a situação das Áreas de Preservação
Permanente (APP’s) ao longo dos rios, conforme Código Florestal (Brasil, 1965) e
Resolução CONAMA 303/02 (Brasil, 2002). Percebe-se uma vasta rede de drenagem e
bem distribuída por toda bacia. Portanto, manter as margens desta rede de drenagem
com mata ciliar representa um fator preponderante na proteção do ambiente natural,
prevalecendo sua condição de serem áreas legalmente protegidas. A cobertura vegetal
nestas áreas atenua os efeitos impactantes do meio, como os processos erosivos e a
lixiviação, contribuindo para regularizar o fluxo de drenagem e reduzir o assoreamento
das zonas ripárias (Magalhães, 2000). Também, é possível salientar que a composição
de mata ciliar pode propiciar um modelo adequado para formação de corredores
ecológicos e, portanto, conservação da biodiversidade (Marenzi, 2005).
O Quadro 8 representa o cruzamento dos planos de informação de uso e
cobertura do solo com áreas de preservação permanente de margem de rios de acordo
com a legislação pertinente.
Uso e Cobertura do Solo

Margens de 30m
Margens de 50m
Área (ha)
Área (ha)
Floresta
16791.8400
332.8200
Vegetação Exótica
7161.9300
355.5000
Urbanização
3156.3900
165.8700
Culturas
7930.3500
813.1500
Água
913.3200
189.9000
Campos Irrigados
1072.7100
179.6400
Estágio Médio Avançado
7294.6800
230.7600
Pastagem
2535.2100
424.9800
Estágio Inicial/Campo de Altitude
488.5200
Quadro 8. Uso e Cobertura do Solo em APPs de Rios na Bacia Hidrográfica do Rio
Tijucas
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Figura 22. APPs de Margens de Rios da Bacia do Rio Tijucas, SC
Fonte: Laboratório de Ecologia da Paisagem, UNIVALI (2011)
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Foi considerado uso inadequado as áreas ocupadas com cultura, urbanização,
vegetação exótica, pastagem e campo irrigado. Por outro lado, considerado uso
adequado do solo as áreas ocupadas com Floresta Ombrófila Densa (FOD), estágio
médio avançado e estágio inicial/campos de altitude, mesmo que esta última classe não
tenha a mesma eficiência que as duas primeiras para redução da velocidade e absorção
da água das chuvas. No Código Florestal (Brasil, 1965) são consideradas APPs “as
áreas cobertas ou não por vegetação nativa, com a função de preservar recursos
hídricos, paisagem, mantendo a estabilidade geográfica, biodiversidade, o fluxo gênico
da fauna e flora, protegendo o solo e assegurando o bem-estar da população”.
Seria esperado que as margens de 30 metros ao longo dos cursos d´água,
protegidas por uma legislação específica, estariam mais próximas ao natural. No
entanto, 7161.9300 ha (2,2 %) de vegetação exótica ocupam os corredores que deveriam
ser ocupados com mata ciliar. Possivelmente, estas espécies foram plantadas com a
intenção de exploração comercial. No entanto, sendo APP isto não será possível.
Outras porções de APPs são ocupadas por pastagem e culturas, sendo que as
áreas urbanizadas, correspondem a 3156.3900 ha (0,97%). São consideradas atividades
de uso inadequado do solo, tornando-se possível identificar o conflito em relação às
restrições de uso impostas pela legislação ambiental. Segundo Mendes (2001) os
impactos ambientais decorrentes da alteração do uso do solo, altera os componentes do
ciclo hidrológico, bem como no abastecimento do lençol freático e qualidade da água.
Considerando que a melhor forma de proteger os recursos hídricos é mantendo a
cobertura vegetal original ao longo dos cursos d´água, a área coberta por floresta ocupa
16791.8400 ha (5,18%), sendo pouco representativo na área de estudo. Somados ao
estágio avançado, já que neste critério não foi verificado estágio inicial/campos de
altitude, se tem 7294.6800 ha (0,23%), Se comparado ao total de área com uso
inadequado, 21856,59 ha (6,65%), confirma-se o conflito de uso na bacia. (56,35% de
área de uso adequado e 46,64% de uso inadequado em APP de 30 m) CORRIGIR
O mesmo ocorre com o cruzamentos do PI´s de uso e cobertura do solo e APPs
de cursos d´água de 50m, uma vez que é possível perceber que estas áreas estão sendo
ocupadas de forma ilegal. Verifica-se que 813.1500ha (3%) de culturas ocupam leitos
de cursos d´água da bacia. Os impactos ocasionados nesta área denotam ausência de
fiscalização, pois tais atividades podem ser consideradas crime ambiental (Brasil, 1998).
Outros conflitos de uso são os equivalentes a vegetação exótica, que corresponde
a 355.5000 ha e urbanização 165.8700 ha. Destaca-se ainda, água com 189.9000 ha,
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proveniente em alguns casos de cavas de extração mineral em leito de rios, sendo
necessário o licenciamento ambiental para este tipo de atividade, e respectivo Projeto de
Recuperação de Área Degradada. Quanto às classes: campos irrigados e pastagem
remetem a um gravíssimo impacto de contaminação aos recursos hídricos desta bacia,
seja pela utilização de agrotóxicos ou pela contaminação de coliformes provenientes do
gado (Rodrigues, 1989).
O estágio médio avançado apresenta o equivalente a 230.7600 ha, e estágio
inicial/campo de altitude com 488.5200 ha, menos representativos nos corredores de
APPs que vegetação exótica, a qual pode inibir a regeneração natural destes ambientes.
Para Sevegnani (2000), a mata ciliar tem como função proteger a fauna local, minimizar
os efeitos de enchentes, manter a quantidade e a qualidade das águas, evitar o
assoreamento, controlar a erosão e filtrar resíduos de produtos químicos nas margens
dos mananciais. Portanto, ressalta-se o conflito de uso maior ainda para este atributo
legal.

4.5 Morfometria da Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas
A confecção da Carta Morfométrica do Relevo da bacia do Rio Tijucas serviu de
instrumento básico para a compreensão dos processos socioeconômicos que
influenciaram o meio natural e consequentemente a modificação da paisagem ao longo
dos anos.
De todo o processo histórico que envolve a bacia nas distintas regiões, como a
presença dos açorianos na região Litorânea, dos italianos do Médio Vale do Tijucas e
imigrantes alemães no Alto Vale, denota a herança histórica/cultural de suas tradições,
com as respectivas ocupações do solo e exploração dos recursos.
Como já foi comprovado a concentração do aglomerado urbano da bacia está
presente na planície Litorânea, representando uma altitude que varia de 0 a 100 m em
grande parte com pequenas elevações em pontos isolados e altas temperaturas. A área
plana favorece o cultivo do arroz irrigado comumente encontrado nos municípios de
Itapema, Porto Belo e Tijucas. Outrora os portugueses ocuparam essa região, e
trouxeram sua tradição como a caça a baleia, a lavoura de mandioca, feijão, milho entre
outras. Atualmente encontramos resquícios dessa cultura, em casas de pescadores em
Governador Celso Ramos e Itapema e ainda restaurantes típicos da cultura açoriana.
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Figura 23. Carta Morfométrica do Relevo da Bacia do Rio Tijucas
Fonte: Laboratório de Ecologia da Paisagem, UNIVALI (2011)
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O Médio Vale do Tijucas possui um clima mais ameno devido a sua altitude, que
pode variar de 0 metro no município de Canelinha, adentrando aos municípios
interioranos até Nova Trento, podendo chegar a 1000 metros de altitude. Foi observado
in locu a mudança brusca de temperatura do centro da cidade até a PCH do Aguti, um
declínio de 5ºC. Essa região formada por vales convexos e temperaturas amenas
propicia o cultivo da uva, comumente atrelada à cultura italiana na produção de vinho
artesanal.
Originalmente habitada por imigrantes alemães a região do Alto Vale encontrase com altitudes superiores a 1000 metros, e consequentemente baixas temperaturas
tornando o inverno frio com freqüentes geadas, e o verão com temperaturas amenas. As
altas altitudes do relevo associada a baixas temperaturas propicia a cultivo do morango,
atividade de destaque desenvolvida no município de Rancho Queimado. Observa-se não
a perda da cultura germânica, mas, sobretudo a sua adaptação ao meio. Outra questão
levantada neste estudo foram construções modernas de casas de campo, denotando
residências secundárias como refúgios de moradores da Ilha de Florianópolis e, ainda, a
implantação de hotéis fazenda nessa região.

4.6 Uso e Cobertura do Solo em Áreas de Preservação
Permanente de Topos de Morros na Bacia Hidrográfica do Rio
Tijucas
Na Figura 24 é possível verificar que as APPs de topos de morros da bacia estão
submetidas a degradação ambiental devido à intensificação antrópica, observando-se um
processo de substituição das paisagens naturais, como o campo de altitude no Morro da
Antena no município de Rancho Queimado com edificação e vegetação exótica.
Muitas das APP´s de topos do morros possuem algum tipo de uso inadequado,
destaca-se a substituição de Floresta Ombrófila Densa por Pinus ou Eucalyptus, sendo
possível verificar a presença de clareiras provocadas pelo corte da vegetação,
acarretando problemas ambientais, especialmente decorrentes de erosão e deslizamentos
de terra, já que a cobertura vegetal diminui a velocidade da água das chuvas, conforme Jorge et
al (1988).
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Figura 24. APPs de Topo de Morros da Bacia do Rio Tijucas, SC
Fonte: Laboratório de Ecologia da Paisagem, UNIVALI (2011)
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Com aplicação da resolução do CONAMA 303/2000 identificou as áreas com declividade acima de 45º que não podem ser ocupadas sendo áreas de preservação permanente Figura 25.

Figura 25. Carta Temática de Declividade da Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas, SC
Fonte: Laboratório de Ecologia da Paisagem, UNIVALI (2011)
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4.7 Uso e Cobertura do Solo em Unidades de Conservação
Existentes na Bacia do Rio Tijucas
Segundo a Lei 9.985/00 (Brasil, 2000 c) que estabelece o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação (SNUC), “Unidades de Conservação são porções do território
nacional, incluindo as águas territoriais, com características naturais de relevante valor,
de domínio público ou propriedade privada, legalmente instituídas pelo poder público,
com objetivos e limites definidos, sob regimes especiais de administração, às quais
aplicam-se garantias especiais de proteção”. São divididas em dois grupos: de Proteção
Integral, sendo admitido apenas o uso indireto, e de uso sustentável, onde são
conciliadas atividades econômicas sustentáveis com a conservação da biodiversidade.
Na bacia do rio Tijucas é possível verificar a existência de quatorze Unidades de
Conservação implantadas (Figura 26), sendo quatro de Proteção Integral, das quais a
Reserva Biológica Estadual da Canela Preta, estando no limite das bacias do rio Tijucas
e do rio Itajaí-Açu, e três Parques Municipais. As demais UCs são de Uso Sustentável,
as quais: Área de Proteção Ambiental (APA) do Anhatomirim, de administração
Federal, APA do Araçá, APA Costa Brava e Área de Relevante Interesse Ecológico
(ARIE) Costeira de Zimbros, estas últimas municipais, e seis RPPNs, estas particulares,
mas de administração Federal. Destaca-se que a RPPN Morro de Zimbros
possivelmente se encontra adjacente a ARIE Costeira de Zimbros.
Ainda, é possível considerar mais três modalidades que podem ser consideradas
áreas protegidas, mas não são reconhecidas pelo SNUC, devendo ser recategorizadas
(Brasil, 2000 c), as quais: Reserva Indígena M´Biguaçu, Área Tombada do Alto Silva e
Reserva Ecológica do Lanchares. Segundo a Constituição Federal (Brasil, 1988), terra
indígena é a tradicionalmente ocupada pelos índios, por eles habitada em caráter
permanente, utilizada para as suas atividades produtivas, imprescindível à preservação
dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e para a sua reprodução física e
cultural, segundo seus usos, costumes e tradições (Parágrafo 1º do artigo 231).
Em relação à área tombada, para Costa (1997) este termo remete à Torre do
Tombo, em Portugal, onde, desde os tempos coloniais e até hoje são arquivados os
documentos mais importantes da história daquele País, sendo que "Tombamento" ou
área natural tombada, tem, portanto, o sentido de uma área que, por suas características
excepcionais, está sujeita a restrições de uso que a protegem.
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Figura 26. Unidades de Conservação na Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas
Fonte: Laboratório de Ecologia da Paisagem, UNIVALI (2011)
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Por último, a modalidade Reserva Ecológica se mistura com as categorias
Reserva Biológica e Estação Ecológica, estas sim reconhecidas pelo SNUC (Brasil,
2000 c). Portanto, é possível considerar que com exceção da APA Anhatomirim, cujo
Plano de Manejo se encontra em elaboração, podendo permitir uma gestão mais
adequada, as outras UCs não estão totalmente efetivadas. Além das três modalidades
que apresentam apenas instrumento legal, denotando a falta de conhecimento sobre o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação, outras nem tem suas coordenadas
geográficas definidas, especialmente as RPPNs, sendo suas demarcações apenas
aproximadas na Figura 27. Esta situação corrobora com a afirmação de Marenzi et al
(2003) de que muitas UC´s no Brasil encontram-se somente “no papel”, necessitando de
decisão política para serem efetivadas.
O Quadro 9 representa o cruzamento dos planos de informação do uso e
cobertura solo com as Unidades de Conservação que apresentam sua real efetivação na
bacia do rio Tijucas.
Apenas sete Unidades de Conservação têm delimitações definidas, as quais:
REBIO Canela Preta, PM Morro dos Macacos, PM Galheta, APA Anhatomirim, RPPN
Caraguatá e Caraguatá II, ARIE Costeira de Zimbros e APA Araçá. Ressalta-se que
apesar da RPPN Morro da Aguada ter seu Plano de Manejo elaborado, sua delimitação
não foi oficializada.
De acordo com Sessegolo (2006), é possível verificar contradição entre os
objetivos das UCs e a degradação ambiental. Assim como, a remoção exagerada do solo
para implantação de trilhas no Parque Municipal do Morro do Macaco e presença de
espécies exóticas na RPPN de Caraguatá. Ainda, com base nas observações de campo
foi possível perceber a predominância de espécies herbáceas e/ou arbustivas indicando
um estágio inicial de regeneração pela remoção da cobertura original na Reserva
Ecológica Lanchares.
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As categorias de Proteção Integral (Brasil, 2000) têm como objetivo a preservação da natureza permitindo apenas o uso indireto de seus
recursos, ou seja, devendo conter apenas vegetação original. Porém, as mesmas apresentam conflito de uso, existindo atividades inadequadas
(urbanização, pastagem, vegetação exótica, cultura e campo irrigado), conforme Quadro 9.
UC´s

Floresta
(ha)

Vegetação Urbanização Culturas
Exótica
(ha)
(ha)
(ha)

Água
(ha)

Campos
Estág.
Pastagem
Estágio
Irrigados
Méd.
(ha)
Inicial/Campos
(ha)
Avanç.(ha)
Altitude (ha)

Área
Total
(ha)

PM Morro
do Macaco

66,2400

50,1300

6,8400

64,6200

7,4700

1,5300

109,4400

9,0900

24,7500

340.11

PM Galheta

44,9100

3,2400

9,9000

30,1500 15,4800

0,9000

44,5500

10,7100

0,3600

155

RPPN
1117,3500 156,4200
Caraguatá e
Caraguatá II

0.0000

4,6800

2,2500

0.0000

239,2200

0,5400

1,4400

1519

ARIE
Costeira de
Zimbros

5,1300

468,6300

41,4000

7,9200

64,8900

0,4500

432,7200

9,8100

17,9100

1043

APA do
809,0100
Anhatomirim

105,4800

51,3000

223,9200 55,2600 12,7800

489,7800

77,4000

75,1500

1896

REBIO
Estadual
Canela Preta

260,7300

12,3300

0,0000

0,1800

1,2600

0,0000

45,1800

0,0000

0,7200

318

APA do
Araçá
Total

22,8600

11,6100

2,4300

23,8500

5,7600

0,1800

35,6400

5,2200

4,7700

107

2789,73

380,61

78

412,29

92,61

16

1396,53

112,77

138,06

5374

Quadro 9. Unidades de Conservação na Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas
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As áreas de proteção ambiental (APAs) da bacia contam com 1.47600 ha (27%)
constituídas de classes de floresta e estágio médio avançado e 74.00 ha (11,36%) de
urbanização, o que indica conflito de uso, pois nesta categoria são permitidos sistemas
de culturas, visto que o principal objetivo é disciplinar o uso da área conciliando a
conservação da natureza (Brasil, 2000).
Somando os resultados de vegetação exótica de todas as categorias implantadas
na bacia, encontram-se 378 ha (4%) nesta classe, número representativo, considerando a
localização das unidades, estando próximas aos remanescentes florestais, promontórios
e divisores de água das microbacias. Em conversa informal junto à população nos
trabalhos de campo, percebe-se que a permanência de espécies exóticas é defendida
quando se trata de formas vegetais de cobertura que compõem a paisagem,
possivelmente pelo interesse comercial. No entanto, se faz necessário o manejo
adequado destas áreas a fim de evitar a invasão nas UCs de proteção integral. De acordo
com Ziller (2006) as espécies invasoras (exóticas), podem ser consideradas como a
segunda maior ameaça a biodiversidade nas UC´s, perdendo apenas para as ações
antrópicas na destruição dos habitats.
As Reservas do Patrimônio Natural (RPPNs) são unidades de Uso Sustentável e
o proprietário assim o faz por iniciativa própria, tendo como principal objetivo a
conservação da biodiversidade. É a categoria mais representativa em número na bacia
(seis unidades), e estão ocupadas com 3.283 ha de Floresta Ombrófila Densa, ou seja,
aproximadamente 50%. Portanto, denotando, em uma análise mesmo que superficial,
uma contribuição ao sistema de proteção da bacia.

4.8 Descrição das Unidades de Conservação na Bacia
Hidrográfica do Rio Tijucas
Os problemas nas UCs em Santa Catarina, citados por Marenzi (2000), se
referem à ausência de regularização fundiária, deficiência de infraestrutura para
recebimento de visitantes e pesquisadores, atividades predatórias como, caça, retirada
de madeira, lenha, orquídeas, palmito, sobrepesca, carência de recursos humanos para
manejo, conflitos com a comunidade, e outros. Muitos desses problemas foram
mencionados pelos entrevistados nesta pesquisa, mas, mesmo assim, se considerou
como UCs efetivadas aquelas que têm ato de criação e definição de limites e de
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categorias. Portanto, neste item estão discriminadas as UCs como efetivadas, não
delimitadas e com categorias não reconhecidas pelo SNUC, conforme Brasil (2000 c).

4.8.1 Unidades de Conservação Efetivadas na Bacia do Rio
Tijucas
Parque Natural Municipal Morro do Macaco
Esta unidade de conservação foi criada através da Lei Municipal n° 113/94,
abrangendo uma área de influência costeira do Canto Grande até a Ilha do Macuco,
apresenta-se promontório com costões rochosos e cobertura vegetal de mata atlântica
(Figura 27), possuindo uma orla exposta e linear. Esse parque tem como objetivo a
preservação e recuperação do promontório situado no extremo sul da Península de Porto
Belo, esta área se conecta ao continente por uma estreita faixa de areia Mariscal a Canto
Grande. Sua característica peculiar formada por uma extensa área de costão rochoso, a
área é praticamente desocupada com exceção de um loteamento na praia da Tainha
(P.M de Bombinhas).

Figura 27 . Parque Natural Municipal Morro do Macaco, Bombinhas, SC
Fonte: Autora

Parque Natural Municipal da Galheta
Foi criado pela Lei nº 97 de 1994, que estabelece que Parque Natural Municipal
da Galheta (Figura 28), área denominada como ZPE-ZIT (zona de preservação especial
- zona de interesse turístico), presente no Plano Diretor. Tem como limites a divisa do
Município de Bombinhas com Porto Belo, Oceano Atlântico. Possui como principais
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objetivos a preservação da flora, fauna e paisagem, contendo formação rochosa e
oferecendo oportunidade para recreação pública (P. M. de Bombinhas).

Figura 28. Parque Natural Municipal da Galheta – Bombinhas, SC
Fonte: Autora

Reserva Particular do Patrimônio Natural Caraguatá e Caraguatá II
A área onde fica a Reserva do Caraguatá é declarada no Cartório de Registro de
Imóveis como RPPN em caráter de perpetuidade, como prevê o Decreto nº 5.746 de
abril de 2006. Formada por floresta ombrófila densa, a Reserva do Caraguatá está
localizada entre os Municípios de Antônio Carlos, São João Batista, Biguaçu, Major
Gercino e Angelina, envolvendo as Serras do Major, Macaco Branco e Boa Vista, entre
altitudes de 420 a 903 metros. Nascem dentro desta reserva rios de relevante
importância, como o Rachadel, Arataca, Farias, Fernandes, Amâncio e Inferninho. A
RPPN do Caraguatá, por sua inserção geomorfológica, demarca o limite de duas amplas
bacias hidrográficas, constituindo-se num importante divisor de águas e fontes
mananciais: uma parte da drenagem de rede hidrográfica é direcionada para a bacia do
rio Tijucas (municípios de São João Batista, Major Gercino e Angelina), enquanto outra
se direciona para a bacia do rio Biguaçu (municípios de Antônio Carlos e Biguaçu),
representada principalmente pelos rios Rachadel e Farias (Coffin, 2009).
Área de Relevante Interesse Ecológico Costeira de Zimbros
A criação da Área de Relevante Interesse Ecológico – ARIE da Costeira de
Zimbros (Figura 29) se deu pelo Decreto nº 418 de 20 de junho de 2001. Localiza-se no
município de Bombinhas, limitando-se a norte e oeste com o município de Porto Belo, a
sul com o município de Tijucas e a leste com o Oceano Atlântico. Objetiva preservar e
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restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das
espécies e ecossistemas. De acordo com a Lei Orgânica de Bombinhas, são definidos os
espaços territoriais a serem protegidos, vedando-se qualquer utilização que comprometa
a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; considerando-se os conflitos
sociais, econômicos e políticos gerados com o processo de criação de corredores
ecológicos no município; considerando-se a necessidade de implantar uma unidade de
conservação de pequena extensão, com pouca ocupação humana, com características
naturais extraordinárias e que tenha como objetivo principal manter os ecossistemas
naturais de importância local e regional, regulando o uso admissível dessa área, de
modo a compatibilizá-la com um desenvolvimento sustentável (P. M. Bombinhas)

Figura 29. ARIE Costeira de Zimbros – Bombinhas, SC
Área de Preservação Ambiental do Anhatomirim
A regulamentação legal deu-se através do Decreto Nº 528, de 20 de maio de
1992. Situada na Baía Norte do estado de Santa Catarina, pertence ao município de
Governador Celso Ramos, sendo de uso sustentável. Seus objetivos de criação foram
“assegurar a proteção dos botos cinza Sotalia fluviatilis, suas áreas de alimentação e
reprodução, bem como os remanescentes de Mata Atlântica e fontes hídricas,
importantíssimas para a sobrevivência das comunidades de pescadores artesanais da
região” (IBAMA, 2003). Embora tenha sido elaborada uma proposta de zoneamento e
plano de gestão para a APA, ela ainda não dispõe de Plano de Manejo, que se encontra
em fase de elaboração (Brasil, 1992)
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Reserva Biológica Canela Preta
Foi fundada em junho de 1980, através do decreto 11.232. Encontra-se na divisa
entre os municípios de Botuverá e Nova Trento (em uma menor porção), onde a priori,
possuía uma área de 1.844 ha, porém em setembro de 1994 foram anexados 55 hectares,
através do Decreto 4.840, de setembro de 1994, totalizando atualmente uma área de
1.899 ha. Seu nome vem da canela-preta (Ocotea catharinensis), que predomina na
área, porém atualmente ameaçada de extinção segundo IBAMA (1998). A região é
limitada por morros que formam fundos de vale, onde drenam rios que abastecem a
bacia do rio Itajaí-Açú e a do rio Tijucas no limite do município de Nova Trento
(FATMA, 2011).
Área de Preservação Ambiental do Araçá
A APA Ponta do Araçá foi criada e regulamentada através do Decreto Municipal
nº. 395, de 30 de abril de 2008, juntamente com seu Conselho Deliberativo do colegiado
integrante a estrutura administrativa. Esta APA pertence a Porto Belo e tem como
finalidade proteger importantes remanescentes da Mata Atlântica interagindo com um
desenvolvimento sustentável das áreas ocupadas e passíveis de intervenção antrópica.
Reserva Particular do Patrimônio Natural Morro da Aguada
A Reserva Natural de propriedade das Empresas Tedesco S/A Empreendimentos está
localizada no Bairro da Barra no morro da Aguada no município de Balneário Camboriu
cujas dimensões abrange uma área de 38,20ha. Esta possui instrumento legal averbada
junto a Portaria do IBAMA sob nº 057/99. O documento técnico fundamenta os
objetivos gerais de uma unidade de conservação.

4.8.2 Unidades de Conservação Sem Limites Definidos na
Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas
Reserva Particular do Patrimônio Natural do Morro de Zimbros
A área foi reconhecida como RPPN pelo IBAMA em 11 de Setembro de 2002,
com área equivalente a 50 há, porém, não demarcada. Localiza-se no município de
Porto Belo. (P. M. Porto Belo)
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Área de Preservação Ambiental da Costa Brava
A criação da APA Costa Brava foi uma exigência legal do governo de Santa
Catarina como uma mitigação para o impacto da construção da rodovia Interpraias.
implantado por um Decreto Lei em Julho de 2000.

4.8.3 Áreas Protegidas com Categorias Não Reconhecidas na
Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas
Reserva Ecológica Lanchares
Localiza-se em Rancho Queimado com 7 ha, mas não apresenta instrumentos
legais de sua criação, apesar de constar no cadastro na FATMA (2004).
Terra Indígena M´Biguaçu
A área tem 59 hectares, tendo sido demarcada pela Fundação Nacional do Índio
(FUNAI). Compõe a Aldeia Mbiguaçu, que fica a 17 quilômetros de Florianópolis e
abriga cerca de 110 índios, segundo informações da FUNAI de Curitiba, em 2006. A
disputa pelo reconhecimento da reserva começou em 1983, mas só em 2003 após o
pedido, os guaranis conquistam o registro definitivo da terra.
Reserva Particular do Patrimônio Natural Praia do Estaleiro
Não foi obtida informação sobre esta área, nem mesmo nas entrevistas, apesar de
constar no cadastro da FATMA (2004) como UC.
Reserva Particular do Patrimônio Natural Prima Luna
A RPPN Prima Luna foi constituída em setembro de 2001 através do Decreto
Presidencial 100/2001, com 100 hectares. Localiza-se em zona rural na localidade do
Alto Silva, município de Nova Trento.
Reserva Particular do Patrimônio Natural Recanto das Marés
Não foi obtida informação sobre esta área, nem mesmo nas entrevistas, apesar de
constar no cadastro da FATMA (2004) como UC.
Reserva Particular do Patrimônio Natural Morro da Aguada
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A Reserva Natural Normando Tedesco, de propriedade da empresa Tedesco S/A
Empreendimentos, está localizada no bairro da Barra, no Morro da Aguada, no município
de Balneário Camboriú, SC. Compreende uma área de 3,82 ha, instrumento legal Portaria
do IBAMA de n º 057/99.

As análises que envolveram as Unidades de Conservação da bacia basearam-se
em informações das prefeituras e relatório da FATMA (2004), das quais possuem
apenas áreas aproximadas das referidas Unidades de Conservação.

4.9 Zonas Protegidas Segundo os Planos Diretores
O Plano Diretor é um instrumento que estabelece princípios, diretrizes e normas
que orientam ações no planejamento setorial de uma cidade, fazendo valer as normas do
Estatuto da Cidade (Brasil, 2001). As áreas estudadas correspondem as áreas protegidas,
consideradas zonas segundo os Planos Diretores dos municípios da bacia do rio Tijucas.
O zoneamento do uso do solo pelo Plano Diretor é um importante instrumento na
destinação setorial urbana e rural, pois delimita áreas de proteção ambiental, de
equipamentos urbanos, zonas especiais de interesse social, das vias, etc., ou seja, define
o desenvolvimento de uma cidade, mas estabelecendo áreas com destinação de
proteção.
Foram consideradas as zonas protegidas, cujo zoneamento foi disponibilizado e
em escala de trabalho que pudesse ser aplicada em um SIG, não significando que outros
municípios não tenham estabelecido estas zonas ou, ainda, pode ser uma situação de que
o Plano Diretor se encontra em fase de elaboração.
É importante ressaltar que essas áreas protegidas pelos Planos Diretores são
áreas setoriais com fins de conservação ambiental, porém nada impede a implantação de
UCs no município em outros setores.
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O Quadro 10 representa as zonas protegidas segundo Planos Diretores dos
municípios de Bombinhas, Nova Trento, Angelina, São João Batista e Biguaçu.
Municípios

Denominação das Áreas
Protegidas pelo Plano
Diretor

Áreas
Protegidas
(ha)

Área do
Município
(ha)

Bombinhas
Nova
Trento
Nova
Trento
Nova
Trento
São João
Batista
Biguaçu
Angelina
Angelina
Angelina
Angelina

ZPP
MPA Serra do Tijucas

88,668572
3470,482763

3376,7
40211,9

Porcentagem
da Área
Protegida no
Município
(%)
2,6
8,3

ZPA Morro da Onça e da
Cruz
ZPP do Morro Pelado

1057,846394

40211,9

2,6

3913,105369

40211,9

9,6

ZPA

3886,420388

22072,7

17,6

ZPP
APP Serra do Engano
APP Serra da Boa Vista
APP Serra do Diamante
APP Serra dos Faxinais

149,346500
1059,649338
230,743956
705,037991
1482,271806

37445,0
49994,9
49994,9
49994,9
49994,9

0,4
2,1
0,4
1,4
2,9

Quadro 10. Área Protegidas Segundo Plano Diretor
Nota: ZPP = Zona de Preservação Permanente; MPA = Macrozona de Preservação Ambiental
ZPA = Zona de Preservação Ambiental; APP = Área de Preservação Permanente.

De acordo com o Quadro 10 o município de Bombinhas possui uma área
territorial de 3376,7ha (IBGE, 2010) sendo aproximadamente 2,6 % destinados a Zona
de Preservação Permanente e mais as unidade de conservação de Uso Sustentável
(ARIE Costeira de Zimbros) e duas UCs de Proteção Integral os Parques Natural
Municipal (da Galheta e Morro do Macaco). Em um total de 17,1% do município se
destina a área protegida, sejam pelas UCs ou pelas zonas de proteção/preservação
segundo Plano Diretor.
O município de Nova Trento possui uma Macrozona de Proteção Ambiental do
Tijucas (8,3%), uma Zona de Proteção Ambiental dos Morros da Onça e da Cruz
(2,6%) e uma Zona de Proteção Permanente do Morro Pelado (9,6%), somando 20,5%
do Município de forma ambientalmente protegida. Adicionando a RPPN Prima Luna, o
município apresenta 20,74% de área protegida.
A Zona de Proteção Ambiental de São João Batista corresponde a 17,6% do
município, sendo que esta se encontra no bairro de Vargem Pequena, onde consta boa
parte dos reservatórios de água da cidade, segundo gestor ambiental. Esta localidade
incidi uma porção de terras da RPPN do Caraguatá I e II, que se encontra, em pequena
porção, nos limites da bacia do Tijucas. Totalizando essas áreas, o município possui
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24,4% de áreas protegidas, sendo áreas continuas o que possibilita uma mancha maior e
consequentemente maior proteção da biodiversidade local.
O município de Biguaçu possui apenas 0,4% de área protegida, porém somente
foi considerada a porção de terras deste município pertencente à bacia do Tijucas, pois
segundo o Plano Diretor, a cidade possui um delineamento de proteção ambiental
maior, que não se inseri na delimitação desta bacia de estudo.
O município de Angelina se apresenta com quatro Áreas de Proteção
Permanente as Serras do Engano, da Boa Vista, do Diamante e, dos Faxinais,
respectivamente com 2,1%, 0,4%, 1,4% e 2,9% correspondendo a porção total de 6,8%
do município que se encontra protegida. Essas áreas encontram-se no limite do
município e também são Áreas de Preservação Permanente por serem topo de morros
segundo o Código Florestal (Brasil, 1965).

4.10 Estrutura Espacial da Paisagem
As informações da base cartográfica de Uso e Cobertura do Solo serviram para
seleção de áreas utilizando o critério de maior possibilidade de conservação para a
biodiversidade e com isto, para a manutenção dos recursos hídricos por se tratar de um
estudo que envolve a unidade bacia hidrográfica. Portanto, foram selecionados os
arranjos de manchas ou fragmentos de habitat constituídos por Floresta Clímax, Estágio
Médio e Avançado de Regeneração, e Estágio Inicial/Campos de Altitude. Nessa última
classe, reconhecendo maior importância ecológica nos Campos de Altitude, mas devido
à dificuldade de diferenciação com as manchas de estágio inicial, ficando incorporados.
Portanto, foram selecionados quinze polígonos, oriundos da sobreposição dos
planos de informação de Uso e Cobertura do Solo, cuja configuração se encontra
representada na Figura 30.
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Figura 30. Sobreposição de Áreas Selecionadas de Interesse para Implantação de Unidades de Conservação na Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas
Fonte: Laboratório de Ecologia da Paisagem, UNIVALI (2011)
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Estas áreas foram analisadas espacialmente, sendo estabelecidos valores para a
biodiversidade conforme Marenzi (2004) e Beduschi (2009). As variáveis analisadas
foram obtidas das informações do Uso e Cobertura do Solo, da Natureza Legal (APPs e
Zonas Protegidas segundo Planos Diretores), e das UCs Existentes, juntamente com as
entrevistas realizadas.
Para efeito de visualização, a composição do conjunto de Manchas pode ser
verificada na Figura 31, cuja análise desta estrutura espacial está representada no
Quadro 11, com os resultados das varáveis de conservação correspondentes.

Áreas
Selecionadas
A
B
C
D
E
F
H
I
J
L
M
N
O
P
R

Tamanho
(ha)
969.64
3285.36
578.17
3055.63
1536.48
4575.93
1954.25
3129.63
3483.51
3736.65
8385.87
977.18
570.23
281.59
5385.57

Floresta
(%)
70,60
68,36
70,28
73,51
50,57
71,93
63,19
73,91
82,31
68,12
35,22
69,33
75,72
21,31
67,59

Índice de
Forma
2,69
1,68
1,24
1,56
2,02
1,73
1,81
1,79
3,59
2,05
3,56
1,53
1,38
1,54
2,25

Distanciamento
(m)
9089.14
5796.81
5796.81
11604.61
9151.95
14480.03
24588.14
14048.64
10939.51
8764.50
23937.86
3393.54
3393.54
9151.95
10939.51

Quadro 11. Áreas Selecionadas com Variáveis de Estrutura Espacial das Manchas na
Bacia do Rio Tijucas
Segundo Dolfuss (1978) uma paisagem pode ser descrita quanto à intervenção
antrópica, como natural, modificada ou cultura. A primeira resulta da não intervenção
do homem, a paisagem modificada foi transformada em até certo grau passando de um
estágio de transição para a cultura e esta última, pode ser entendida como paisagens
rurais, caracterizadas por atividades agropastoris. A análise de uma paisagem, seja ela
natural, modificada ou cultura deve considerar os diferentes elementos que constitui
uma mancha, como tamanho, tipologia, forma (Filho, 1998) e distanciamento (Marenzi,
2004).
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Figura 31. Polígonos de Áreas Selecionadas para Implantação de Unidades de Conservação na Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas
Fonte: Laboratório de Ecologia da Paisagem, UNIVALI (2011)
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Neste trabalho, outras variáveis foram somadas, as quais: Conectividade,
entendendo a importância de corredores ecológicos, conforme Brasil (2000) Áreas
Protegidas de acordo com a natureza legal (APP ou Zonas pelo Plano Diretor) e
Interesse ou Mobilização na implantação de UCs. O resultado de valoração deste
conjunto de varáveis pode ser observado no Quadro 12.
Áreas de
Proteção
Sugeridas
A
B
C
D
E
F
H
I
J
L
M
N
O
P
R

Conectividade

Tamanho

Tipologia
(Floresta)

Distância

Índice de
Forma

5
5
5
5
2
5
1
5
5
5
5
4
5
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
5

4
4
4
4
3
4
4
4
5
4
2
4
4
2
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3
5
5
5
4
5
5
5
1
4
1
5
5
5
4

Áreas
Protegidas
(PD)
2
4
2
2
5
5
1
2
5
2
2
2
1
3
2

Interesse
(Gestores)

Total

1
4
4
1
5
5
1
1
5
1
1
2
2
5
2

21
28
26
23
25
30
18
23
27
22
17
23
23
25
24

Quadro 12. Valores de Conservação para as Manchas na Bacia do Rio Tijucas
Importante observar que todas as Manchas apresentam Valor Máximo para o
quesito Tamanho, exceção da Mancha denominada de N, mas que mesmo assim resulta
em Valor Médio-Alto, resultado do critério em se considerar os maciços vegetais,
independente de suas condições políticas. Portanto, muitas vezes, envolvendo mais de
um município na mesma Mancha.
Também se destaca o valor de Distância igual a 1 (Baixo) para todas as
Manchas. Porém, necessário considerar que Carmo (2000), cuja metodologia se baseou,
possivelmente contava com uma escala de trabalho menor, sendo que na escala da bacia
de Tijucas dificilmente se vai encontrar distâncias pequenas entre as Manchas. Contudo,
como este valor se repete para todas as Manchas não interfere no valor total. Ainda, se
ressalta que valores baixos quanto a distância são compensados pela conectividade
compreendida por corredores de remanescentes entre os centros das Manchas, onde o
variável distância foi medida.
A Mancha F recebeu maior valor de conservação, portanto maior pontuação para
implementação de UC. Encontra-se em uma localidade estratégica, estando na área de
ocorrência das RPPNs do Caraguatá I e II, que são UCs legitimadas, sendo este
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importante fragmento reconhecido pelo gestor ambiental por representar um dos
principais pontos de fornecimento de água do município de São João Batista. Este
fragmento se apresenta com boa integridade tipológica, representando 71,93% de
Floresta, recebendo um valor Médio-Alto. A distância com o fragmento mais próximo é
de aproximadamente 14 km, resultando em baixo valor para a conservação, mas é
superado pela conectividade com outras duas unidades (Manchas I e H). Também o
tamanho desta Mancha influenciou o valor alto (4575,92ha), bem como o Índice de
Forma (1,73). Esses valores são considerados eficientes para conservação de
ecossistemas (Carmo, 2000).
A importância do Tamanho e da Forma da Mancha está diretamente relacionada
à conservação da biodiversidade, pois neste inseri-se dois fatores: a variabilidade
genética e o efeito de borda. O primeiro relaciona-se com a distribuição e quantidade de
recursos, quanto menor a área da mancha menor será a variabilidade genética das
espécies, podendo ocorrer sua extinção (Forman, 1995). O segundo fator, o efeito de
borda causado em uma Mancha, depende da Forma geométrica, sendo que Scarambone
(1998) avalia este efeito sobre três parâmetros: o tamanho, o distanciamento e a forma
da Mancha, pois fragmentos pequenos, isolados e disformes possuem maior
probabilidade a perturbações externas que fragmentos grandes, próximos uns dos outros
e de forma circular. ,
A Mancha B localiza-se na região Litorânea, área que sofre com a especulação
imobiliária e crescente expansão urbana. Localiza-se nesta região uma estação de
tratamento de água, fator importante para implantação de UC, tendo em vista sua
excelente condição de tipologia vegetal representada por 68,36% de Floresta distribuída
homogeneamente por uma área de 3285.36ha. Outros fatores importantes são o Índice
de Forma (1,68) e o interesse do gestor e a mobilização social em implementação de
unidade de conservação nesta área, pois a prefeitura do município de Itapema já estuda
esta possibilidade.
A Mancha J se encontra na divisa de duas importantes bacias hidrográficas do
estado catarinense, a bacia do rio Itajaí-Açu e do rio Tijucas, sendo que para o SNUC
(Brasil, 2000 c) a implantação das Unidades de Conservação representa não somente a
proteção de fauna e flora, mas também a proteção de mananciais. Quanto à
conectividade, esta área pode ser interligada com as áreas selecionadas R, M e D, pois
ocorre a oportunidade de corredores ecológicos interligando essas áreas, fazendo
minimizar a distância desta Mancha com outra. Embora estas distâncias sejam
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relativamente grandes, essas unidades encontram-se na linha de cumeada da bacia, cuja
área é protegida legalmente por se tratar de divisores de água. Consta de 82,31% de
cobertura Florestal, sendo que para Rodriguez (2002) a homogeneidade tipológica da
Mancha é outro fator determinante para sua integridade ambiental. Esta área possui
ainda uma UC de Proteção Integral, a Reserva Biológica Canela Preta. Foi mencionada
pelo gestor ambiental a possibilidade da ocorrência do aumento da área desta UC.
A Mancha C localiza-se no município de Porto Belo, onde foi observada a
mobilização de organização não-governamental e o interesse do gestor em implementar
mais UCs no município. Esta área se apresenta com certa integridade Florestal (70,28%)
e Tamanho (578.17ha) considerado eficiente para conservação da biota local, o que
compensa, de certo modo, o distanciamento, pois a Mancha mais próxima (B) está
distante a aproximadamente 5 km. Apresenta matriz de atividades agropastoris,
separando das Manchas B, D e possivelmente E. A fragmentação de habitats é
considerada uma das ameaças mais significativas na zona costeira (Marenzi, 2004).
A Mancha E possui peculiaridades extremistas para conservação, pois se
apresenta com tamanho (1536.48ha) adequado, sendo área limite entre dois municípios
que já possuem Unidades de Conservação de Uso Sustentável, a RPPN Morro de
Zimbros em Porto Belo e a ARIE Costeira de Zimbros em Bombinhas. Porém, a
situação quanto a conectividade e o distanciamento trazem ameaça a biodiversidade.
Esses dois fatores podem estar associados à expansão urbana nesses municípios, pois
esta área se distancia e desconecta das outras Manchas pelas planícies litorâneas
ocupadas.
A Mancha P não difere muito em relação à Mancha E, pois também se encontra
em área litorânea e com expansão populacional, sendo Bombinhas um município 100%
urbano. Contudo, o gestor apresenta interesse e existe mobilização em implementar
mais UCs no município, bem como a existência do PNM Morro do Macaco, assim
como esta localidade ser contemplada pelo Plano Diretor como Zona de Preservação
Permanente. Este fragmento possui área de 281.59ha significando um valor adequado
para conservação, porém, o menor polígono selecionado, mas admite-se que a eficiência
do tamanho da UC dependerá da finalidade de sua criação, pois algumas áreas pequenas
podem ser perfeitamente eficientes para os objetivos que deseja alcançar, assim como
podem exercer funções ecológicas pela conectividade. Para Carmo (2000) manchas
pequenas também são importantes para preservação de espécies, pois depende da
necessidade de algumas populações quanto a disponibilidade de recursos.
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A Mancha denominada R está em um ponto estratégico de conservação, pois
inserida no município de Nova Trento envolve localidades de implantação de Pequenas
Centrais Hidrelétricas (PCHs), recebendo pontuação máxima para o quesito Tamanho
5385.57ha e Conectividade, podendo ser conectada as Manchas I e J. Ainda, 67,59%
desta área está recoberta por formação florestal. Essa região é interligada por montanhas
contendo áreas de preservação permanente de topos de morro, as quais se respeitadas
poderiam resultar em medidas conservacionistas que poderiam minimizar a
problemática de distanciamento decorrente do processo de fragmentação.
A Mancha D está representada com valores altos nos critérios: Índice de Forma
(1,56), Tamanho (3055.63ha) e Conectividade (Manchas A, C e J, essa última por se
conectar através da linha de cumeada). No entanto, sua pontuação decai quanto
manifestação do interesse social e na distância com outra Mancha de interesse. Desta
forma, estes fatores não podem ser analisados isoladamente, pois a conectividade e o
tamanho, principalmente, minimizam a distância de Manchas que induz a diminuição do
fluxo gênico e a perda da biodiversidade, considerando que algumas espécies
necessitam de um espaço maior a percorrer, o tamanho da Mancha é um fator
preponderante.
A Mancha I recebeu pontuação máxima nos quesitos: Tamanho (3129.63ha),
Conectividade (Manchas L, F e R) e, ainda, quanto ao Índice de Forma (1,79). Contudo,
foi observado segundo entrevista, que não há o interesse de implementar UC nessa
região, sendo que para Camargo (2004), a implantação de Unidades de Conservação
requer interesse e vontade política. Em contrapartida a área está inserida em um
contexto de áreas de preservação permanente (APPS), resultando em certa proteção.
O polígono correspondente a Mancha O, encontra-se em área de preservação
permanente segundo o Plano Diretor do Município de Angelina, e quanto ao Tamanho
(570.23ha) se encontra eficiente como valor para a conservação. Segundo Fernandez
(2000) não é possível prever uma área mínima, supõe-se que quanto maior o tamanho
da área, melhor representatividade das espécies. O Índice de Forma (1,38) e a
Conectividade (formação vegetal com a Mancha N) possibilitam adequada qualidade
ambiental para implantação de UC, porém, ainda não apresenta instrumento legal de
proteção.
A Mancha N atingiu um padrão adequado quanto ao Tamanho e ao Índice de
Forma, respectivamente 977.18ha e 1,53. Essa formação com 69,33% de Floresta
Ombrófila Densa situa-se em área protegida por legislação federal por ser topo de morro
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(Brasil, 1965; CONAMA 302/02). Não ocorre a mobilização por parte da sociedade em
implantar UC na região, porém foi mencionado pelo gestor o interesse. A localidade
desta Mancha inseri-se no município de Angelina, que segundo gestor, encontra-se com
mais de 70% de sua área em APP.
Situada na região do Alto Vale da bacia do Tijucas, em Angelina, a Mancha L
está contemplada pela Serra do Engano, denominada Área de Preservação Permanente
de acordo com o Plano Diretor do município. Esta área possui conectividade com as
Manchas I e R, recebendo valor máximo nesse quesito. Esta área possui ainda valor alto
em relação ao tamanho para conservação da biota, com 3736.65ha. Quanto a Tipologia
e ao Índice da Forma recebeu valor Medio-Alto, pois representa 68,12% de Floresta e
índice de forma igual a 2,05. O distanciamento entre Manchas pode ser desconsiderado
levando em conta a região montanhosa podendo interligar áreas de APPs de topo de
morros a outras Manchas.
A Mancha A localiza-se na linha de cumeada da bacia do rio Tijucas, sendo
legalmente protegida. Possui Conectividade com as Manchas B e D, representada por
remanescentes florestais em estágio Médio Avançado com a Macha D e com a Mancha
B possui conectividade em área de preservação permanente e pastagem. Esta Mancha
possui mais de 70% de floresta, o que significa um bom estado de conservação para a
biota. Quanto ao Índice de Forma, resultou em 2,69, sendo somente o que se insere
dentro da bacia, ou seja, na ocorrência do corte do Plano de Informação não foi
observado o que consta a partir do limite da bacia de estudo. Portanto, pode ser que este
índice não seja tão ineficiente para a conservação.
O polígono correspondente a Mancha H encontra-se inserido no município de
Governador Celso Ramos, juntamente com a APA do Anhatomirim. Nos critérios
Tamanho e Índice de Forma, esta Mancha recebeu valores máximo de conservação, pois
corresponde respectivamente a área com 1954.25ha e 1,81 representando um Índice de
Forma tendendo ao círculo, onde segundo Carmo (2000), quanto mais próximo a 1 mais
se aproxima do ideal para conservação. Em contrapartida, esse fragmento encontra-se
longínquo dos demais, sendo verificado que a mais próxima seria a Mancha F com
24588,14m, valor considerado baixo para o fluxo gênico entre uma Mancha e outra,
reforçada pela falta de conectividade.
Embora a Mancha M ter recebido menor valor na pontuação para conservação,
esta encontra-se na região do Alto Vale do rio Tijucas, em sua maior parte no município
de Leoberto Leal e uma pequena porção se estendendo ao município de Angelina, sendo
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que a importância de se implantar uma unidade de conservação nesta área se faz
mediante a representatividade de ambientes de Campos de Altitude bem como
recobrimento dos Planos de Altitude da bacia e a linha de cumeada, áreas legalmente
protegidas. No quesito Tamanho corresponde a 8385.87ha, sendo a maior Mancha
selecionada para implantação de UC. Esta área conta ainda com a Serra dos Faxinais,
área de preservação permanente do município, segundo Plano Diretor. Esta Mancha
recebeu um valor muito baixo no Índice de Forma (3,56) por possui uma forma
alongada com tendência a interferência pelo efeito de borda, sendo que para Forman e
Godron (1986), os fragmentos alongados são menos efetivos para a conservação dos
recursos in situ, que os mais circulares.

4.11 Sistema de Unidades de Conservação para a Bacia
Todas as manchas (fragmentos) estudadas têm potencial como valor para a
biodiversidade que justificam a implantação de Unidades de Conservação, por isso,
estabelecidas como áreas prioritárias. No entanto, entre as quinze áreas, algumas têm
maior possibilidade de serem efetivadas devido à mobilização social e/ou conhecimento
e interesse do gestor envolvido. Portanto, em ordem de importância, considerando as
maiores pontuações de valores para a conservação, seguidas do critério Interesse na
implantação, é possível destacar as Manchas F, I, B, C, P e E. Ainda, importante
considerar a importância da Mancha R, que apesar de não se destacar pelo interesse
social quanto à implantação de UCs, se destaca pela representatividade em ambiente do
Alto Vale, onde apesar da especulação imobiliária não ser uma ameaça tão evidente
quanto a região litorânea, apresenta certa pressão para o uso agrícola. Portanto, esse
conjunto de Mancha seriam as mais importantes dentro das prioritárias, caso houvesse
necessidade de estabelecer um sistema de implantação de UCs por etapas.
Considerando as diferentes categorias de UCs, aquelas pertencentes ao grupo de
Proteção Integral são estabelecidas como as mais efetivas na conservação da
biodiversidade, conforme Marenzi (2004). Contudo, as categorias desse grupo são
constituídas de imóveis do poder público, caso de Estação Ecológica, Reserva Biológica
e Parque, devendo as propriedades particulares em seu interior, serem desapropriadas e
indenizadas (Brasil, 2000 c).
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Desta forma, a implantação destas categorias requer recursos financeiros, muitas
vezes significativos, o que pode dificultar a efetivação, muitas vezes sendo necessário
incorrer em projetos de regularização fundiária.
De qualquer forma, a definição de categorias a serem implantadas vai depender
de estudos prévios, de acordo com o que estabelece IBAMA (2009), sendo que o
mesmo indica que quando uma área possui características que a indiquem como
possível unidade de conservação a ser criada, reúnem-se todos os documentos já
existentes sobre a mesma a procede-se a levantamentos e estudos de campo
preparatórios. A indicação pode ser feita por instituições científicas ou organizações
não-governamentais ao órgão ambiental competente. Uma exposição de motivos é
encaminhada ao Responsável no órgão ambiental, que, se justificada a sua importância
de acordo com as características e objetivos do SNUC, procede ao processo de consulta
pública. Uma vez aprovada em consulta, o Poder Público deve providenciar o ato de
criação.
O processo de planejamento de unidade de conservação, portanto, deve ser
participativo, bem como a sua gestão, que deve ser dar por meio de Conselho Gestor
com representatividade dos diferentes segmentos da sociedade.
De acordo com Whitaker (1993), a participação somente será plena, livre e
consciente, na medida em que os atores percebem que a realização do objetivo é
fundamental para quem participa da ação e que o objetivo só poderá ser alcançado se
houver participação efetiva. Como afirma Boerdenave (1994), não basta apenas sua
inserção no processo, mas, sobretudo esta deverá ser efetiva, ou seja, com qualidade em
sua participação, não importando o quanto se torna parte do processo e sim o como
ocorre sua participação em fazer parte, tomar parte e ter parte.
O processo participativo é um direito constituído em lei, garantindo o respeito do
cidadão a exercer sua cidadania e assim ter uma governabilidade mais democrática,
onde suas práticas sociais são transformadoras.
Essa nova tendência participativa para tomada de decisão, objetiva ser um plano
estratégico pautado nos princípios do diálogo, complementando o conhecimento
científico aliado aos anseios da população, fazendo com que, desta forma, o
desenvolvimento e o respeito aos diversos saberes caminhem harmoniosamente, (Santos
et al, 2005).
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Para Santos et al (2006), a participação pública no processo é de fundamental
importância para a tomada de decisão. Onde o planejamento participativo significa
integrar, reconhecer e respeitar diferentes valores, interesses, e assim, promover ajustes
nos consensos sobre assuntos que dizem respeito a todos. Onde a participação não é
somente um instrumento para solucionar problemas é uma necessidade da condição
humana, pois para Boerdenave (1994), esta tem duas vertentes: uma afetiva, pois
sentimos prazer em desenvolver algo com outras pessoas, e outra instrumental porque
ao trabalharmos em grupo, nosso trabalho se torna mais eficaz e eficiente.
Foi a partir dos anos 90, essa importante ferramenta tornou-se a ser mais
utilizada para o envolvimento das comunidades nas questões de cunho ambiental
visando à sustentabilidade dos recursos e o empoderamento para a tomada de decisão
valorando o conhecimento local (Seixas et al, 2005). A importância que se dá nesse
processo participativo, visa obter o máximo de informações sobre a diversidade local, o
fator sociológico e espacial da relação entre os stakeholders e os recursos ambientais
existentes na localidade que está sendo desenvolvido o estudo.
De acordo com Trusen (2002), a aplicabilidade de um processo participativo,
torna os envolvidos, atores pensantes e conseqüentemente críticos, capazes de
identificarem os principais problemas e oportunidades existentes em sua localidade, e
ainda co-autores de sua transformação, se tornando um elemento imprescindível para o
desenvolvimento local.
Segundo Santos (2004), O planejamento é o trabalho de preparação que antecede
a implementação de qualquer atividade para tomada de decisão, representando um
esforço de organização da ação, direcionando para um objetivo. A participação
possibilita uma governabilidade mais democrática, e contribui na educação política da
população regendo os direitos e deveres da população. Uma vez que obtida essa
condição torna-se possível realização de práticas sociais transformadoras nas mudanças
comportamentais.
Levando-nos crer que o planejamento participativo é uma importante ferramenta
em organizações que resulta na defesa dos interesses dos cidadãos e na busca da gestão
do seu próprio desenvolvimento, afim de o que interesse coletivo se sobreponha ao
individual atuando na tomada de decisão sobre a real necessidade local.
Este conceito de planejamento participativo consiste na complementação de
conhecimentos científicos com os conhecimentos e anseios da população, para que o
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desenvolvimento e o respeito, tanto a natureza como a sociedade caminhem em
harmonia. Essa nova tendência ambiental para a tomada de decisão baseia-se no
incremento da participação da sociedade civil organizada, que visa desenvolver um
plano estratégico, pautado nos princípios do planejamento participativo, fazendo com
que o diálogo seja primordial. **•
Quando se elabora um planejamento há a preocupação de se entender todo o
contexto da área a ser estudada, seguidos com adjetivos que venham de encontro a fim
de caracterizar o principal objetivo do estudo (Santos, 2004).
Os aspectos físicos do ambiente de estudo são apenas aparatos técnicos, porém a
participação pública dos diversos momentos do processo se faz de fundamental
importância para a tomada de decisão. Onde o planejamento participativo significa
integrar, seja pela razão seja pelo sentimento, reconhecer e respeitar diferentes visões e
valores, definir interesses, promover ajustes e tomadas de decisões de consenso sobre o
assunto que diz respeito a todos (Franca et al., 2007)
Portanto em reuniões devem-se difundir os conhecimentos técnicos e as
atividades antrópicas que levam a degradação ambiental da área espacial inserida no
contexto. Onde o princípio básico dos processos participativo é para obtenção de
informações mais próximas da realidade.
Voltada à forma de abordagem equilibrada e integrada nas questões relativas ao
meio ambiente, onde neste contexto se inseri o estímulo da participação pública, que
assegura aos grupos, a participação tanto para o conhecimento, como para a tomada de
decisão nas medidas de proteção ambiental, onde a comunidade é um fator determinante
para realização de seus objetivos, assim como a participação da mulher, das
comunidades quilombolas, comunidades indígenas, etc. Conciliando métodos de
proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. (Brasil, Agenda 21, cap. 23).
O caráter deste estudo remete a necessidade da participação dos diferentes atores
nas discussões sobre sua localidade e ao uso consciente de seus recursos naturais,
contudo, em função do tempo para realização deste estudo, não foi possível
implementar uma efetiva participação da comunidade, e com isso, sugere-se

a

implantação de Unidades de Conservação aliado ao planejamento participativo.

*Ministério do Meio Ambiente
**Diagnóstico Participativo em Programa de DLIS com Foco na Promoção da Saúde
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5 CONCLUSÕES
As entrevistas facilitaram conhecer, no decorrer do trabalho, aspirações quanto a
implantação de Unidades de Conservação e, ainda, contribuíram facilitando uma melhor
compreensão dos municípios envolvidos neste estudo, suprindo, de certa forma, a
carência de informações técnicas. Foi ressaltado por um gestor ambiental que a
comunidade Quilombola não consta no diagnóstico ambiental do município de Porto
Belo, denotando a superficialidade dos levantamentos de dados quando não se insere a
participação da comunidade local.

De maneira geral, a maioria dos gestores tem

interesse na implantação de Unidades de Conservação, constatam problemas na gestão
pública com deficiência de recursos financeiros e técnicos. Portanto, reconhecem a
dificuldade não somente de se implantar, mas também de efetivar UCs, enfatizando a
importância da educação ambiental como forma de mudança de paradigma para a
conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos.
Há proeminência de distintas realidades no que tange as três regiões (Litorânea,
Médio Vale e Alto Vale) da bacia em seus aspectos físicos, bióticos, culturais e sociais.
A Região Litorânea, como planície costeira, denota um crescimento da densidade
demográfica da região na ultima década. Esta região foi a que mais cresceu na bacia,
averiguando-se expansão da Mancha urbana na bacia.
Enfatiza-se o município de Itapema como o município que mais cresceu no
estado catarinense, esses fatores podem estar ligados aos atrativos naturais, a melhoria
das rodovias e rota de passagem entre a capital e o pólo industrial de metal mecânica
(das cidades de Joinville e Jaraguá do Sul), resultando na valoração da terra no mercado
imobiliário. Isto denota a necessidade de investimentos em infra-estrutura e políticas
públicas no município. Este município teve praticamente o mesmo aumento do número
populacional que os três municípios que englobam a Região do Médio Vale do Tijucas,
na mesma escala temporal.
Na Região do Médio Vale também foi evidente o aumento populacional,
demonstrando produtividade do pólo calçadista do município de São João Batista,
atraindo pessoas pela oferta de emprego, pois se apresenta como 3º pólo industrial de
calçado do Brasil. Foi observado o incentivo de especialização para mão-de-obra mais
qualificada e condições de melhoria aos trabalhadores.
A região do Alto Vale do Tijucas foi a única região da bacia que apresentou um
decréscimo quanto a densidade demográfica, sendo municípios que representam a
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concentração populacional em meio rural. Com informações obtidas através dos
gestores, evidencia-se o êxodo rural, de filhos de agricultores que vão estudar na capital
ou nas cidades litorâneas e que não retornam a seus municípios de origem. Com
características de agricultura familiar observa-se a substituição da lavoura tradicional
pelo reflorestamento com Pinus e/ou Eucalyptus por oferecer maior rentabilidade e
menos utilização de mão-de-obra.
Por meio deste trabalho foi possível corroborar com a informação de Santos et al
(2006), onde a bacia está sendo explorada de forma inadequada e sem planejamento. Os
impactos ambientais são pronunciados. Portanto, a ocupação do solo na bacia
hidrográfica do rio Tijucas vem ocorrendo tradicionalmente de maneira desordenada,
sem considerar às aptidões e características naturais, sendo que medidas de gestão
ambiental devem objetivar a conservação da natureza e todos os elementos necessários à
manutenção do equilíbrio ecológico.
Os conflitos mais representativos gerados nesta unidade hidrográfica estão
representados pela presença de vegetação exótica, urbanização e culturas ocupando
áreas de preservação permanente nas margens de rios e topos de morros, onde os
problemas são pontuais, mas impactantes no contexto de alteração da paisagem, perda
da biodiversidade e dos recursos hídricos. Isto demonstra a ineficiência na gestão
ambiental pela falta de planejamento e de cumprimento das políticas públicas.
As saídas a campo e as análise de uso e cobertura do solo serviram de
constatação para esta realidade. Os reflorestamentos na região do Alto Vale e Médio
Vale da bacia mascaram os impactos causados por esta monocultura, especialmente
considerando a substituição de florestas nativas, bem como os problemas decorrentes do
manejo inadequado, quando as espécies exóticas invadem o ambiente natural. A
especulação imobiliária com implantação de grandes loteamentos e condomínios na
região Litorânea avança sobre manguezais e matas ciliares, denotando o caráter
irregular. Também são impactantes os empreendimentos de Pequenas Centrais
Hidrelétricas (PCHs) suprimindo áreas de remanescentes florestais, algumas vezes sem
EIA/RIMA e medidas de compensação ambiental, sendo necessário o uso deste
instrumento de forma adequada e eficiente.
Fica evidente a necessidade de fiscalização e de monitoramento quanto ao
descumprimento da legislação ambiental, sobretudo, denotando a importância de
educação para o empoderamento da sociedade no processo de gestão participativa, bem
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como de fortalecimento do Comitê de Bacia Hidrográfica de maneira a tornar legítimas
as políticas públicas existentes, porém pouco aplicadas.
Quanto a situação de estrutura da paisagem, considerando espacial das Manchas
na bacia do rio Tijucas para implantação de Unidades de Conservação, foi constatado
que os critérios referentes ao Tamanho, Forma, e Distanciamento,

segundo a

metodologia de Carmo (2000) representam variáveis importantes a serem analisadas.
Também sendo verificado que as outras variáveis introduzidas, tipologia florestal,
conectividade, áreas protegidas e interesse/mobilização na implantação, complementam
a análise com mais complexidade, necessária no contexto de conservação da
biodiversidade para a realidade de uma bacia hidrográfica.
O uso e ocupação do solo em toda a bacia hidrográfica do rio Tijucas
apresentaram áreas de Floresta Ombrófila Densa, compreendendo 110176.65 ha (36%),
sendo que as Unidades de Conservação contribuem com 5,25 % deste total, mas
encontrando-se pouco representadas e efetivadas, com usos inadequados aos objetivos
propostos, especialmente as categorias de proteção integral.
Das quinze Manchas/fragmentos analisados como áreas prioritárias para
implantação de Unidades de Conservação, nenhuma recebeu o valor máximo para a
conservação, especialmente o distanciamento denotou um resultado baixo, mas
compensado pela conectividade. No entanto, importante ressaltar que os remanescentes
vegetais com potencial de corredores ecológicos também devem ser considerados dentro
do Sistema de Unidades de Conservação, denotando a necessidade de esforços para
manter os mesmos. Isto também considerando que mesmo que todas as
Manchas/fragmentos apresentam aspectos de natureza legal, estes instrumentos não
estão sendo eficientes para conservação da biodiversidade e dos recursos hídricos da
bacia.
Importante ressaltar que as delimitações das Unidades de Conservação e áreas
protegidas segundo Planos Diretores, foram áreas aproximadas a partir do Sistema de
Informação Geográfica (SIG), pois a maioria dessas áreas não está delimitada
corretamente, nem pelas prefeituras municipais e nem pelo Órgão Ambiental
responsável, o que denota falta de compromisso na efetivação dessas áreas protegidas.
Outras medidas necessárias se referem a necessidade de implementação e efetivação do
Plano de Manejo e do Conselho Gestor para as Unidades de Conservação existentes,
bem como ato de criação das áreas protegidas pelo Plano Diretor por meio de um
planejamento participativo.
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O caráter do trabalho foi técnico na identificação e análise das manchas, porém
com o viés em aliar a gestão participativa, tornando-se possível incentivar a cooperação
e fornecer subsídios eficientes para que os municípios da bacia do rio Tijucas possam
implementar Unidades de Conservação e que estas tenham a participação ativa de
diferentes atores. No entanto, é possível considerar que se tratando de implementar
processos ambientais, em todas as alternativas existem falhas, até mesmo no
participativo, quer seja pela imposição de algum grupo, quer seja pela indução do
mediador, onde os interesses econômicos se sobrepõem aos coletivos e sociais.
Baseados nestes princípios e se tratando em implementar Unidades de
Conservação na bacia do rio Tijucas a participação dos órgãos ambientais municipais se
faz de suma importância para o desenvolvimento do mesmo, onde os anseios da
população deverão ser ouvidos e respeitados, pautados em diferentes saberes a fim de
identificar suas reais necessidades aliadas às técnicas e científicas, assim como se fazer
valer da plena participação e direitos inseridos nos Panos Diretores Participativos dos
municípios que fazem parte desta unidade hidrográfica.
Entende-se que, devido à complexidade dos interesses e abrangência desta bacia,
somente por intermédio da cooperação e da integração das diferentes instâncias
governamentais, da iniciativa privada e da comunidade, poderá restabelecer o equilíbrio
necessário nesta bacia e, conseqüentemente, nos ecossistemas, visando uma sociedade
sustentável com qualidade ambiental no pleno exercício de cidadania.
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APÊNDICE 1
O questionário com perguntas semi-estruturadas que segue é parte integrante da
dissertação de Mestrado cujo título “Proposta de um Sistema de Unidades de
Conservação para a Bacia Hidrográfica do Rio Tijucas, SC”. A aplicação é direcionada
aos técnicos ambientais municipais com objetivo de averiguar as ameaças e
oportunidades de implementação de UCs na bacia do rio Tijucas.
1 Quais as problemas sócio-ambientais do município?
2 Na sua opinião qual a melhor forma de tratar essas problemáticas?
3 Ao seu ponto de vista, você considera a população local consciente e preparada
para as discussões e tomadas de decisões ambientais? Por quê?
4 Quais são as áreas de preservação permanente existentes no município?
5 Quais são as Unidades de Conservação?
6 Existem ações da prefeitura para implantação de Unidades de Conservação no
município? (Não – Por quê? Ou Sim – Quais?)
7 Quais categorias de Unidade de Conservação são mais adequada para esse
município? Por quê?
8 Quais as atividades já desenvolvidas ou que estão para se desenvolver nas áreas
protegidas ou UCs do município? (havendo no município).
9 Há um envolvimento da população nas questões e discussões de implementação
de UCs? Caso sim, de que forma? Em quais níveis?
10 Você acha importante implantação de UCs no seu município? Por que?
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11 Enumere quais questões (em ordem de importância) as UC´s em seu município
podem contribuir:
( ) Evitar deslizamentos;
( ) Minimizar enchentes;
( ) Propiciar renda e emprego;
( ) Conservar a biodiversidade;
( ) Proteger recursos hídricos;
( ) Propiciar Educação Ambiental;
( ) Beleza Cênica;
( ) Propiciar pesquisas científicas;
( ) Propiciar recreação em contato com a natureza;
( ) outros .......quais?
( ) instalar projetos eco-turístico;
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Dissertação_UNIVALI
Campo: Município _________________
Latitude: 00º00´00´´E
Longitude: 00º00´00´´S

APÊNDICE 2

Data:___/___/____

Operador:_______________

Móvel:__________________

Fotos: __________________

Altura Móvel: ___________

Base:___________________

Descrição do Ponto:

APÊNDICE 3

Fotografias de áreas reflorestadas por Pinus e Eucalyptus nos municípios de
Angelina e Rancho Queimado.
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