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 APRESENTAÇÃO 

Apresenta-se aqui o Volume II do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental do Araçá, o qual 
agrupa todas as diretrizes de planejamento traçadas à luz da contextualização e dos diagnósticos 
sintetizados no Plano Básico da UC (Volume I). 

Estas diretrizes estão subdivididas e expostas em três pilares centrais. O primeiro deles, inserido no 
capítulo dois, traz o planejamento de caráter geral da APA, com seus Objetivos de manejo (Geral e 
Específicos) e a Missão de funcionamento da UC. 

O segundo pilar, inserido no capítulo três, representa o planejamento espacial de diferentes porções do 
território da APA e de seu entorno, que foi realizado de acordo com as normas expostas no Zoneamento 
e das atividades delineadas nas Áreas Estratégicas Internas e Externas. 

O terceiro pilar, inserido no quarto capítulo, traz as ações gerenciais gerais organizadas nos diferentes 
Programas de Manejo da APA, as quais complementam e dão suporte gerencial ao Zoneamento e às 
Áreas Estratégicas para a consecução dos objetivos de manejo da UC, pautadas na potencialização dos 
pontos fortes e oportunidades e na mitigação dos pontos fracos e das ameaças descritos na Avaliação 
Estratégica do Volume I do Plano de Manejo. 

O Cronograma Físico-financeiro, que é a ferramenta prática operacional de apoio para implementação 
das atividades das Áreas Estratégicas e das ações gerenciais gerais dos Programas de Manejo, encontra-
se no quinto capítulo do presente Plano de Manejo. Esta ferramenta expõe o ordenamento e 
encadeamento temporal das atividades e ações, segundo prioridades expostas pelo Conselho Gestor e 
também demandas básicas de estruturação da capacidade de gestão APA. Traz também a estimativa 
detalhada de custos envolvidos na execução destas atividades e ações, os quais servem de base ao 
provisionamento de recursos financeiros da Prefeitura Municipal de Porto Belo e também ao 
planejamento de estratégias complementares de captação, necessárias ao processo de implementação 
do Plano de Manejo no curto, médio e longo prazo. 

Espera-se assim que o presente Plano de Manejo funcione como instrumento eficiente de planejamento 
e gestão desta Unidade de Conservação, assegurando o envolvimento da sociedade e a participação 
efetiva da população para a conservação e valorização dos recursos naturais da APA, garantindo não só 
os objetivos e diretrizes previstos no Sistema Nacional de Unidades de Conservação como, 
principalmente, a manutenção dos fundamentos éticos e metodológicos que regeram o processo de 
construção deste trabalho. 
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1 PLANEJAMENTO GERAL 

O planejamento geral traz os principais elementos norteadores para implementação do Plano de Manejo 
pela equipe de gestão e Conselho Gestor da APA, representados especificamente pelos Objetivos de 
manejo (Objetivo geral e Objetivos específicos) e pela Missão da UC, os quais refletem, respectivamente, os 
impactos a serem gerados com seu funcionamento e a razão de existência desta área legalmente protegida. 

1.1 Objetivos de manejo 

Os objetivos de manejo representam os impactos positivos que se pretende gerar para a conservação e a 
valorização do patrimônio natural e histórico-cultural existente na APA e entorno com a implementação do 
Plano de Manejo. 

Estão constituídos de um objetivo geral, com caráter norteador para gestão e manejo da APA como um 
todo, e de objetivos específicos, cujos impactos positivos estão diretamente correlacionados aos atributos 
de conservação da Unidade de Conservação e seu entorno. 

Todos os objetivos de manejo descritos abaixo foram baseados na legislação pertinente, no decreto de 
criação da APA da Ponta do Araçá e no conhecimento gerado pelos diagnósticos temáticos e oficinas 
participativas do Plano de Manejo, especialmente nas informações sintetizadas pela Avaliação Estratégica e 
Declaração de Significância. 

1.1.1 Objetivo geral 

Garantir a conservação dos atributos histórico-culturais e ambientais e a melhoria da qualidade de vida dos 
usuários da APA através do monitoramento e da conservação da fisionomia e funcionalidade da paisagem 
florestal nativa e dos costões rochosos. 

1.1.2 Objetivos específicos de manejo 

1. Conservar os remanescentes de Floresta Ombrófila Densa em estágio secundário médio e avançado 
de regeneração presentes no interior da APA, em parceria com os proprietários e moradores da UC.  

2. Monitorar a cobertura vegetal e a evolução do uso e ocupação do solo do interior da APA, 
difundindo periodicamente seus resultados aos moradores, empreendedores e visitantes da UC. 

3. Disciplinar e regular o uso e ocupação do solo por meio de seu monitoramento a fim de garantir a 
conservação dos recursos naturais e os modos de vida comunidade local. 

4. Atrair, incentivar e proporcionar os meios para a realização de pesquisas científicas e a divulgação 
de seus resultados, priorizando temas ou projetos que subsidiem o manejo da UC, com foco na 
ampliação do conhecimento e na conservação dos atributos naturais e histórico-culturais 
levantados durante o Plano de Manejo. 

5. Conservar as espécies da fauna e da flora com ocorrência registrada na APA, com especial atenção 
àquelas de interesse para conservação, a saber, as ameaçadas de extinção, raras, endêmicas e com 
potencial bioindicador da qualidade ambiental. 

6. Promover e incentivar experiências de gestão e manejo sustentável, integrado e participativo da 
água na APA e na comunidade do Araçá. 

7. Cadastrar e fiscalizar o abastecimento de água em fontes superficiais e o despejo de efluentes 
domésticos em cursos d’água da APA, em parceria com os proprietários e moradores, respeitando-
se a legislação ambiental pertinente e a funcionalidade ecológica dos ambientes de água doce da 
UC. 

8. Promover e regulamentar o desenvolvimento turístico sustentável da APA, de forma integrada à 
península de Porto Belo, com diversificação de atividades, estruturação de atrativos, do 
monitoramento e manejo da visitação. 
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9. Promover no interior e no entorno da UC ações de educação e de interpretação ambiental ligadas 
aos atributos naturais e histórico-culturais descritos no Plano de Manejo. 

10. Proteger e valorizar o patrimônio arqueológico e histórico cultural existente na APA e na 
comunidade do Araçá. 

11. Incentivar o desenvolvimento de atividades econômicas compatíveis com a conservação e 
valorização da paisagem florestal nativa, dos costões rochosos e dos atributos naturais e histórico-
culturais identificados no Plano de Manejo, existentes na APA e na comunidade do Araçá. 

12. Estabelecer e manter ações de integração entre a gestão da APA e a comunidade do Araçá, 
fortalecendo seus elos de identidade e canais de comunicação. 

13. Implantar, monitorar e manter em bom estado de funcionamento infraestruturas públicas 
destinadas à promoção de atividades de visitação, educação e interpretação ambiental e histórico 
cultural, e à mitigação de impactos resultantes do seu uso pelos moradores, empreendedores e 
visitantes. 

14. Estabelecer parcerias institucionais e intercâmbio de experiência com outras unidades de 
conservação, em especial aquelas colocalizadas à APA, com vistas a fortalecer a implementação do 
Plano de Manejo e a consecução dos objetivos de manejo supracitados. 

1.1.3 Missão da Unidade de Conservação 

A missão da APA da Ponta do Araçá represente sua sua razão de existência e foi construída pelos 
conselheiros durante a Oficina de Capacitação do Conselho Gestor, em 08 de julho de 2013, com o 
seguintes enunciado: 

 “Ser uma APA re er ncia na conservação do patrim nio natural e hist rico-cultural, gerando e 
di undindo conhecimentos, integrando-a ao mosaico de preservação ambiental da Costa Esmeralda 
e à sociedade, em especial, à comunidade tradicional do Araçá   
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2 PLANEJAMENTO ESPACIAL 

O planejamento espacial abrange as normatizações e atividades estratégicas direcionadas às vocações e 
fragilidades diagnosticadas em determinadas porções territoriais da APA, traduzidas respectivamente 
através do Zoneamento e das Áreas Estratégicas Internas e Externas, descritas no presente capítulo. 

2.1 Zoneamento 

2.1.1 Metodologia de Zoneamento da APA da Ponta do Araçá 

O Zoneamento da APA da Ponta do Araçá foi elaborado a partir da organização sistêmica dos 
conhecimentos adquiridos sobre os recursos naturais e aspectos socioeconômicos e histórico-culturais da 
área para o estabelecimento de compartimentos com características ambientais similares, sobretudo em 
relação a vocações e fragilidades para o uso e ocupação do solo.  

Foram utilizados os diferentes diagnósticos temáticos, os resultados das oficinas participativas e das 
reuniões técnicas de planejamento com o Conselho Gestor e a avaliação da legislação pertinente, além de 
outras informações complementares para a realização das análises espaciais necessárias à delimitação das 
zonas de manejo da APA, entendendo-se zoneamento de acordo com a definição constante no Artigo 2º do 
SNUC:  

XVI – zoneamento: definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação 
com objetivos de manejo e normas específicos, com o propósito de proporcionar 
os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser 
alcançados de forma harmônica e eficaz (MMA/SBF, 2002, p. 10).  

Foram também tomadas como bases legais e referenciais para o presente zoneamento a Resolução 
CONAMA no 10 de 1988, que, dentre outras disposições, determina ao zoneamento um caráter ecológico-
econ mico e a obrigatoriedade de delimitação de uma “zona de vida silvestre nas quais será proibido ou 
regulado o uso dos sistemas naturais  (CONAMA, 1988, p  1), e o Roteiro Metodol gico para o 
Planejamento e a Gestão de Áreas de Proteção Ambiental – APA, para o qual as zonas formam unidades de 
terra relativamente homogêneas, onde as aptidões são identificadas e os usos do solo praticáveis definidos, 
conforme as condições locais bióticas e abióticas. 

A complexidade das situações atuais e tendenciais de uso e ocupação da área e as exigências relativas à 
legislação incidente sobre o promontório onde se localiza a UC formou o cenário inicial para a construção 
de um zoneamento que atendesse aos objetivos e demandas futuras para a gestão da APA da Ponta do 
Araçá. 

Desta forma, buscando fortalecer a gestão participativa da APA, os seguintes passos metodológicos foram 
adotados para a elaboração do presente zoneamento: 

a) Definição de compartimentos que representem situações homogêneas que, somadas, reflitam o 
contexto macroespacial da APA (sem especificidades), com um conjunto de tipos de uso e 
cobertura do solo que caracterizam estes compartimentos: 

 Áreas de interesse coletivo e restrições legais de uso e ocupação – praias; costões rochosos; 
cursos d’água; vegetação ripária  

 Áreas públicas ou de interesse público – estradas e vias públicas; trilhas e acessos às praias. 

 Áreas antropizadas e não edificadas – silviculturas; área de vegetação em estágio 
secundário inicial de regeneração; solos expostos e/ou erodidos; deslizamentos; mirantes; 
jardins e pomares. 
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 Áreas construídas ou edificadas – edificações; estradas e arruamentos privados; trapiches e 
passarelas privadas. 

 Áreas naturais preservadas ou com pequena intervenção antrópica – áreas de vegetação 
em estágio secundário médio e avançado de regeneração; costões rochosos. 

b) Definição preliminar de macrozonas para os compartimentos supracitados, as quais serviram de 
ponto de partida para a posterior subdivisão e proposição de zonas de manejo específicas usando a 
espacialização dos critérios e cruzamento dos mapeamentos temáticos: 

 Zona de Interesse Coletivo ou Social; 

 Zona de Recuperação; 

 Zona de Consolidação da Ocupação; 

 Zona de Expansão da Ocupação; 

 Zona de Proteção do Patrimônio Ambiental. 
c) Definição e discussão com o Conselho Gestor de critérios para o zoneamento, correspondendo a 

todos os aspectos ou condições relevantes que puderam ser espacializados de forma a contribuir 
com definição e delimitação de zonas de manejo e/ou indicar vocações e restrições de uso: 

c.1) Critérios bióticos: 

 Áreas prioritárias para conservação da avifauna; 

 Registro de espécies novas para a ciência; 

 Expressividade das florestas das baixas encostas em transição com costões rochosos; 

 Presença de jardins suspensos e espécies xerofíticas nos costões rochosos; 

 Ocorrência de diferentes estágios de regeneração da vegetação; 

 Presença de espécies de interesse para conservação; 

 Áreas com potencial natural interpretativo e/ou significativa beleza cênica; 

 Presença de áreas de silvicultura com espécies exóticas; 

 Ecossistemas de interesse para conservação (“corredores ecol gicos )  

c.2) Critérios socioeconômicos, arqueológicos e histórico-culturais: 

 Presença de comunidade tradicional com patrimônio cultural imaterial relevante; 

 Presença de edificações e áreas privadas de uso antrópico; 

 Existência de projetos urbanísticos licenciados e/ou em licenciamento; 

 Interesse de expansão da ocupação com projetos urbanísticos residenciais e 
comerciais; 

 Presença e suscetibilidade de atrativos ecoturísticos; 

 Presença e suscetibilidade de sítios arqueológicos e históricos; 

 Suscetibilidade ambiental dos acessos públicos e privados (trilhas, caminhos e 
estradas); 

 Presença e uso de fontes superficiais para abastecimento de água; 

 Ocorrência de pressão antrópica sobre os costões rochosos; 

 Ocorrência de pressão antrópica sobre praias; 

 Existência de caminhos e trilhas em locais inapropriados; 

 Presença de áreas para usos tradicionais (acessos às praias e costões, e outros). 

c.3) Critérios físicos: 

 Ocorrência de áreas moderada a alta e alta suscetibilidade a processos erosivos; 

 Suscetibilidade e grau de conservação dos recursos hídricos - cursos d’água e nascentes 
(restrições legais – atender ao novo Código Florestal); 

 Presença de áreas com alta declividade e cobertura vegetal em estágio secundário 
médio e avançado de regeneração (restrições legais – atender ao novo Código 
Florestal); 

 Ocorrência de Faixa de Proteção da Orla (Decreto no 5.300/2004); 
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 Relevo com predomínio de dissecação em morrarias com vales bem encaixados, com 
ocorrência de declividades acentuadas e topos de morro (restrições legais – atender ao 
novo Código Florestal). 

d) Cruzamento de mapeamentos temáticos e espacialização dos critérios, incluindo a análise e 
discussão com o Conselho Gestor das especificidades espaciais da APA a partir da visualização de 
vocações e fragilidades geradas pelo cruzamento dos critérios anteriormente descritos e da 
espacialização das condições e aspectos relevantes. 

O cruzamento dos critérios serviu para sinalizar a sobreposição espacial e conceitual, sendo que, 
conceitualmente, sinalizou a compatibilização de restrições (ex.: APP com áreas suscetíveis à erosão) ou de 
vocações (ex.: restrição das Faixas de Proteção da Orla, com necessidade de conservação das florestas das 
baixas encostas em transição com costões rochosos) e ainda o conflito entre diferentes vocações e entre 
estas e as restrições de uso (ex.: cursos d’água e áreas antropizadas)  A discussão do cruzamento dos 
critérios foi realizada em reunião técnica com o Conselho Gestor. 

e) Definição e delimitação das zonas de manejo com base no cruzamento dos mapeamentos 
temáticos e na espacialização dos critérios e a partir da identificação de especificidades espaciais 
(vocações ou fragilidades), tendo como norte a fragmentação espacial dos compartimentos ou 
macrozonas e as consequentes demandas de normatização do uso e ocupação do território.  

As demandas de normatização do uso e ocupação do território foram baseadas principalmente nos 
seguintes aspectos legais: 

Tabela 2.1.1-I: Aspectos legais de demandas e normatização do uso e ocupação do território 
Tema Referências 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
Lei n

o
 9.985/2000 

Decreto Federal n
o
 4.340/2002 

Área de Proteção Ambiental Resolução CONAMA n
o
 010/88 

Uso e ocupação do solo do Município de Porto 
Belo 

Lei Complementar n
o
 033/2011 – Código Urbanístico 

Lei Complementar n
o
 034/2011 – Código de Obras  

Lei Complementar n
o
 035/2011 – Código de Posturas 

Lei Orgânica Municipal 
Lei Complementar n

o
 039/2011 

Faixa terrestre da Orla Marítima Decreto Federal n
o
 5.300/2004 

Terrenos de Marinha do Brasil Decreto-lei n
o
 9.760/1946 

Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro 
Lei n

o
 13.553/2005 

Decreto n
o
 5.010/2006 

Decreto 5.300/2004 

Código Florestal Brasileiro Lei n
o
 12.651/2012 

Bioma Mata Atlântica 
Resolução CONAMA n

o
 010/93 

Resolução CONAMA n
o
 04/94 

Lei n
o
 11.428/2006 

Código Estadual de Meio Ambiente Lei n
o
 14.675/2009 

Intervenções em APP 
Resolução CONAMA n

o
 369/2006 

Resolução CONAMA n
o
 429/2011 

Manutenção e supressão de vegetação 
Decreto Federal n

o
 750/93 

Decreto Estadual n
o
 5.835/2002 

Política Florestal de Santa Catarina Lei n
o
 10.472/1997 

Uso de praias Lei n
o
 7.661/1988 

Loteamento e condomínio 
Instrução Normativa n

o
 03 da FATMA 

Instrução Normativa n
o
 06 da FATMA 

Atracadouros e trapiches Instrução Normativa n
o
 33 da FATMA 

Infrações e sanções ao meio ambiente Decreto 6.514/2008 

Povos e comunidades tradicionais Decreto 6.040/2007 
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2.1.2 Normas Gerais do Zoneamento da APA da Ponta do Araçá 

A despeito das características específicas de cada um dos compartimentos identificados para o 
zoneamento, algumas condições e situações encontradas exigiram o estabelecimento de uma 
normatização geral para orientar o uso e ocupação no território da APA, como um todo. 

As normas gerais incidem sobre todas as áreas da APA, sendo elas públicas ou privadas, prevalecendo sobre 
a normatização específica das zonas no caso de sobreposição, e estão a seguir subdivididas e descritas 
segundo temáticas de: Uso e ocupação do solo; Infraestrutura; Recursos Hídricos; Vegetação e fauna; e Uso 
público. 

a) Uso e ocupação do solo 

1. Toda propriedade privada inserida na APA deverá exercer plenamente a função social que lhe impõe 
o § 2º do art. 182 da Constituição Federal, combinado com o disposto nos termos do parágrafo único 
do art. 1º da Lei Federal nº 10.257/01 - Estatuto da Cidade. 

2. O licenciamento de projetos urbanísticos e edificações residenciais e comerciais horizontais na APA, 
quando localizados a menos de 100 (cem) metros de sítios de valor histórico, artístico, arqueológico, 
paleontológico, mapeados ou não no presente Plano de Manejo, dependerá de estudo específico, 
cuja elaboração do termo de referência e análise deverá contar com a participação do Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN. 

3. Nos casos em que forem encontrados vestígios arqueológicos durante a execução de obra ou 
reforma, esta deverá ser imediatamente paralisada e noticiada ao órgão municipal competente pela 
preservação destes vestígios que providenciará comunicação com o IPHAN - Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional para promover os procedimentos legais da preservação. 

4. Não é permitida qualquer atividade de exploração mineral dentro dos limites da APA. 

5. Não é permitida a exploração e destruição de afloramentos rochosos de ocorrência natural na APA 
para a construção de muros, fachadas, contenções, vias de acesso e residências, exceto em obras de 
utilidade pública e interesse social, conforme Artigo 2o, da Resolução CONAMA 369/2006, 
respeitadas as demais normas gerais do zoneamento, em especial aquelas que tratam de 
implantação de infraestrutura. 

6. A alteração do perfil topográfico natural dos terrenos ou a movimentação de terra em qualquer 
volume nas propriedades e acessos públicos dentro dos limites da APA, mesmo que licenciada, só 
poderá ser feita mediante autorização da Gestão da APA, ouvido o Conselho Gestor. 

7. A entrada e permanência de tratores de esteira, retroescavadeiras ou quaisquer outras máquinas de 
terraplenagem só será permitida para a manutenção das vias aprovadas pela Prefeitura ou para 
atividades e obras licenciadas, respeitando-se as normas das zonas de manejo. Em ambos os casos os 
condutores e os responsáveis pela obra deverão portar autorização por escrito da Gestão da APA. 

8. O transporte de cargas no interior da APA deve ser feito somente por Veículo Urbano de Carga, com 
largura máxima de 2,2m, comprimento máximo de 6,3m, limite de emissão de poluição e capacidade 
de carga de até 3 toneladas, e por Toco ou Caminhão Semi-pesado de eixo e rodagem simples, com 
comprimento máximo de 14 m e capacidade de carga de até 6 toneladas. 

9. O licenciamento de empreendimentos e edificações deve considerar, além das áreas de uso restrito 
com vegetação secundária em estágio médio e avançado em declives entre 25o e 45o, as restrições de 
uso impostas pelas áreas de suscetibilidade a processos erosivos, conforme relatório técnico e 
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mapeamento temático apresentado neste Plano de Manejo. É obrigatória a realização de laudo 
geológico e sondagem para ocupação de áreas com moderada a alta e alta suscetibilidade a 
processos erosivos e é expressamente vedada a ocupação das Áreas de Preservação Permanente de 
declividade igual ou superior a 45°, respeitadas ainda as demais normas gerais e específicas do 
presente zoneamento. 

10. No caso de empreendimentos de significativo impacto ambiental, assim considerados pelos órgãos 
licenciadores competentes, além das restrições impostas pela norma supracitada, será obrigatória a 
realização de estudo de impacto ambiental que contemple, além das diretrizes já definidas em lei, i) 
laudo geológico e sondagem para ocupação de áreas com moderada a alta e alta suscetibilidade a 
processos erosivos, ii) estudo específico sobre vestígios arqueológicos, seguindo termo de referência 
do IPHAN. 

11. Os percentuais de compensação ambiental dos impactos negativos não mitigáveis e passíveis de 
riscos que possam comprometer a qualidade de vida ou causar danos aos recursos naturais da APA, 
gerados por empreendimentos de significativo impacto ambiental e apontados em seu 
licenciamento, deverão ser fixados gradualmente a partir de meio por cento dos custos totais 
previstos para implantação do empreendimento. Estes percentuais somente poderão se aplicados na 
execução do Plano de Manejo, na realização de pesquisas (vedada a aquisição de bens e 
equipamentos permanentes), na implantação de programas de educação ambiental e no 
financiamento de estudos de viabilidade econômica para uso sustentável dos recursos naturais da 
APA. 

12. É proibida a realização de atividades que apresentem conflitos de vizinhança pelo impacto sonoro 
que produzem aos estabelecimentos localizados no entorno. A utilização de máquinas, utensílios 
ruidosos, aparelhos sonoros ou similares, trabalho com animais ou concentração de número 
excessivo de pessoas deve respeitar os limites de 40 decibéis para o período diurno (considerado das 
5h às 22h) e de 35 decibéis para o período noturno (considerado das 22h às 5h). 

13. Fica proibida a utilização de serviços de alto-falantes e outras fontes que possam causar poluição 
sonora, fixas ou móveis, como meio de propaganda ou publicidade, salvo quando para divulgação de 
eventos de caráter ambiental e/ou cultural, desde que aprovados previamente pela Gestão da APA. 

14. Os resíduos sólidos devem ser armazenados adequadamente e destinados para aterros sanitários 
licenciados e localizados fora dos limites da APA, sendo expressamente proibida a queima e o 
enterramento dos mesmos dentro da UC, salvo para o caso de projetos de compostagem de resíduos 
orgânicos previamente aprovados pela Gestão da APA, respeitando-se os seguintes parâmetros: i) 
tipos de resíduos permitidos: orgânico de origem vegetal e animal, exceto restos ou derivados de 
carne, produtos lácteos e medicamentos; ii) adoção de tecnologia ou estrutura de isolamento para 
evitar atração e contato da fauna nativa e emissão de maus odores; iii) comprovada utilização dos 
compostos para adubação de áreas verdes, viveiros e hortas de uso doméstico ou comercial. 

15. É permitida a criação de Reservas Particulares de Proteção do Patrimônio Natural (RPPN) em 
propriedades privadas do interior da APA, tanto na forma de imóvel único quanto de condomínio, 
com área mínima de 10.000 m2, respeitando-se os procedimentos estabelecidos pela Instrução 
Normativa 51 (IN 51), da Fundação do Meio Ambiente (FATMA), ou o Roteiro para Criação de RPPN 
Federal do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio, 2011). 

16. A construção de edificações com finalidade residencial e/ou administrativa da RPPN será proibida nas 
zonas ZPPA, ZCPA, ZRA, ZOCT, ZRO e ZUCON, sendo permitida nas zonas ZCPP, ZECO, ZELO e ZEAO, 
respeitados os seguintes limites de ocupação: 
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Quadro 2.1.2-I: Limites de ocupação para construção de edificações 

Declividade da 
área 

Área máxima 
de ocupação 

Gabarito 
máximo 

< 25
o
 100 m

2
 2 

 

17. A construção de edificações com finalidade residencial e/ou administrativa em RPPN que trata a 
norma anterior somente poderá incorrer em supressão de vegetação de, no máximo, 400m2, caso: i) 
as áreas estejam situadas em porções da RPPN limítrofes à estradas e acessos já existentes, sendo 
proibida a abertura de novos acessos para esta finalidade; ii) inexistam áreas degradadas no interior 
da propriedade; ii) ocorram exclusivamente em vegetação secundária em estágio inicial e médio de 
regeneração (nesta ordem de prioridade para supressão); iii) apresentem e aprovem junto à Gestão 
da APA, ouvido o Conselho Gestor, inventário florístico e levantamento fitossociológico, nos moldes 
do Roteiro Metodológico de Estudos Vegetacionais em anexo, incluindo obrigatoriamente a 
indicação da presença de espécies ameaçadas de extinção, raras e endêmicas e a caracterização do 
estágio de sucessão da vegetação. 

18. O aproveitamento de edificações já implantadas em áreas regularizadas, em regularização ou em 
situação conflitante poderá ser feito com finalidade residencial e/ou administrativa de RPPN em 
todas as zonas de manejo da APA, exceto na ZICS. 

19. Para a construção de edificações com finalidade residencial e/ou administrativa da RPPN nas zonas 
ZCPP e ZECO, pelo menos 5.000 m2 da área da RPPN deverá fazer parte de uma dessas zonas. 

b) Infraestrutura 

1. A ampliação ou implantação de rede pública de abastecimento de água e coleta de esgotos na APA, a 
partir da aprovação do presente Plano de Manejo, deve ser precedida de Estudo de Impacto 
Ambiental, cujo escopo deverá ser previamente aprovado pelo Conselho Gestor e incluir a consulta 
aos resultados dos diagnósticos deste Plano de Manejo e a proposição de estratégias para mitigação 
de impactos sobre os atributos naturais, histórico-culturais e paisagísticos da UC. 

2. É proibida a implantação de redes ou linhas de transmissão de energia elétrica de alta tensão e de 
subestações transformadoras no interior da APA depois da aprovação do presente Plano de Manejo. 

3. É proibida a implantação de torres, mastros e/ou antenas para transmissão e repetição de sinais 
(televisão, telefonia, internet, rádio) dentro da APA, com altura maior ou igual a 20 metros, salvo 
quando expressamente necessária à segurança da navegação marítima, desde que previamente 
aprovada pela Gestão da APA, ouvido o Conselho Gestor. 

4. A implantação de novas redes ou linhas de distribuição de energia elétrica, telefonia ou internet 
dentro da APA, a partir da aprovação do Plano de Manejo, deve ser realizada por meio de sistema 
subterrâneo. 

5. Para a manutenção, ampliação ou implantação de rede ou linhas de distribuição de energia elétrica, 
telefonia ou internet dentro da APA, a supressão de vegetação ao longo da rede será permitida 
somente onde for comprovado risco para o sistema. Os órgãos ou empresas responsáveis pelas 
infraestruturas deverão implantar um sistema de monitoramento das mesmas no interior da APA 
com entrega do Plano de Contingenciamento e Atendimento a Emergências Ambientais e relatórios 
de acompanhamento à Gestão da APA e ao Conselho Gestor. 
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6. As placas de sinalização, advertência e interpretação ambiental, instaladas em vias e acessos 
públicos, deverão seguir padrão estabelecido por este Plano de Manejo, constando obrigatoriamente 
a logomarca e informações básicas da APA (nome, decreto de criação). Enquanto a logomarca da APA 
não estiver criada, deve-se adotar a logomarca da Prefeitura Municipal de Porto Belo, na condição de 
órgão público responsável pela gestão da UC. 

7. A manutenção, reforma ou adequação de vias públicas e privadas, mapeadas pelo presente Plano de 
Manejo e depois de aprovadas pela Prefeitura, devem respeitar os objetivos e normas das zonas de 
manejo e obedecer aos seguintes padrões de urbanização para o sistema viário: I) acompanhar a 
orientação das curvas de nível do terreno e evitar a transposição de linhas naturais de escoamento 
pluvial;  II) largura dos passeios e faixas de rolamento, conforme estabelecido pelo Município; III) 
tratamento paisagístico com espécies nativas; IV) pavimento semirrígido (blocos intertravados de 
concreto ou material equivalente em termos de durabilidade e permeabilidade); V) rampas máximas 
para cada categoria de via, conforme estabelecido pelo Município; VI) adoção de princípios de 
manejo sustentável de águas pluviais, com controle de escoamento na fonte, redução do 
escoamento por infiltração do excesso de água no subsolo (evaporação e evapotranspiração) e 
armazenamento temporário, quando necessário, possibilitando o reuso da água ou um descarte 
lento, após eventos de precipitação. 

8. A implantação de novas vias públicas e privadas, mapeadas ou não no presente Plano de Manejo, 
depois de sua aprovação, deve respeitar os objetivos e normas das zonas de manejo, obedecer aos 
padrões de urbanização do sistema viário descritos na norma acima e ainda apresentar projeto para 
aprovação da Gestão da APA, ouvido o Conselho Gestor. O levantamento planialtimétrico da área, 
incluindo estudos de alternativa locacional para a via de acesso, deverá plotar todos os afloramentos 
rochosos, as curvas de nível do terreno, as linhas naturais de escoamento superficial e ainda informar 
as estimativas de movimentação de terra (corte e aterro) e supressão de vegetação. Ele deverá estar 
acompanhado de parecer técnico assinado por profissional habilitado. Caberá à Gestão da APA, 
ouvido o Conselho Gestor, aprovar o projeto de implantação, indicando a melhor alternativa 
locacional da via de acesso e as medidas para mitigação e compensação de impactos, se houver. 

9. É proibido estacionar ao longo das vias e sobre os passeios públicos da APA, exceto em locais 
implantados especificamente para esta finalidade e devidamente demarcados e sinalizados, 
conforme projeto aprovado pela Prefeitura Municipal. 

10. Todas as estruturas naturais, geológicas ou de manejo de águas pluviais, alteradas pela implantação 
de vias públicas ou privadas, deverão ser estabilizadas por obras de engenharia voltadas à mitigação 
dos impactos ambientais gerados. 

c) Recursos Hídricos 

1. Não é permitido qualquer tipo de canalização, construção de canais de drenagem ou retificação dos 
cursos d’águas naturais existentes na APA, exceto em obras de utilidade pública e de interesse social, 
conforme Resolução CONAMA 369/2006, respeitadas as demais normas gerais do zoneamento, em 
especial aquelas que tratam de implantação de infraestrutura. 

2. Após a aprovação do presente Plano de Manejo, fica expressamente proibida a coleta e canalização 
de água proveniente de fontes superficiais na APA, sendo obrigatório o cadastramento dos usuários 
pretéritos para adequação conforme normas das zonas de manejo e seus respectivos termos de 
ajustamento de conduta. 
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3. É proibido o lançamento de efluentes líquidos nos corpos hídricos, rede de manejo de águas pluviais 
ou diretamente sobre o solo sem tratamento adequado e/ou em desacordo com as normas 
específicas das zonas de manejo. 

4. Com a aprovação do Plano de Manejo, o licenciamento e a implantação de projetos urbanísticos 
estarão condicionados à apresentação de um Plano de Uso e Gestão Racional da Água, cujo escopo e 
aprovação ficarão sob a responsabilidade da Gestão da APA, ouvido o Conselho Gestor. 

5. É proibido o lançamento de resíduos sólidos de qualquer tipo nos corpos hídricos da APA. 

d) Vegetação e fauna 

1. É proibida a coleta e comercialização de espécies vegetais nativas dentro da APA, salvo quando a 
comercialização for efetuada por viveiro regularmente credenciado na Gestão da UC, cuja 
implantação e operação atendam às normatizações e objetivos do presente zoneamento. 

2. É permitida a coleta de sementes e frutos de espécies vegetais nativas para produção de mudas 
destinadas a projetos paisagísticos e/ou de recuperação de áreas degradadas sem caráter comercial, 
desde que os mesmos respeitem a legislação vigente, sem prejuízos à integridade ambiental dos 
remanescentes florestais da UC. 

3. Qualquer forma de supressão ou corte raso da vegetação nativa nos estágios secundário médio e 
avançado de regeneração, respeitadas as normas das zonas de manejo, está condicionada à 
apresentação e aprovação pela Gestão da APA de inventário florístico e levantamento 
fitossociológico, nos moldes do Roteiro Metodológico de Estudos Vegetacionais em anexo, incluindo 
obrigatoriamente a indicação da presença de espécies ameaçadas de extinção, raras e endêmicas e a 
caracterização do estágio de sucessão da vegetação. 

4. Quando a área compreender vegetação nativa em estágio médio de regeneração, no lote ou unidade 
autônoma cadastrado pela Prefeitura Municipal, deverá respeitar o percentual máximo de 50% de 
supressão da área coberta por esta vegetação, salvaguardadas as espécies ameaçadas de extinção, 
raras e endêmicas e outras de interesse para a conservação, apontadas no Roteiro em anexo e 
identificadas pelo levantamento florístico. É obrigatória a averbação em cartório da área passível de 
edificação e da área remanescente a ser preservada. 

5. Quando a área compreender vegetação nativa em estágio avançado de regeneração, no lote ou 
unidade autônoma cadastrado pela Prefeitura Municipal, a supressão estará condicionada à prévia 
autorização da FATMA. Tal supressão somente será admitida para fins de loteamento ou edificação, 
no caso de empreendimentos que garantam a preservação de vegetação nativa em estágio avançado 
de regeneração em, no mínimo, 80% da área total coberta por esta vegetação, desde que não 
abriguem espécies ameaçadas de extinção, identificadas pelo levantamento florístico, exerçam 
função de proteção dos mananciais da APA ou de prevenção e controle de erosão e não formem 
corredores florestais contíguos às Zonas de Proteção do Patrimônio Ambiental (ZCPA) e de 
Conservação do Patrimônio Ambiental (ZCPA). É obrigatória a averbação em cartório da área passível 
de edificação e da área remanescente a ser preservada. 

6.  A compensação ambiental pela supressão ou corte raso da vegetação nativa deverá ser realizada por 
meio da aquisição, averbação ou regularização fundiária de área equivalente à extensão da área 
desmatada, com as mesmas características ecológicas, priorizando-se os remanescentes florestais do 
interior da APA e/ou do Parque Municipal da Galheta. 
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7. É proibida qualquer forma de supressão ou corte de vegetação nativa em estágio secundário médio e 
avançado de regeneração em Área de Preservação Permanente com declives iguais ou superiores a 
45o. 

8. É proibida a introdução de espécies animais exóticas invasoras, seguindo as recomendações da 
Resolução CONSEMA no 08/2012, excetuando-se, entre os mamíferos, o cão doméstico (Canis 
familiaris) e o gato doméstico (Fellis catus). 

9. A criação de bovinos e ovinos dentro da APA é permitida apenas para finalidade de subsistência, em 
baixa escala, desde que respeitadas as normas e objetivos das zonas de manejo e com o devido 
cercamento das áreas de pastoreio. Fica expressamente proibido o acesso dos animais em 
fragmentos florestais situados em Área de Preservação Permanente e caracterizados como 
vegetação secundária em estágio médio e/ou avançado de regeneração. 

10. É expressamente proibida a criação de suínos dentro da APA, seja com finalidade comercial ou para 
subsistência. 

11. O retorno imediato à natureza de indivíduos de espécies silvestres ou a destinação para cativeiro ou 
instituição de pesquisas, quando não atender às condições de retorno imediato à natureza, deve 
observar a Instrução Normativa no 179, de 25 de junho de 2008 (IBAMA). 

12. É proibido o uso de fogo para a queima de material vegetal proveniente de atividade de jardinagem, 
bem como para qualquer finalidade de manejo florestal dentro da APA. 

e) Uso público (recreação, educação e interpretação ambiental e pesquisa científica) 

1. Todas as praias e costões na APA são considerados Áreas de Interesse Coletivo e Social, portanto, 
deverão ter acesso público e gratuito à população local e aos visitantes, respeitados os limites 
estabelecidos pelas normas específicas das zonas de manejo e pelas áreas estratégicas internas, em 
especial quanto à normatização da pesca amadora. 

2. A pesquisa científica de qualquer área do conhecimento a ser realizada no interior da APA deverá 
solicitar autorização prévia do órgão gestor e, quando desenvolvida em áreas particulares, 
autorização do proprietário. É obrigatória a disponibilização do projeto de pesquisa no ato da 
solicitação e dos seus resultados ao término da pesquisa, na forma de relatório, artigo, monografia, 
dissertação ou tese. 

3. As atividades de educação e interpretação ambiental realizadas em grupos organizados e promovidas 
por entidades de ensino ou empresas privadas deverão solicitar autorização prévia da Gestão da APA 
e, quando desenvolvidas em áreas particulares, autorização do proprietário, buscando contemplar, 
na medida do possível, informações disponíveis no presente Plano de Manejo. 

4. Até que haja estrutura adequada para estacionamento de veículos ao longo das vias públicas do 
interior da APA e, após a implantação do portal em área estratégica, previsto por este Plano de 
Manejo, o acesso de visitantes ao interior da Unidade de Conservação será permitido somente a pé, 
de bicicleta e/ou por meio de transporte coletivo de operadoras de turismo e/ou órgãos públicos 
cadastrados pela Gestão da APA. A permissão de entrada de veículos particulares será exclusiva para 
proprietários, moradores e hóspedes de empreendimentos turísticos do interior da APA, 
devidamente cadastrados por sua Gestão. 
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2.1.3 Zonas de manejo da Área de Proteção Ambiental do Araçá 

Atendendo aos objetivos de manejo e aos critérios para a delimitação, foram definidas 11 (onze) zonas de 
manejo no interior da APA: 

 ZPPA - Zona de Proteção do Patrimônio Ambiental; 

 ZCPA - Zona de Conservação do Patrimônio Ambiental;  

 ZCPP – Zona de Conservação do Patrimônio Paisagístico; 

 ZECO - Zona de Expansão Condicionada da Ocupação; 

 ZICS - Zona de Interesse Coletivo e Social; 

 ZELO - Zona de Expansão Limitada da Ocupação; 

 ZEAO - Zona de Efetivação e Aprimoramento da Ocupação; 

 ZRA - Zona de Recuperação Ambiental; 

 ZRO - Zona de Regularização da Ocupação; 

 ZOCT - Zona de Ocupação Conflitante Temporária; 

 ZUCON - Zona de Uso Conflitante. 

Estas zonas ocupam diferentes porções do território da APA, conforme apresentam a Tabela 2.1.3-I e a 
Figura 2.1.3-I a seguir. 

 

Tabela 2.1.3-I: Área e porcentagem das Zonas de Manejo 

Zona de Manejo Área (ha) % 

ZPPA 44,98 31,97 

ZCPP 33,78 24,01 

ZCPA 19,74 14,03 

ZELO 17,80 12,65 

ZEAO 9,30 6,61 

ZRA 6,73 4,78 

ZECO 5,37 3,81 

ZICS 1,73 1,23 

ZUCON 0,80 0,57 

ZOCT 0,44 0,31 

ZRO 0,04 0,03 
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Figura 2.1.3-I: Mapa de Zoneamento da APA do Araçá 
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2.1.3.1  ZPPA - Zona de Proteção do Patrimônio Ambiental 

Objetivo Geral 

Garantir a integridade ambiental e funcionalidade ecológica da área e estimular a geração de 
conhecimento. 

Objetivos específicos 

 Preservar a vegetação em diferentes estágios de regeneração e garantir a manutenção dos 
processos ecológicos naturais das APPs; 

 Monitorar a cobertura vegetal e a qualidade da água; 
 Coibir e fiscalizar o uso conflitante e a ocupação ilegal das APPs; 
 Estimular, em conjunto com os proprietários, a realização de pesquisa científica atrelada à 

conservação e valorização dos atributos naturais, arqueológicos e histórico-culturais da APA e 
ao desenvolvimento de técnicas de recuperação e monitoramento ambiental; 

 Promover, em conjunto com os proprietários, ações de educação e interpretação ambiental 
para valorização dos atributos naturais, arqueológicos e histórico-culturais da APA, de forma 
atrelada ao conhecimento gerado pelas pesquisas científicas. 

Critério de delimitação 

 Áreas de Preservação Permanente de topo de morro e margens de cursos d’água e nascentes 
em bom estado de conservação. 

Normas 

1. Não é permitida a construção de edificações nesta Zona, salvo aquelas destinadas às 
atividades de educação ambiental, pesquisa e monitoramento, desde que utilizadas 
estruturas de mínimo impacto ambiental, previamente aprovadas pela Gestão da APA, 
ouvido o Conselho Gestor. 

2. A implantação de vias públicas e privadas será permitida apenas quando for a única opção de 
acesso a áreas da propriedade ou a atrativos de uso público, mediante estudos prévios e 
planejamento conjunto com a Gestão da APA, devendo a solução técnica adotada utilizar 
estruturas de baixo impacto e preservar as características ambientais e a qualidade 
paisagística. 

3. Não é permitido abertura ou alargamento de trilhas existentes para tráfego de qualquer tipo 
de veículo motorizado, para todo e qualquer tipo de ocupante, visitante ou morador. 

4. O tráfego de veículos só será permitido para atividades de proteção aos remanescentes e, 
excepcionalmente, em casos de coleta de material para fins científicos, exceto nos trechos 
licenciados pela Gestão da APA. 

5. As atividades autorizadas ou desenvolvidas nesta Zona não poderão afetar a integridade dos 
recursos naturais, nem contribuir para o aumento da perda de habitat ou fragmentação da 
paisagem florestal da APA. 
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6. É proibido o porte de substâncias ou instrumentos para caça ou exploração de produtos ou 
subprodutos florestais sem autorização prévia e licença por escrito da Gestão da APA e do 
proprietário, quando for o caso. 

2.1.3.2 ZCPA - Zona de Conservação do Patrimônio Ambiental 

Objetivo Geral 

Conservar, valorizar e normatizar o uso da paisagem florestal das baixas encostas e dos costões 
rochosos. 

Objetivos específicos 

 Conservar e monitorar a vegetação secundária em estágio médio e avançado das baixas 
encostas, mantendo a conectividade entre fragmentos florestais remanescentes; 

 Proteger e valorizar o patrimônio arqueológico e histórico cultural; 
 Coibir e fiscalizar o uso conflitante e ilegal da Faixa de Proteção da Orla da APA, principalmente 

de edificações em áreas ambientalmente frágeis, da coleta ou supressão de espécies vegetais e 
da pesca amadora predatória; 

 Estimular, em conjunto com os proprietários, a realização de pesquisa científica atrelada à 
conservação e valorização dos atributos naturais, arqueológicos e histórico-culturais da APA e 
ao desenvolvimento de técnicas de recuperação e monitoramento ambiental; 

 Promover, em conjunto com os proprietários, ações de educação e interpretação ambiental 
para valorização dos atributos naturais, arqueológicos e histórico-culturais da APA, de forma 
atrelada ao conhecimento gerado pelas pesquisas científicas; 

 Promover e regulamentar o desenvolvimento turístico sustentável de forma atrelada às ações 
de pesquisa científica, educação e interpretação ambiental e monitoramento; 

 Cadastrar e retirar as ocupações irregulares, promovendo a recuperação ambiental por meio de 
instrumento legal, quando necessário, com os ocupantes; 

 Implantar, monitorar e manter em bom estado de funcionamento infraestruturas e acessos 
públicos destinados à promoção de atividades de visitação, educação e interpretação ambiental 
e histórico-cultural. 

Critério de delimitação 

 Costões e vegetação de baixa encosta na Faixa de Proteção da Orla nos limites da área de 
marinha e seus acrescidos, definidos em base cartográfica da SPU – Secretaria de Patrimônio da 
União. 

Normas 

1. Não é permitida a abertura de novas vias de acesso e logradouros sem autorização da Gestão 
da APA, que deve considerar, para a liberação da licença, seu dimensionamento e a definição 
da finalidade do referido acesso, respeitadas as normas gerais de infraestrutura do presente 
Plano de Manejo. 

2. Não é permitido abertura ou alargamento de trilhas existentes para tráfego de qualquer tipo 
de veículo motorizado, para todo e qualquer tipo de ocupante, visitante ou morador. 
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3. Não é permitida a implantação de projetos urbanísticos comerciais e residenciais, bem como 
obra ou edificação de qualquer natureza, exceto a instalação e manutenção de 
infraestruturas e acessos públicos destinados à promoção de atividades de visitação, 
pesquisa, educação e interpretação arqueológica, ambiental e histórico-cultural, desde que 
com a utilização de estruturas e procedimentos construtivos de mínimo impacto ambiental, 
preservando as características ambientais, paisagísticas e os sítios arqueológicos. 

4. As plataformas de pesca, atracadouros e trapiches existentes na APA e implantados antes da 
aprovação do presente Plano de Manejo deverão apresentar o Relatório Ambiental Prévio, a 
Licença Ambiental Prévia, a Licença Ambiental de Instalação e a Licença Ambiental de 
Operação, expedidas pela Fundação do Meio Ambiente, conforme disposto na IN 33 e 
Resolução CONSEMA no 01/96, com o devido aval da Secretaria de Patrimônio da União e da 
Capitania dos Portos, para regularização ambiental na Gestão da APA. 

5. As plataformas de pesca, atracadouros e trapiches irregulares, sem as licenças supracitadas, 
deverão providenciar sua regularização mediante aprovação da Gestão da APA, ouvido o 
Conselho Gestor, e licenciamento ambiental conforme disposto na IN 33 e Resolução 
CONSEMA no 01/96 com o devido aval da Secretaria de Patrimônio da União e da Capitania 
dos Portos. 

6. Em caso de não aprovação da Gestão da APA e/ou do processo de licenciamento das 
plataformas de pesca, atracadouros e trapiches irregulares, deverão ser firmados termos de 
ajustamento de conduta entre a Gestão da APA e os proprietários da área, com o 
estabelecimento de prazo e procedimentos de demolição, retirada e destinação de entulhos 
em local apropriado, fora dos limites da APA, observadas práticas para mitigação de impactos 
ambientais sobre a biota local. 

7. A implantação de novas plataformas de pesca, atracadouros e trapiches está condicionada à 
aprovação de projeto pela Gestão da APA, ouvido o Conselho Gestor, para posterior 
solicitação do licenciamento ambiental, conforme disposto na IN 33 e Resolução CONSEMA 
no 01/96, com o devido aval da Secretaria de Patrimônio da União e da Capitania dos Portos. 

2.1.3.3 ZCPP – Zona de Conservação do Patrimônio Paisagístico  

Objetivo Geral 

Contribuir para a conservação do patrimônio paisagístico e da conectividade florestal da APA.  

Objetivos específicos 

 Garantir a manutenção dos atributos paisagísticos da APA e contribuir para o aumento da 
conectividade estrutural e funcional da biota por meio da restrição ao processo de ocupação 
urbana; 

 Minimizar os impactos ambientais e efeitos de borda da expansão da ocupação sobre as áreas 
circunvizinhas das ocupações com de vegetação secundária em estágio médio e avançado de 
regeneração, zonas de recuperação e APPs; 

 Incentivar a utilização da área com estruturas e atividades turísticas de baixo impacto ambiental. 
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Critério de delimitação 

 Áreas cobertas com vegetação em estágio secundário médio e avançado de regeneração e 
situadas acima da cota de 50 metros acima do nível do mar. 

Normas 

1 Não é permitida a abertura de novas vias de acesso e logradouros sem autorização da Gestão 
da APA, que deve considerar, para a liberação da licença, seu dimensionamento e a definição 
da finalidade do referido acesso, respeitadas as normas gerais de infraestrutura do presente 
Plano de Manejo. 

2 Não é permitido abertura ou alargamento de trilhas existentes para tráfego de qualquer tipo 
de veículo motorizado, para todo e qualquer tipo de ocupante, visitante ou morador. 

3 Não é permitido o licenciamento e a implantação de projetos urbanísticos comerciais e 
residenciais, bem como obra ou edificação de qualquer natureza, depois da aprovação do 
presente Plano de Manejo, exceto a instalação e manutenção de infraestruturas e acessos 
públicos destinados à promoção de atividades de visitação, pesquisa, educação e 
interpretação arqueológica, ambiental e histórico-cultural, desde que com a utilização de 
estruturas e procedimentos construtivos de mínimo impacto ambiental, preservando as 
características ambientais, paisagísticas e os sítios arqueológicos, aprovados pela Gestão da 
APA, ouvido o Conselho Gestor. 

4 Para os processos judiciais sentenciados como de direito adquirido pelos proprietários com 
Licença Ambiental de Instalação para parcelamento de solo e com Alvará de Construção de 
obras residenciais e comerciais, os projetos urbanísticos deverão obedecer aos parâmetros 
estabelecidos para a Zona de Efetivação e Aprimoramento da Ocupação (ZEAO). 

2.1.3.4 ZECO - Zona de Expansão Condicionada da Ocupação 

Objetivo Geral 

Orientar e restringir a ocupação existente em áreas cobertas por vegetação em estágio secundário 
inicial de regeneração de forma qualificada e compatível à conservação do patrimônio paisagístico da 
APA. 

Objetivos específicos 

 Discriminar a situação legal do parcelamento do solo à luz das disposições expressas na Lei 
Orgânica do Município de Porto Belo; 

 Orientar as formas de uso e ocupação na ampliação das áreas urbanizadas da APA visando à sua 
compatibilização com a conservação dos atributos ambientais da APA; 

 Minimizar os impactos ambientais e efeitos de borda da expansão da ocupação sobre as áreas 
circunvizinhas de vegetação secundária em estágio médio e avançado de regeneração, zonas de 
recuperação e APPs; 

 Incentivar a utilização da área com estruturas e atividades turísticas e residenciais de baixo 
impacto ambiental. 
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Critério de delimitação 

 Áreas com vegetação em estágio secundário inicial de regeneração situadas acima da cota de 50 
metros do nível do mar. 

Normas 

1. É proibida a autorização ou licenciamento para a ocupação do solo na forma de projetos 
urbanísticos e edificações residenciais e comerciais após a data de aprovação do presente 
Plano de Manejo. 

2. Para loteamentos e projetos urbanísticos licenciados e aprovados pela Prefeitura 
anteriormente à aprovação do presente Plano de Manejo, o uso e ocupação do solo deverá 
obedecer às demais normas abaixo especificadas. 

3. O parcelamento do solo em projetos urbanísticos residenciais e comerciais a serem 
implantados e/ou em processo de licenciamento anterior à data de aprovação do presente 
Plano de Manejo deverá ser ajustado de forma a prever a área mínima de unidades 
autônomas (por matrícula imobiliária) de 3.000 metros quadrados, obedecendo aos 
seguintes parâmetros urbanísticos: 

Quadro 2.1.3-I: Parâmetros urbanisticos 

Taxa 
máxima de 
ocupação 

do solo  (%) 

Taxa de 
permeabilidade 

do solo (%) 

Recuos (m) 

Gabarito 
máximo 

Parcelamento 

Frontal 
Lateral / 
fundos 

Lote mínimo 
(m

2
) 

Unidade 
autônoma 

mínima 
(m

2
) 

Testada 
mínima 

(m) 

20 80 6 4/4 2 3.000 3.000 30 

 

4. Nas propriedades, resultantes de parcelamento ou não, devidamente registradas na 
Prefeitura Municipal de Porto Belo e com alvará de construção anterior à aprovação do 
presente Plano de Manejo, a ocupação do solo obedecerá aos seguintes parâmetros 
urbanísticos por faixa de lote mínimo ou unidade autônoma mínima: 

           Quadro 2.1.3-II: Parâmetros urbanisticos por faixa de lote mínimo 

Taxa 
máxima de 
ocupação 

do solo  (%) 

Taxa de 
permeabilidade 

do solo (%) 

Recuos (m) 

Gabarito 
máximo 

Parcelamento 

Frontal 
Lateral / 
fundos 

Lote 
mínimo 

(m
2
) 

Unidade 
autônoma 

mínima (m
2
) 

Testada 
mínima 

(m) 

20 80 6 4/4 2 3.000 3.000 30 

15 80 6 4/4 2 2.000 2.000 20 

12,5 50 4 2/2 2 1.000 1.000 12 

10 50 4 2/2 2 500 500 12 

 

5. Para as soluções tecnológicas unidomiciliares ou coletivas de tratamento de esgoto, é 
proibido o despejo dos e luentes tratados diretamente nos corpos d’água, e a infiltração dos 
mesmos no solo terá caráter temporário até que a rede pública de coleta e tratamento esteja 
implantada. Enquanto isto, estará expressamente condicionada a apresentação de estudos 
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que comprovem a inexist ncia de riscos de contaminação do lençol  reático e corpos d’água, 
bem como de geração de processos erosivos no solo da área infiltrada e região adjacente. 

6. Os estudos de comprovação de inexistência de riscos de contaminação do lençol freático e 
corpos d’água circunvizinhos e de geração de processos erosivos na região adjacente deverão 
ser realizados por monitoramento sistemático de empresa ou profissional qualificado, 
contratado pelo proprietário, com apresentação da respectiva Anotação de Responsabilidade 
Técnica à Gestão da APA, ouvido o Conselho Gestor. 

7. Para os casos do tratamento de esgoto, as soluções tecnológicas unidomiciliares ou coletivas 
que não garantam a manutenção da qualidade do corpo d’água receptor e do lençol  reático 
pela infiltração em solo, respectivamente, dos efluentes finais tratados, a autorização ou 
licenciamento para a ocupação do solo na forma de projetos urbanísticos e edificações 
residenciais e comerciais ficará expressamente condicionada à implantação da rede pública 
de coleta de esgoto. 

8. A aprovação de projetos de loteamentos e condomínios exigirá a inclusão de vias coletoras 
em número e forma compatíveis com as necessidades de articulação da área loteada com as 
vias hierarquicamente superiores do sistema viário municipal. Os seguintes projetos relativos 
ao sistema viário deverão ser apresentados: I) projeto de pavimentação das vias, com adoção 
pavimento semirrígido (blocos intertravados de concreto ou material equivalente em termos 
de durabilidade e permeabilidade) para as pistas de rodagem e calçadas de pedestres; II) 
projeto de terraplanagem das vias com apresentação de perfil longitudinal e seções 
transversais de 1m em 1m representando o greide de terraplanagem e o terreno natural; III) 
projeto de manejo de águas pluviais das vias com apresentação de todos os dispositivos de 
captação de águas de pista, sistemas de proteção de cortes e aterros e sistemas de 
transposição de talvegues. 

9. O licenciamento de empreendimentos e edificações está condicionado a um parecer técnico 
da Defesa Civil de Porto Belo atestando inexistência de risco de desastres naturais para a 
ocupação, devendo-se observar as restrições de uso impostas pelas áreas de suscetibilidade 
a processos erosivos, conforme relatório técnico e mapeamento temático apresentado neste 
Plano de Manejo. É obrigatória a realização de laudo geológico e sondagem para ocupação 
de áreas com moderada a alta e alta suscetibilidade a processos erosivos e expressamente 
vedada a ocupação das Áreas de Preservação Permanente com declividade igual ou superior 
a 45°. 

10. Deve ser exigida e monitorada a execução de projetos de contenção de encostas, manejo de 
águas pluviais, pavimentação dos acessos, coleta de lixo e destinação de resíduos sólidos, 
conforme normas gerais definidas neste Plano de Manejo. 

11. Não é permitida a abertura de novas vias de acesso e logradouros, de caráter público ou 
privado, sem autorização da Gestão da APA, ouvido o Conselho Gestor. 

2.1.3.5 ZICS - Zona de Interesse Coletivo e Social 

Objetivo Geral 

Normatizar o uso das praias e costões rochosos de forma a garantir a conservação dos atributos 
naturais, paisagísticos e histórico-culturais da APA. 
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Objetivos específicos 

 Promover ações de educação e interpretação ambiental para valorização dos atributos naturais, 
arqueológicos e histórico-culturais da APA; 

 Promover e regulamentar o desenvolvimento turístico sustentável de forma atrelada às ações 
de educação e interpretação ambiental e monitoramento; 

 Proteger e valorizar o patrimônio arqueológico e histórico cultural; 
 Coibir e fiscalizar o uso conflitante e a ilegal das praias e costões rochosos, principalmente da 

edificação em áreas ambientalmente frágeis, da coleta de espécies vegetais e da pesca 
predatória; 

 Desenvolvimento de projetos de revitalização das faixas de praia; 
 Normatizar o desenvolvimento de atividades comerciais desenvolvidas na área; 
 Estimular o convívio social, cultural, educacional e esportivo da comunidade e dos seus 

visitantes; 
 Cadastrar, retirar as ocupações irregulares e promover a recuperação ambiental por meio de 

instrumento legal, quando necessário, com os ocupantes; 
 Implantar, monitorar e manter em bom estado de funcionamento infraestruturas e acessos 

públicos destinados à promoção de atividades de visitação, educação e interpretação ambiental 
e histórico-cultural. 

Critério de delimitação 

 Faixas de areia das praias; 
 Costões rochosos; 
 Prevalece sobre outras zonas mais restritivas. 

Normas 

1.  É expressamente proibido acampar e acender fogueiras para qualquer tipo de finalidade nas 
praias e costões da APA. 

2. É proibido qualquer tipo de obras e construção de edificações, exceto as destinadas à 
realização de pesquisas, ao monitoramento e controle ambiental e à implantação de 
infraestrutura para a comunidade tradicional ou para apoio ao ecoturismo, cuja concessão 
será outorgada em comum acordo pela Prefeitura, ouvida a comunidade local e o Conselho 
Gestor da APA. 

3. É proibido o fechamento ou alteração dos caminhos tradicionais da comunidade, a não ser 
de pleno acordo com seus representantes legítimos (sendo entendido aquele com 
representação oficial em associação de base local formalmente criada e vinculada à atividade 
pesqueira) ou com intuito de evitar ou mitigar impactos ambientais ao solo, cursos d’água, 
vegetação em estágio médio e avançado de regeneração e Áreas de Preservação 
Permanente. 

4. É proibida a circulação de veículos na faixa de praia. 

5. É proibida a instalação de Marinas e Garagens Náuticas nas praias e costões da APA, 
seguindo as especificações de porte estabelecidas pela IN-33, da Fundação do Meio 
Ambiente. 
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6. As plataformas de pesca, atracadouros e trapiches existentes na APA e implantadas antes da 
aprovação do presente Plano de Manejo deverão apresentar o Relatório Ambiental Prévio, a 
Licença Ambiental Prévia, a Licença Ambiental de Instalação e a Licença Ambiental de 
Operação, expedidas pela Fundação do Meio Ambiente, conforme disposto na IN 33 e 
Resolução CONSEMA no 01/96, com o devido aval da Secretaria de Patrimônio da União, para 
regularização ambiental na Gestão da APA. 

7. As plataformas de pesca, atracadouros e trapiches irregulares, sem as licenças supracitadas, 
deverão providenciar sua regularização mediante aprovação da Gestão da APA, ouvido o 
Conselho Gestor, e licenciamento ambiental conforme disposto na IN 33 e Resolução 
CONSEMA no 01/96, com o devido aval da Secretaria de Patrimônio da União. 

8. Em caso de não aprovação da Gestão da APA e/ou do processo de licenciamento das 
plataformas de pesca, atracadouros e trapiches irregulares, deverão ser firmados termos de 
ajustamento de conduta entre a Gestão da APA e os proprietários da área, com o 
estabelecimento de prazo e procedimentos de demolição, retirada e destinação de entulhos 
em local apropriado, fora dos limites da APA, observadas práticas para mitigação de impactos 
ambientais sobre a biota local. 

9. A implantação de novas plataformas de pesca, atracadouros e trapiches está condicionada à 
aprovação de projeto pela Gestão da APA, ouvido o Conselho Gestor, para posterior 
solicitação do licenciamento ambiental, conforme disposto na IN 33 e Resolução CONSEMA 
no 01/96, com o devido aval da Secretaria de Patrimônio da União. 

10. A pesca esportiva amadora somente poderá ser realizada na Área Estratégica Interna Costão 
da Ponta de Porto Belo, definida para esta finalidade no Plano de Manejo, sendo 
expressamente proibida a pesca da garoupa Epinephelus marginatus por dois anos contados 
a partir da aprovação do Plano de Manejo e, posteriormente, durante o período de 
dezembro a março, respeitadas ainda as restrições de pesca estabelecidas para esta e outras 
espécies em legislação específica. 

2.1.3.6 ZELO - Zona de Expansão Limitada da Ocupação 

Objetivo Geral 

Normatizar e limitar a expansão da ocupação existente em áreas de vegetação em estágio secundário 
médio de regeneração, bem como de pequenas manchas marginais de vegetação em estágio inicial de 
regeneração, de forma compatível à conservação dos atributos ambientais, histórico-culturais e 
paisagísticos da APA. 

Objetivos específicos 

 Garantir a manutenção dos atributos ambientais, histórico-culturais e paisagísticos da APA por 
meio da normatização da expansão da ocupação urbana; 

 Controlar as taxas de ocupação e os percentuais de supressão da vegetação para fins de 
expansão da ocupação; 

 Minimizar os impactos ambientais e efeitos de borda da expansão da ocupação sobre as áreas 
circunvizinhas das ocupações com de vegetação secundária em estágio médio e avançado de 
regeneração, zonas de recuperação e APPs; 
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 Estimular a manutenção da conectividade estrutural e funcional da biota por meio de ocupação 
urbana planejada e controlada; 

 Incentivar a utilização da área com estruturas e atividades turísticas e residenciais de baixo 
impacto ambiental. 

Critério de delimitação 

 Áreas com vegetação em estágio secundário médio e avançado de regeneração com restrições 
ambientais ao uso e ocupação urbana; 

 Pequenas manchas de vegetação em estágio inicial de regeneração e situadas abaixo da cota de 
50 metros do nível do mar. 

Normas 

1. Qualquer forma de supressão ou corte raso da vegetação nativa nos estágios secundário 
médio e avançado de regeneração, respeitadas as normas das zonas de manejo, está 
condicionada à apresentação e aprovação pela Gestão da APA de inventário florístico e 
levantamento fitossociológico, nos moldes do Roteiro Metodológico de Estudos 
Vegetacionais em anexo, incluindo obrigatoriamente a indicação da presença de espécies 
ameaçadas de extinção, raras e endêmicas e a caracterização do estágio de sucessão da 
vegetação. 

2. O lote ou unidade autônoma devidamente cadastrado pela Prefeitura Municipal e que 
englobar vegetação nativa em estágio médio de regeneração deverá respeitar o percentual 
máximo de 50% de supressão da área coberta por esta vegetação, salvaguardadas as 
espécies ameaçadas de extinção, raras e endêmicas e outras de interesse para a conservação 
apontadas no Roteiro em anexo e identificadas pelo levantamento florístico, sendo 
obrigatório a averbação em cartório da área passível de edificação e da área remanescente a 
ser preservada. 

3. A supressão de vegetação nativa em estágio avançado de regeneração em lote ou unidade 
autônoma com cadastro na Prefeitura Municipal estará condicionada à prévia autorização da 
FATMA. Tal supressão somente será admitida somente será admitida para fins de 
loteamento ou edificação, no caso de empreendimentos que garantam a preservação de 
vegetação nativa em estágio avançado de regeneração em no mínimo 80% da área total 
coberta por esta vegetação, desde que não abriguem espécies ameaçadas de extinção, 
identificadas pelo levantamento florístico, exerçam função de proteção dos mananciais da 
APA ou de prevenção e controle de erosão e não formem corredores florestais contíguos às 
Zonas de Proteção do Patrimônio Ambiental (ZCPA) e de Conservação do Patrimônio 
Ambiental (ZCPA). É obrigatória a averbação em cartório da área passível de edificação e da 
área remanescente a ser preservada. 

4. Em áreas cobertas com vegetação nativa em estágio secundário médio de regeneração, 
situadas em inclinações entre 25o e 45o, é permitida apenas a realização de atividades 
agrossilvipastoris, bem como a manutenção de infraestrutura física associada ao 
desenvolvimento das atividades, observadas as boas práticas agronômicas. É expressamente 
proibida qualquer forma de supressão ou corte de vegetação, conforme Artigo 11, da Lei 
11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica), sendo vedada a conversão de novas áreas, excetuadas 
as hipóteses de utilidade pública e interesse social. 
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5. É proibida qualquer forma de supressão ou corte de vegetação nativa em Área de 
Preservação Permanente com declives iguais ou superiores a 45o. 

6. Para as soluções tecnológicas unidomiciliares ou coletivas de tratamento de esgoto, é 
proibido o despejo dos e luentes tratados diretamente nos corpos d’água, e a infiltração dos 
mesmos no solo terá caráter temporário até que a rede pública de coleta e tratamento esteja 
implantada. Enquanto isto, estará expressamente condicionada a apresentação de estudos 
que comprovem a inexist ncia de riscos de contaminação do lençol  reático e corpos d’água, 
bem como de geração de processos erosivos no solo da área infiltrada e região adjacente. 

7. Os estudos de comprovação de inexistência de riscos de contaminação do lençol freático e 
corpos d’água circunvizinhos e de geração de processos erosivos na região adjacente deverão 
ser realizados por monitoramento sistemático de empresa ou profissional qualificado, 
contratado pelo proprietário, com apresentação da respectiva Anotação de Responsabilidade 
Técnica à Gestão da APA, ouvido o Conselho Gestor. 

8. Para os casos do tratamento de esgoto, as soluções tecnológicas unidomiciliares ou coletivas 
que não garantam a manutenção da qualidade do corpo d’água receptor e do lençol  reático 
pela infiltração em solo, respectivamente, dos efluentes finais tratados, a autorização ou 
licenciamento para a ocupação do solo na forma de projetos urbanísticos e edificações 
residenciais e comerciais ficará expressamente condicionada à implantação da rede pública 
de coleta de esgoto. 

9. É permitido o parcelamento do solo, desde que precedido de análise e autorização específica 
da Gestão da APA, ouvido o Conselho Gestor, respeitando-se os parâmetros urbanísticos 
definidos pelo presente Plano de Manejo, conforme especificado nas normas abaixo. 

10. O parcelamento do solo em projetos urbanísticos residenciais e comerciais a serem 
implantados e/ou em processo de licenciamento, após a data de aprovação do presente 
Plano de Manejo, deverá prever a área mínima de unidades autônomas (por matrícula 
imobiliária) de 3.000 metros quadrados, obedecendo aos seguintes parâmetros urbanísticos: 

Quadro 2.1.3-III: Parâmetros urbanisticos 

Taxa 
máxima de 
ocupação 

do solo  (%) 

Taxa de 
permeabilidade 

do solo (%) 

Recuos (m) 

Gabarito 
máximo 

Parcelamento 

Frontal 
Lateral / 
fundos 

Lote mínimo 
(m

2
) 

Unidade 
autônoma 

mínima 
(m

2
) 

Testada 
mínima 

(m) 

20 80 6 4/4 2 3.000 3.000 30 

 

11. A aprovação de projetos de loteamentos e condomínios exigirá a manutenção de área 
mínima de 20% cobertos com vegetação nativa em estágio secundário médio e avançado de 
regeneração, na condição de Área Verde do Condomínio, além das Áreas de Preservação 
Permanente de inclinação abrangida por outra zona. É vedada a entrada, no cômputo desta 
Área Verde, das áreas remanescentes dos lotes e unidades autônomas das quais tratam as 
demais normas desta Zona, devendo-se priorizar, na medida do possível, mediante 
orientação da Gestão da APA, ouvido o Conselho Gestor, a conectividade estrutural entre a 
Zona de Proteção do Patrimônio Ambiental, Zona de Conservação do Patrimônio Ambiental e 
Zona de Conservação do Patrimônio Paisagístico. 
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12. A ocupação do solo nas propriedades resultantes de parcelamento ou não, devidamente 
registradas na Prefeitura Municipal de Porto Belo anteriormente à aprovação do presente 
Plano de Manejo, obedecerá aos seguintes parâmetros urbanísticos por faixa de lote mínimo 
ou unidade autônoma mínima: 

Quadro 2.1.3-IV: Parâmetros urbanisticos por faixa de lote mínimo 

Taxa 
máxima de 
ocupação 

do solo  (%) 

Taxa de 
permeabilidade 

do solo (%) 

Recuos (m) 

Gabarito 
máximo 

Parcelamento 

Frontal 
Lateral / 
fundos 

Lote mínimo 
(m

2
) 

Unidade 
autônoma 

mínima 
(m

2
) 

Testada 
mínima 

(m) 

20 80 6 4/4 2 3.000 3.000 30 

15 80 6 4/4 2 2.000 2.000 20 

12,5 50 4 2/2 2 1.000 1.000 12 

10 50 4 2/2 2 500 500 12 

 

13. É proibida a implantação de edificações residenciais e comerciais com mais de dois 

pavimentos e de projetos urbanísticos verticais – edifício de apartamentos – no interior da 

APA, após a data de aprovação do presente Plano de Manejo. 

14. A aprovação de projetos de loteamentos e condomínios exigirá a inclusão de vias coletoras 

em número e forma compatíveis com as necessidades de articulação da área loteada com as 

vias hierarquicamente superiores do sistema viário municipal. Além disto, os seguintes 

projetos relativos ao sistema viário deverão ser apresentados: I - projeto de pavimentação 

das vias, com adoção pavimento semirrígido (blocos intertravados de concreto ou material 

equivalente em termos de durabilidade e permeabilidade) para as pistas de rodagem e 

calçadas de pedestres; II - projeto de terraplanagem das vias com apresentação de perfil 

longitudinal e seções transversais de 1m em 1m representando o greide de terraplanagem e 

o terreno natural; III - projeto de manejo de águas pluviais das vias com apresentação de 

todos os dispositivos de captação de águas de pista, sistemas de proteção de cortes e aterros 

e sistemas de transposição de talvegues. 

15. O licenciamento de empreendimentos e edificações está condicionado a um parecer técnico 

da Defesa Civil de Porto Belo atestando inexistência de risco de desastres naturais para a 

ocupação, devendo-se observar as restrições de uso impostas pelas áreas de suscetibilidade 

a processos erosivos, conforme relatório técnico e mapeamento temático apresentado neste 

Plano de Manejo. É obrigatória a realização de laudo geológico e sondagem para ocupação 

de áreas com moderada a alta e alta suscetibilidade a processos erosivos e é expressamente 

vedada a ocupação das Áreas de Preservação Permanente de declividade igual ou superior a 

45°. 

16. Não é permitida a abertura de novas vias de acesso e logradouros sem autorização da Gestão 

da APA, que deve considerar, para a liberação da licença, seu dimensionamento e a definição 

da finalidade do referido acesso. 
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2.1.3.7 ZEAO - Zona de Efetivação e Aprimoramento da Ocupação 

Objetivo Geral 

Orientar a compatibilização do processo existente de ocupação em área de poucas restrições ambientais 
com a conservação dos atributos naturais, histórico-culturais e paisagísticos da APA. 

Objetivos específicos 

 Orientar, por meio de um regime urbanístico adequado, a compatibilização da ocupação 
existente com a conservação dos atributos ambientais e paisagísticos da APA; 

 Minimizar os impactos do uso do solo sobre o patrimônio ambiental e histórico-cultural da APA; 
 Incentivar a utilização da área com estruturas e atividades turísticas e residenciais de baixo 

impacto ambiental. 

Critério de delimitação 

 Áreas já antropizadas e em processo de ocupação antes da criação da APA com poucas 
restrições ambientais à urbanização. 

Normas 

1. A autorização ou licenciamento para a ocupação do solo de projetos urbanísticos e 
edificações residenciais e comerciais, a partir da data de aprovação do presente Plano de 
Manejo, está expressamente condicionada à implantação da rede pública de abastecimento 
de água e coleta de esgoto ou à apresentação e aprovação, pela Gestão da APA, ouvido o 
Conselho Gestor, de solução tecnológica unidomiciliar ou coletiva que comprove, por meio 
de projeto e responsável técnico, os parâmetros de eficiência a serem monitorados de forma 
a não ocasionar degradação dos corpos d’água locais, a não contaminação do lençol freático 
e a inexistência de riscos à saúde humana. 

2. Para as soluções tecnológicas unidomiciliares ou coletivas de tratamento de esgoto, é 
proibido o despejo dos e luentes tratados diretamente nos corpos d’água e a in iltração dos 
mesmos no solo terá caráter temporário até que a rede pública de coleta e tratamento 
estiver implantada. Enquanto isto, estará expressamente condicionada a apresentação de 
estudos que comprovem a inexistência de riscos de contaminação do lençol freático e corpos 
d’água, bem como de geração de processos erosivos no solo da área in iltrada e região 
adjacente. 

3. Os estudos de comprovação de inexistência de riscos de contaminação do lençol freático e 
corpos d’água circunvizinhos e de geração de processos erosivos na região adjacente deverão 
ser realizados por monitoramento sistemático de empresa ou profissional qualificado, 
contratado pelo proprietário, com apresentação da respectiva Anotação de Responsabilidade 
Técnica à Gestão da APA, ouvido o Conselho Gestor. 

4. Para os casos do tratamento de esgoto, as soluções tecnológicas unidomiciliares ou coletivas 
que não garantam a manutenção da qualidade do corpo receptor e do lençol freático pela 
infiltração em solo, respectivamente, dos efluentes finais tratados, a autorização ou 
licenciamento para a ocupação do solo na forma de projetos urbanísticos e edificações 
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residenciais e comerciais ficará expressamente condicionada à implantação da rede pública 
de coleta de esgoto. 

5. É permitido o parcelamento do solo, desde que precedido de análise e autorização específica 
da Gestão da APA, ouvido o Conselho Gestor, respeitando-se os parâmetros urbanísticos 
definidos pelo presente Plano de Manejo, conforme especificado nas normas abaixo. 

6. O parcelamento do solo em projetos urbanísticos residenciais e comerciais a serem 
implantados e/ou em processo de licenciamento após a data de aprovação do presente 
Plano de Manejo deverá prever a área mínima de unidades autônomas (por matrícula 
imobiliária) de 3.000 metros quadrados, obedecendo aos seguintes parâmetros urbanísticos: 

Quadro 2.1.3-V: Parâmetros urbanisticos  

Taxa 
máxima de 
ocupação 

do solo  (%) 

Taxa de 
permeabilidade 

do solo (%) 

Recuos (m) 

Gabarito 
máximo 

Parcelamento 

Frontal 
Lateral / 
fundos 

Lote mínimo 
(m

2
) 

Unidade 
autônoma 

mínima 
(m

2
) 

Testada 
mínima 

(m) 

20 80 6 4/4 2 3.000 3.000 30 

 

7. Nas propriedades, resultantes de parcelamento ou não, devidamente registradas na 
Prefeitura Municipal de Porto Belo anteriormente à aprovação do presente Plano de Manejo, 
a ocupação do solo obedecerá aos seguintes parâmetros urbanísticos por faixa de lote 
mínimo ou unidade autônoma mínima: 

Quadro 2.1.3-VI: Parâmetros urbanisticos por faixa de lote mínimo 

Taxa 
máxima de 
ocupação 

do solo  (%) 

Taxa de 
permeabilidade 

do solo (%) 

Recuos (m) 

Gabarito 
máximo 

Parcelamento 

Frontal 
Lateral / 
fundos 

Lote mínimo 
(m

2
) 

Unidade 
autônoma 

mínima 
(m

2
) 

Testada 
mínima 

(m) 

20 80 6 4/4 2 3.000 3.000 30 

15 80 6 4/4 2 2.000 2.000 20 

12,5 50 4 2/2 2 1.000 1.000 12 

10 50 4 2/2 2 500 500 12 

 

8. Também, a fim de cumprir os objetivos de conservação da paisagem florestal da APA, é 
proibida a implantação de edificações residenciais e comerciais com mais de dois pavimentos 
e de projetos urbanísticos verticais – edifício de apartamentos – no interior da APA, após a 
data de aprovação do presente Plano de Manejo. 

9. A aprovação de projetos de loteamentos e condomínios exigirá a inclusão de vias coletoras 
em número e forma compatíveis com as necessidades de articulação da área loteada com as 
vias hierarquicamente superiores do sistema viário municipal. Os seguintes projetos relativos 
ao sistema viário deverão ser apresentados: I - projeto de pavimentação das vias, com 
adoção pavimento semirrígido (blocos intertravados de concreto ou material equivalente em 
termos de durabilidade e permeabilidade) para as pistas de rodagem e calçadas de 
pedestres; II - projeto de terraplanagem das vias com apresentação de perfil longitudinal e 
seções transversais de 1m em 1m representando o greide de terraplanagem e o terreno 
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natural; III - projeto de manejo de águas pluviais das vias com apresentação de todos os 
dispositivos de captação de águas de pista, sistemas de proteção de cortes e aterros e 
sistemas de transposição de talvegues. 

10. Deve ser exigida e monitorada a execução de projetos de contenção de encostas, manejo de 
águas pluviais, pavimentação dos acessos, coleta de lixo e destinação de resíduos sólidos, 
conforme normas gerais definidas neste Plano de Manejo. 

11. Não é permitida a abertura de novas vias de acesso e logradouros, de caráter público ou 
privado, sem autorização da Gestão da APA, ouvido o Conselho Gestor. 

2.1.3.8 ZRA - Zona de Recuperação Ambiental 

Objetivo Geral 

Orientar e monitorar a recuperação ambiental das áreas antropizadas sem edificações e em condição de 
conflito legal de uso e ocupação. 

Objetivos específicos 

 Promover e monitorar a recuperação da cobertura vegetal de forma espontânea e/ou induzida, 
em conjunto com os proprietários, conforme situação particular de cada área a ser recuperada; 

 Estimular a pesquisa científica atrelada ao desenvolvimento de técnicas de recuperação e 
monitoramento da cobertura vegetal; 

 Coibir a expansão e o adensamento construtivo na Zona de Recuperação Ambiental; 
 Adequar e manter estruturas existentes com vocação para atividades educacionais, 

interpretativas e turísticas de baixo impacto ambiental; 
 Firmar instrumento legal com cada proprietário contendo os procedimentos e prazos para 

recuperação ambiental, priorizando áreas potenciais para proteção de recursos hídricos, 
estabilização geológica e criação de conectividade estrutural da biota. 

Critério de delimitação 

 Áreas antropizadas sem edi icações situadas em APPs de curso d’água e topo de morro e da 
Faixa de Proteção da Orla; 

 Vegetação secundária em estágio inicial de regeneração situada em APPs de curso d’água e topo 
de morro; 

 Áreas com plantio de ex ticas situadas em APPs de curso d’água e topo de morro e Faixa de 
Proteção da Orla.  

Normas 

1. Não é permitida a construção, ampliação e/ou reforma de edificações nesta Zona, salvo 
aquelas destinadas às atividades de recuperação ambiental, pesquisa científica e 
monitoramento, bem como para fins de atendimento ao ajustamento de conduta 
estabelecido com os proprietários em função dos objetivos e normatizações associados à 
presente Zona, à Zona de Regularização da Ocupação e à Zona de Ocupação Conflitante 
Temporária, com vistas à mitigação de impactos ambientais. 
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2. Deverão ser firmados termos de ajustamento de conduta entre a Gestão da APA e os 
proprietários da área, ouvido o Conselho Gestor, para que sejam garantidas e viabilizadas as 
condições de regeneração, inclusive com medidas ativas de recuperação, tais como a retirada 
de aterros, construções, animais de criação e outros e/ou com plantio de mudas de espécies 
nativas da formação original (Floresta Ombrófila Densa), com base em Plano de Recuperação 
de Áreas Degradadas (PRAD) ou Projeto Técnico equivalente, elaborado por profissional 
habilitado e aprovado pelo órgão competente. 

3. O Plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) ou Projeto Técnico equivalente, 
elaborado por profissional habilitado, devidamente licenciado, deverá respeitar um 
afastamento mínimo de 5 (cinco) metros das edificações situadas nas Zonas de Regularização 
da Ocupação e de Ocupação Conflitante Temporária, que se encontrarem em processo de 
regularização ambiental ou durante o prazo de ajustamento de conduta firmado com os 
respectivos proprietários. 

4. Quando a técnica de recuperação implicar em utilização de espécies vegetais que não sejam 
nativas da formação de Floresta Ombrófila Densa, a sua importância no processo de 
recuperação, a inexistência de risco de contaminação biológica e o prazo para substituição 
por espécies vegetais nativas deverão ser justificados tecnicamente, respeitando-se o limite 
de 5 anos a partir do processo da data inicial de execução do PRAD. 

5. Fica vedada sob hipótese alguma a supressão vegetal em qualquer estágio de regeneração, 
bem como a construção ou ampliação de edificações por motivo de cessão ou venda da terra 
ou residência original a terceiros. 

6. Fica permitida a manutenção das vias necessárias ao acesso temporário às edificações da 
Zona de Ocupação Conflitante Temporária inseridas nas Zonas de Recuperação Ambiental, 
sendo vedada a ampliação e obrigatória a adequação das mesmas para fins de mitigação de 
impactos ambientais, devendo ser recuperadas caso sejam destinadas à ZOCT associada. 

2.1.3.9 ZRO - Zona de Regularização da Ocupação1 

Objetivo Geral 

Regularizar as ocupações edificadas situadas em áreas de fragilidade ambiental e de restrições legais. 

Objetivos específicos 

 Coibir a expansão do perímetro e o adensamento construtivo em Áreas de Preservação 
Permanente; 

 Criar cadastro detalhado e monitorar a situação das edificações em áreas de fragilidade 
ambiental e restrições legais;  

 Promover ações de conscientização e esclarecimento sobre as irregularidades e procedimentos 
necessários para a adequação das edificações; 

 Orientar e monitorar os procedimentos de adequação das ocupações; 

                                           
1
 A identificação das edificações que subsidiou a espacialização desta zona foi realizada pela interpretação de imagens de 

satélite do ano de 2009, de modo que todas as demais edificações implantadas antes ou depois da aprovação do presente 
Plano de Manejo (não identificadas através da interpretação das imagens de satélite utilizadas) e que se enquadrem nos 
mesmos critérios de delimitação deverão ser incorporadas nesta zona e obedecer as normatizações equivalentes. 
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 Controlar os impactos ambientais gerados pelas ocupações. 

Critério de delimitação 

 Áreas ocupadas por edificações parcialmente sobrepostas à APPs. 

Normas 

1. Todas as edificações desta Zona deverão ser cadastradas pela Gestão da APA, com o registro 
da matrícula imobiliária e/ou demais documentos comprobatórios de posse, dos dados do 
proprietário, da metragem quadrada da edificação e dos sistemas de abastecimento de água 
e tratamento de esgoto existentes, dentre outras informações julgadas relevantes às 
características e fragilidades ambientais da área.  

2. A ampliação e/ou reforma das edificações somente será permitida se não incorrer em 
ocupação adicional das APPs ou se for expressamente necessária à adequação sanitária da 
edificação, e apenas sob parecer favorável da Gestão da APA. 

3. A regularização das edificações inseridas nesta zona está expressamente condicionada à 
implantação da rede pública de abastecimento de água e coleta de esgoto ou à apresentação 
e aprovação, pela Gestão da APA, ouvido o Conselho Gestor, de solução tecnológica 
unidomiciliar ou coletiva que comprove, por meio de projeto e responsável técnico, os 
parâmetros técnicos de eficiência a serem monitorados de forma a não ocasionar 
degradação dos corpos d’água locais, para o caso de despejo de e luentes tratados, a não 
contaminação do lençol freático, para o caso da infiltração de efluentes tratados, e a 
inexistência de riscos à saúde humana. 

4. Serão permitidas obras de manutenção, desde que visando à mitigação de impactos 
ambientais da edificação e seu uso ou adequação às normas gerais do Zoneamento, quando 
for o caso. 

5. As situações irregulares cadastradas terão um prazo de 3 (três) anos, a partir da data de 
aprovação do Plano de Manejo, para sua regularização ou adequação. 

2.1.3.10 ZOCT - Zona de Ocupação Conflitante Temporária2 

Objetivo Geral 

Promover a desocupação gradual ou regularização ambiental de edificações em APPs conforme situação 
particular de cada proprietário e/ou propriedade privada. 

Objetivos específicos 

 Coibir a expansão do perímetro e o adensamento construtivo em APPs; 
 Realizar cadastro detalhado e monitorar a situação das edificações irregulares em APPs; 
 Promover ações de conscientização e esclarecimento sobre as irregularidades; 

                                           
2
 A identificação das edificações que subsidiou a espacialização desta zona foi realizada pela interpretação de imagens de 

satélite do ano de 2009, de modo que todas as demais edificações implantadas antes ou depois da aprovação do presente 
Plano de Manejo (não identificadas através da interpretação das imagens de satélite utilizadas) e que se enquadrem nos 
mesmos critérios de delimitação deverão ser incorporadas nesta zona e obedecer as normatizações equivalentes. 
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 Estabelecer procedimentos para a desocupação e retirada gradual das edificações irregulares 
em APPs conforme situação particular de cada proprietário e/ou propriedade privada; 

 Firmar instrumento legal com cada proprietário contendo os procedimentos estabelecidos para 
desocupação e regularização ambiental das edificações em APPs; 

 Monitorar as etapas de desocupação e retirada das edificações irregulares em APPs e a 
regularização ambiental das edificações quanto ao tratamento de efluentes e outros 
procedimentos estabelecidos no instrumento; 

 Controlar os impactos ambientais, gerados pelo processo de desocupação e retirada das 
edificações irregulares em APPS; 

 Promover e monitorar a recuperação das áreas degradadas pelo processo de desocupação e 
retirada das edificações irregulares em APPs. 

Critério de delimitação 

 Áreas ocupadas por edificações integralmente sobrepostas à APPs. 

Normas 

1. Todas as edificações desta Zona deverão ser cadastradas pela Gestão da APA, com o registro 
da matrícula imobiliária e/ou demais documentos comprobatórios de posse, da 
documentação comprobatória do período de construção, dos dados do proprietário, da 
metragem quadrada da edificação e dos sistemas de abastecimento de água e tratamento de 
esgoto existentes, dentre outras informações julgadas relevantes às características e 
fragilidades ambientais da área.  

2. As edificações com implantação comprovada anteriormente à criação da Lei 4.771 (15 de 
setembro de 1965), caracterizadas como assentamentos urbanos com recursos de programas 
habitacionais, implantadas conforme Lei no 11.977 (7 de julho de 2009) e/ou destinadas à 
manutenção das atividades econômicas e práticas culturais de comunidade pesqueira 
tradicional, deverão receber um atestado de regularidade pela Gestão da APA, 
primeiramente desde que não se localizem em área de risco a ser definida mediante parecer 
técnico da Defesa Civil e, em segundo lugar, condicionadas ao estabelecimento de termo de 
ajustamento de conduta para adequação dos sistema de tratamento de esgoto. 

3. As edificações destinadas à manutenção das atividades econômicas e práticas culturais de 
comunidade pesqueira tradicional deverão receber um atestado de regularidade pela Gestão 
da APA, primeiramente desde que não se localizem em área de risco a ser definida mediante 
parecer técnico da Defesa Civil e, em segundo lugar, condicionadas ao estabelecimento de 
termo de ajustamento de conduta para adequação do sistema de tratamento de esgoto. 

4. O atestado de regularidade ambiental das edificações está expressamente condicionado, 
dentro do prazo estabelecido pelo termo de ajustamento de conduta, à implantação da rede 
pública de abastecimento de água e coleta de esgoto ou à apresentação e aprovação, pela 
Gestão da APA, ouvido o Conselho Gestor, de solução tecnológica unidomiciliar ou coletiva 
que comprove, por meio de projeto e responsável técnico, os parâmetros técnicos de 
e ici ncia a serem monitorados de  orma a não ocasionar degradação dos corpos d’água 
locais, para o caso de despejo de efluentes tratados, a não contaminação do lençol freático, 
para o caso da infiltração de efluentes tratados, e a inexistência de riscos à saúde humana. 
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5. Para as demais ocupações conflitantes deverão ser firmados termos de ajustamento de 
conduta entre a Gestão da APA e os proprietários da área ou posseiros, com o 
estabelecimento de prazo e procedimentos de desocupação, demolição, retirada e 
destinação de entulhos em local apropriado, fora dos limites da APA, observadas as práticas 
para mitigação de impactos ambientais sobre a biota local.  

6. A implementação de Plano de Recuperação de Áreas Degrada (PRAD) ou Projeto Técnico 
equivalente, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão competente, 
deverá ser incluída nos termos de ajustamento de conduta. 

7. Uma vez demolidas e desocupadas, as áreas deverão ser classificadas como Zona de 
Recuperação Ambiental, sobre as quais passam a incidir os objetivos e normas desta Zona. 

8. Serão permitidas obras de manutenção, apenas sob parecer favorável da Gestão da APA, 
desde que atendidos os termos de ajustamento de conduta visando à sua regularização ou 
aos prazos de desmobilização e demolição; 

9. Os usos e atividades desconformes, de acordo com o estabelecido no Plano Diretor, terão um 
prazo de 3 (três) anos, a partir da data de publicação desta Lei, para sua regularização ou 
adequação. 

10. Nos casos de demolição da edificação, as áreas deverão ser imediatamente reclassificadas 
como Zona de Recuperação Ambiental. 

11. Nos casos da necessidade expressa de reassentamento ou relocação de moradores 
caracterizados como povo ou população tradicional, segundo Decreto no 6.040/2007, a 
Gestão da APA deverá providenciar toda assistência necessária para garantir a reprodução 
cultural, social, religiosa, ancestral e econômica dentro do território da comunidade 
tradicional a que pertencem os moradores. 

2.1.3.11 ZUCON - Zona de Uso Conflitante 

Objetivo Geral 

Normatizar e adequar o uso e a ocupação conflitantes com a conservação dos atributos naturais, 
histórico-culturais e paisagísticos presentes na Faixa de Proteção da Orla Marítima da APA. 

Objetivos específicos 

 Cadastrar as áreas e cobrar levantamento planialtimétrico como condição para normatização e 
adequação dos usos existentes; 

 Normatizar as formas de uso e ocupação das áreas antropizadas existentes na Faixa de Proteção 
da Orla para a sua compatibilização com a conservação dos atributos ambientais e paisagísticos 
da APA e com os direitos de uso das terras de domínio de marinha; 

 Firmar instrumento legal com cada proprietário contendo os procedimentos estabelecidos para 
desocupação e regularização ambiental das edificações na Faixa de Proteção da Orla; 

 Coibir a expansão do perímetro e o adensamento construtivo; 
 Minimizar os impactos ambientais e efeitos de borda das áreas antropizadas existentes na Faixa 

de Proteção da Orla sobre as formações florestais das baixas encostas e ecossistemas de costão 
rochoso; 
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 Incentivar a utilização da área com estruturas e atividades turísticas e residenciais de baixo 
impacto ambiental. 

Critério de delimitação 

 Áreas antropizadas, com e sem edificação, situadas na Faixa de Proteção da Orla (definida e 
normatizada pelo Decreto 5.300/2004), com uso e ocupação conflitante com a conservação dos 
atributos naturais, histórico-culturais e paisagístico da APA.  

Normas 

1 Não é permitida a construção de edificações nesta Zona, a partir da data de aprovação do 
presente Plano de Manejo, salvo aquelas destinadas às atividades de educação ambiental, 
pesquisa e monitoramento, desde que utilizadas estruturas de mínimo impacto. 

2 Todas as edificações desta Zona deverão ser cadastradas pela Gestão da APA, com o registro 
da matrícula imobiliária, da documentação comprobatória dos direitos de uso de terreno da 
marinha, do período de construção, dos dados do proprietário, da metragem quadrada da 
edificação e dos sistemas de abastecimento de água e tratamento de esgoto existentes, 
dentre outras informações julgadas relevantes às características e fragilidades ambientais da 
área.  

3 Deverá ser cobrado ainda levantamento planialtimétrico do terreno ocupado como condição 
para normatização e adequação dos usos existentes e regularização da ocupação, se for o 
caso. 

4 As edificações sem escritura pública de cessão de direitos de ocupação de terreno de 
marinha serão consideradas irregulares. As providências para recuperação à União da posse 
do imóvel nos termos do Artigo 63, do Decreto-lei no 9.760/1946, deverão ser 
implementadas. 

5 Caso decretada a desocupação dos terrenos pertencentes à União, deverão ser firmados 
termos de ajustamento de conduta entre a Gestão da APA e os proprietários da área, com o 
estabelecimento de prazo e procedimentos de retirada e destinação de entulhos em local 
apropriado, fora dos limites da APA, observadas práticas para mitigação de impactos 
ambientais sobre a biota local.  

6 A implementação de Plano de Recuperação de Áreas Degrada (PRAD) ou Projeto Técnico 
equivalente, elaborado por profissional habilitado e aprovado pelo órgão competente, 
deverá ser incluída nos termos de ajustamento de conduta. 

7 Uma vez demolidas e desocupadas, as áreas deverão ser classificadas como Zona de 
Recuperação Ambiental, sobre as quais passam a incidir os objetivos e normas desta Zona. 

8 As edificações destinadas à manutenção das atividades econômicas e práticas culturais de 
comunidade pesqueira tradicional deverão receber um atestado de regularidade pela Gestão 
da APA, condicionado primeiramente a um parecer técnico da Defesa Civil de Porto Belo 
atestando inexistência de risco de desastres naturais para a edificação e, em segundo lugar, 
ao estabelecimento de termo de ajustamento de conduta para adequação do sistema de 
tratamento de esgoto. 
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9 O atestado de regularidade ambiental das edificações com parecer favorável da Defesa Civil 
de Porto Belo está expressamente condicionado, dentro do prazo estabelecido pelo termo de 
ajustamento de conduta, à implantação da rede pública de abastecimento de água e coleta 
de esgoto ou à apresentação e aprovação, pela Gestão da APA, ouvido o Conselho Gestor, de 
solução tecnológica unidomiciliar ou coletiva que comprove, por meio de projeto e 
responsável técnico, os parâmetros técnicos de eficiência a serem monitorados de forma a 
não ocasionar degradação dos corpos d’água locais, para o caso de despejo de e luentes 
tratados, a não contaminação do lençol freático, para o caso da infiltração de efluentes 
tratados, e a inexistência de riscos à saúde humana. 

10 Deve ser exigida e monitorada a execução de projetos de contenção de encostas, manejo de 
águas pluviais, pavimentação dos acessos, coleta de lixo e destinação de resíduos sólidos, 
conforme normas gerais definidas neste Plano de Manejo. 

11 Não é permitida a abertura de novas vias de acesso e logradouros, de caráter público ou 
privado, sem autorização da Gestão da APA, ouvido o Conselho Gestor. 

2.2 Áreas Estratégicas  

As Áreas Estratégicas são espaços delimitados dentro e no entorno da APA onde ocorrem determinadas 
situações específicas (vocações e fragilidades) que exigem ações de gestão e manejo estratégicas 
focadas na maximização dos pontos positivos e na eliminação ou minimização dos pontos negativos 
intrínsecos. Neste Plano de Manejo, as Áreas Estratégicas apresentam atividades que complementam as 
Ações Gerais de Gestão e devem ser analisadas de acordo com as normatizações constantes no 
Zoneamento. 

Para cada uma das Áreas Estratégicas foram propostos objetivos, resultados esperados e indicadores. 
Com base nestas demandas foram analisados os diagnósticos e os resultados da avaliação estratégica, 
realizados no âmbito do presente Plano de Manejo, para subsidiar a elaboração dessas atividades no 
intuito de atender cada uma das situações específicas. 

2.2.1 Áreas Estratégicas Internas (AEI) 

Foram definidas onze Áreas Estratégicas Internas da APA, as quais se encontram espacializadas na 
Figura 2.2.1-I e descritas a seguir. 
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Figura 2.2.1-I: Mapa das Áreas Estratégicas Internas
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2.2.1.1 AEI Portal da APA do Araçá 

Esta AEI abrange a área prevista para instalação do Portal da APA do Araçá (Figura 2.2.1.1-II) e está 
localizada no ponto inicial da AEI Rua Antônio José de Aquino, principal acesso viário ao interior da APA. 
Compreende uma área de 4m² destinada à instalação do Portal para divulgação das informações sobre a 
APA com sinalização de orientação para os atrativos, bem como as normas para o visitante da APA. 

 

Figura 2.2.1-II: Antiga Placa de Sinalização de entrada na APA, local similar ao do futuro portal 

 
Quadro 2.2.1-I: Objetivos, resultados e indicadores da AEI Portal da APA do Araçá 

Objetivos Resultados Esperados Indicadores 

 Sinalizar a entrada na área da 
APA e recepção de visitantes 

 Informar aos visitantes a sua 
localização no interior da APA 

 Divulgar aos visitantes as normas da 
APA, condições de acesso, uso e 
permanência 

 Estrutura instalada 

 Orientar a visitação pública 
quanto às normas básicas e 
atrativos da APA 

 Divulgar informações dos atrativos e 
normas básicas da UC  

 Nº de ocorrências 
registradas em relação aos 
avisos 

 

Atividades 

 Selecionar, em comum acordo com a comunidade e instituições, e como resultado do processo 
de processo de demarcação e monumentalização dos limites da APA (Programa de 
Infraestrutura), uma área para instalação do Portal no ponto mais próximo ao limite da UC. 

 Contratar, por meio de licitação ou parceria, e acompanhar a elaboração e implantação do 
projeto executivo Portal, considerando o dimensionamento da estrutura, as especificações dos 
materiais a serem utilizados, bem como o desenvolvimento do conteúdo informativo e artístico 
do Portal, respeitando o padrão de identidade visual definido para a UC (Programa de 
Infraestrutura). 
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 Utilizar, na instalação do Portal, materiais duráveis e ecologicamente corretos, buscando 
maximizar a harmonização com a paisagem do ambiente natural e a integração com o padrão de 
identidade visual da APA. 

 Prever a sinalização dos limites estabelecidos pelo estudo de capacidade e suporte à restrição 
ao acesso de ônibus, exceto aqueles de pequeno porte, credenciados pela equipe de gestão da 
APA e com agendamento prévio da visitação, pertencentes às operadores ou aos órgãos 
públicos cadastrados, conforme previsto nas ações gerenciais gerais do Programa de Uso 
Público. 

 Prever a sinalização sobre restrições para  tratores de esteira, retroescavadeiras ou quaisquer 
outras máquinas de terraplenagem.  

2.2.1.2 AEI Sítios Arqueológicos 

Esta AEI abrange a área onde existem 3 sítios do tipo oficina lítica (Figuras 2.2.1-III e 2.2.1-IV), com a 
presença de bacias de polimento em formato côncavo, feitas em um costão de granito a poucos metros 
da água do mar, e um sítio habitação pré-colonial Jê, evidenciado pela “terra preta  existente na área, 
com a presença de conchas esparsas. Aparentemente, o material que compõe o sítio habitação se 
estende por uma área de 100m² ao redor dos sítios. 

 
Figura 2.2.1-III: Matacão de granito onde 

constam quatro bacias de polimento 

 
Figura 2.2.1-IV: Visão do sítio arqueológico na 

Ponta do Caixa D´Aço 
 

Quadro 2.2.1-II: Objetivos, resultados e indicadores da AEI Sítios Arqueológicos 

Objetivos Resultados Esperados Indicadores 

 Proteger o patrimônio 
arqueológico 

 Registrar e mapear o 
Patrimônio arqueológico  

 Nº de sítios registrados no 
IPHAN 

 Aumentar o conhecimento 
acerca dos sítios 

 Envolver instituições de 
pesquisa 

 Nº de pesquisas arqueológicas 
desenvolvidas 

 Divulgar o Patrimônio 
Arqueológico 

 Integrar o atrativo aos 
roteiros da APA 

 Nº, perfil e grau de satisfação 
de visitantes 

 

Atividades 

 Delimitar e sinalizar os sítios arqueológicos para a proteção do patrimônio da APA. 
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 Articulação institucional para tombamento no IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico e 
Arquitetônico Nacional). 

 Divulgar às universidades e cursos de arqueologia o potencial para pesquisa e visitação científica 
especializada existente na APA, esclarecendo que toda pesquisa nos sítios deverá ser 
previamente autorizada pela chefia da APA do Araçá, mediante projeto detalhado dos 
procedimentos, resultados e objetivos e permissão do IPHAN (Instituto do Patrimônio Histórico 
e Arquitetônico Nacional), conforme ações do Programa de Pesquisa e Monitoramento. 

 Incentivar a pesquisa nos sítios que não pressuponham a retirada da cobertura vegetal 
(dimensionamento, identificação, prospecção por furos em pontos esparsos e prospecção de 
superfície). 

 Criar conteúdo interpretativo em parceria com o IPHAN e/ou a partir dos resultados das 
pesquisas e instalar painéis nos sítio com viabilidade para visitação pública, respeitando os 
resultados das ações de normatização do uso público, estudo de capacidade suporte e seguindo 
o padrão de identidade visual da APA, especificado nas ações gerenciais gerais do presente 
documento. 

 Avaliar a integração com o programa de uso público e educação ambiental para capacitação de 
moradores do interior e/ou entorno da APA para condução de visitantes e interpretação do 
patrimônio arqueológico. 

 

2.2.1.3 AEI Sítios Históricos 

A presente AEI abrange dois pontos de interesse histórico, o primeiro são ruínas de uma antiga 
construção composta por sete muros, feitos pelo encaixe de blocos e seixos de tipos de rochas variados, 
dispostos de tal forma que aparentam serem terraços em diferentes níveis (Figura 2.2.1-V). O segundo é 
um Engenho de Farinha, localizado na propriedade do Sr. Pier Luiz Como (Figura 2.2.1-VI). Ambos se 
enquadram como atrativos históricos potenciais da APA, já que representam o modo de vida e produção 
dos antigos moradores locais. 

  
Figura 2.2.1-V: Ruínas de antiga construção com 

disposição em terraços 
Figura 2.2.1-VI: Engenho de Farinha 
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Quadro 2.2.1-III: Objetivos, resultados e indicadores da AEI Sítios Históricos 

Objetivos Resultados Esperados Indicadores 

 Resgate histórico cultural 

 Manter e divulgar saberes 
tradicionais 

 Recuperar e incentivar 
práticas tradicionais 

 Nº de atividades culturais 
envolvendo sítios 

 Divulgação do patrimônio 
histórico cultural 

 Integrar os atrativos aos 
roteiros de visitação 

 Preservar e valorizar as 
estruturas histórico-culturais 

 Nº, perfil e grau de satisfação de 
visitantes 

 

Atividades 

 Consultar os proprietários, durante o cadastramento de propriedades previsto no Programa de 
Proteção e Manejo, sobre o interesse em desenvolver atividades em parceria com a APA, 
visando à integração dos sítios históricos no roteiro de visitação de atrativos da APA do Araçá. 

 Articular, com a Fundação Municipal de Cultura de Porto Belo, IPHAN e outros parceiros 
potenciais apontados no Programa de Administração, o apoio à elaboração e implantação de 
projetos de gestão e proteção do patrimônio imaterial no Araçá. 

 Elaborar roteiro turístico integrando o patrimônio histórico da APA ao de entidades afins, cuja 
parceria foi mapeada pela equipe de gestão, respeitando os resultados do estudo de 
capacidade, suporte e normatização complementar previstos no Programa de Uso Público e 
Educação Ambiental. 

 Após acordo com o proprietário, divulgar os sítios históricos inseridos no roteiro de visitação nos 
materiais de divulgação e equipamentos de sinalização, especialmente nos locais de acesso. 

 Articular, apoiar e acompanhar a elaboração e implantação de projeto executivo de melhorias 
dos atrativos, em parceria com os proprietários, para permitir a visitação e interpretação 
ambiental dos sítios históricos da APA do Araçá. 

2.2.1.4 AEI Rua Antônio José de Aquino 

Esta AEI compreende parte da extensão da Rua Antônio José de Aquino, principal acesso viário ao 
interior da APA, desde o ponto em que este adentra seu perímetro, até o balão de retorno situado no 
extremo norte da APA (no acesso à AEE Mirante da Galheta), configurando-se como um trajeto linear, 
condição que exige ordenamento específico para possibilitar o fluxo de moradores e visitantes e evitar 
congestionamentos e acidentes de trânsito. Ela foi classificada como via Especial, segundo o 
mapeamento do Sistema Viário do Plano Diretor Municipal. Este acesso é parcialmente revestido com 2 
tipos de pavimentação, alternando trechos asfaltados, concretados e de lajota sextavada (Figuras 3.2.1-
VII e VIII). Atualmente não existem guias, calçadas ou estruturas de drenagem para manejo de águas 
superficiais nos trechos pavimentados. 

 

                 
Continua 

                 
Conclusão 
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Figura 2.2.1-VII: Trecho asfaltado da Rua Antônio José 

de Aquino 
Figura 2.2.1-VIII: Trecho de pavimentação em concreto 

da Rua Antônio José de Aquino 

 
 Quadro 2.2.1-IV: Objetivos, resultados e indicadores da AEI Rua Antônio José de Aquino 

Objetivos Resultados Esperados Indicadores 

 Facilitar o fluxo de veículos  
 Instalar sinalização 

 Realizar melhorias 

 Nº de pontos de geração 
de tráfego 

 Fiscalizar o trânsito 
 Realizar operações de 
fiscalização 

 Nº de operações de 
fiscalização 

 Nº de autuações de 
trânsito 

 

Atividades 

 Articular, com a Secretaria de Obras e Transporte da Prefeitura, proprietários e 
empreendedores cadastrados, a execução de projeto de revitalização da rua, prevendo 
pavimentação adequada em toda a sua extensão, e incluindo infraestruturas de manejo de 
águas superficiais, sinalização de trânsito e ambiental, iluminação e calçadas. 

 Articular, com a Secretaria de Obras e Transporte da Prefeitura, a execução de um plano de ação 
emergencial para adequação temporária do trânsito, até que o projeto de revitalização seja 
viabilizado. 

 Acompanhar o processo de licenciamento da obra no intuito de garantir sua compatibilização 
com os acessos aos atrativos da APA (praias, trilhas e mirantes), as alternativas que viabilizem a 
passagem da fauna silvestre ao longo da rua, bem como o estabelecimento de outras medidas 
mitigadoras e compensatórias adequadas aos objetivos de manejo da APA, com especial 
atenção às normatizações do zoneamento e à proteção dos atributos ambientais e histórico-
culturais. 

 Acompanhar as etapas de implantação e futuras obras de manutenções para garantir a sua boa 
execução e o cumprimento das exigências estabelecidas no processo de licenciamento para a 
mitigação de impactos ambientais, observadas as restrições das normas gerais e específicas do 
Zoneamento. 

 Sinalizar, em consonância com o decreto previsto no Programa de Administração, a proibição do 
estacionamento de veículos ao longo via ou sobre as calçadas da Rua Antônio José de Aquino, 
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adotando o padrão de identidade visual e outras ações correlatas do Programa de 
Infraestrutura, em todo seu trajeto no interior da APA, especialmente nos pontos de retorno, 
cruzamentos e acessos às praias, trilhas e outros atrativos, indicando a localização das áreas 
permitidas e destinadas para tal fim. 

 Articular, com a Segurança Municipal, a realização de fiscalização periódica ao longo da via, 
especialmente durante os fins de semana e temporada de verão, conforme ação prevista no 
Programa de Administração. 

2.2.1.5 AEI Acessos para o Parque Municipal da Galheta 

Esta AEI corresponde aos três acessos que partem da APA e levam aos atrativos do Parque Natural 
Municipal da Galheta, incorporando estradas e trilhas que percorrem a encosta desde a floresta até os 
costões no município de Bombinhas.  

Quadro 2.2.1-V: Objetivos, resultados e indicadores da AEI Acessos para o Parque Municipal da Galheta 
Objetivos Resultados Esperados Indicadores 

 Integração com a gestão da 
UC 

 Planejamento conjunto 

 Integração nos estudos 
diagnósticos 

 Nº de ações conjuntas 

 Estruturação de atrativos 

 Implantação de 
equipamentos de 
interpretação 

 Sinalização 

 Nº de visitantes 

 Controle dos acessos 
 Execução de rotina de 
percorrimento das trilhas  

 Nº de vistorias 

 

Atividades 

 Instalar no curto prazo sinalização alusiva aos limites e informações básicas da APA e do Parque 
Natural Municipal da Galheta, incluindo as normatizações correspondentes e respeitando o 
padrão de identidade visual criado para a UC.  

 Estudar a viabilidade de parceria com o município de Bombinhas para a estruturação e o 
desenvolvimento de trilhas interpretativas para visitação do Parque Municipal de Galheta, 
especificamente as trilhas que dão acesso à prainha do Caeté e à praia de Bombas, cujo acesso 
passa pela APA da Ponta do Araçá, conforme ação correspondente do Programa de Uso Público 
e Educação Ambiental. 

 Instalar, como resultado do processo de parceria com o município de Bombinhas e de 
normatização do uso público da APA (Programa de Uso Público e Educação Ambiental), 
sinalização informativa e orientadora para o visitante tanto da localização, percurso, nível de 
dificuldade e demais características das trilhas, dos limites da APA e do Parque Municipal da 
Galheta, como da divulgação das normas e da conduta em ambientes naturais, em 
conformidade com a identidade visual definida para a APA da Ponta do Araçá. 

 Garantir, no caso da implantação de estruturas e sinalização, a utilização de materiais duráveis e 
ecologicamente corretos, bem como sua adequação de forma a não agredir a paisagem, 
buscando maximizar a harmonização com o ambiente natural. 
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2.2.1.6 AEI Rua Joaquim Domingos Inácio 

Esta AEI corresponde ao leito de uma estrada parcialmente implantada, cujo traçado parte da primeira 
curva da Rua Antônio José de Aquino, próxima à entrada do Iate Clube, tendo sua outra extremidade 
junto à mesma rua, já no interior da APA (Figura 2.2.1-IX). Ela encontra-se atualmente intransitável para 
veículos de passeio e consta no mapeamento do Sistema Viário do Plano Diretor Municipal, estando, 
porém, sem classificação. Enquadra-se como um atrativo potencial, principalmente pelo aspecto cênico 
da vista panorâmica (Figura 2.2.1-X), cujo desenvolvimento pode ser associado aos demais atrativos da 
APA. 

  

Figura 2.2.1-IX: Conexão da Estrada Nova com a Rua 
Antônio José de Aquino 

Figura 2.2.1-X: Paisagem observada da Estrada Nova 

 
Quadro 2.2.1-VI: Objetivos, resultados e indicadores da AEI Rua Joaquim Domingos Inácio 

Objetivos Resultados Esperados Indicadores 

 Estruturar trilha e mirante  Criar atrativo turístico 
 Situação legal conhecida 

 Estruturas Implantadas 

 

Atividades 

 Avaliar, com a Prefeitura, a situação legal atual da estrada, considerando a possibilidade de 
adequá-la como acesso alternativo à APA e à comunidade, no âmbito de um projeto de anel 
viário. 

 Aquisição de área para implantação de estacionamento público, com possibilidade de concessão 
futura do serviço, próximo ao ponto de descida da praia do Estaleiro (ver AEI Estacionamento 
mais adiante). 

 Executar, caso não haja justificativa para a adequação da estrada, a completa recuperação do 
leito, revitalizando-o para a implantação de uma trilha de acesso público aos atrativos e outras 
áreas de interesse. 

 Articular conjuntamente com proprietário a autorização para implantação placas de sinalização 
aos visitantes com a orientação dos atrativos turísticos e normas de uso ao longo da trilha, 
respeitando-se o padrão de identidade visual da APA. 
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 Elaborar e executar projeto de mirante do Ancoradouro, com estruturas de facilitação, 
segurança e sinalização interpretativa (temática alusiva às características físicas, ambientais e 
histórico-culturais da enseada do Caixa D’Aço), por meio da identificação e indenização da área, 
para apreciação da paisagem da enseada.  

2.2.1.7 AEI Estacionamentos 

Esta área estratégica aponta os locais onde poderão ser instalados os estacionamentos de veículos para 
visitantes. Abrange pequenas áreas adjacentes à Rua Antônio José de Aquino, onde poderão operar 
serviços de estacionamento particular, concessionários ou públicos na forma de propriedades 
particulares ou áreas públicas para estacionamento controlado em 45° na via. Estas alternativas buscam 
colaborar com o ordenamento do fluxo e volume de veículos no interior da APA, haja vista a proibição 
de estacionamento ao longo das vias e passeios públicos e os limites impostos pelo estudo de 
capacidade e suporte previstos no Programa de Uso Público e Educação Ambiental. 

 

Figura 2.2.1-XI: Propriedade onde opera o serviço de estacionamento durante a temporada 

 
Quadro 2.2.1-VII: Objetivos, resultados e indicadores da AEI Estacionamentos 

Objetivos Resultados Esperados Indicadores 

 Regulamentar o 
estacionamento de veículos na 
APA 

 Ordenar a permanência de 
veículos no interior da APA 

 Nº de autuações de trânsito 

 Nº de vagas oferecidas  

 

Atividades 

 Realizar estudos para estabelecer o dimensionamento de cada um dos estacionamentos com 
base na capacidade de carga dos atributos a que servem (Programa de Uso Público e Educação 
Ambiental), considerando também o limite diário de veículos de visitantes permitido no interior 
de APA. 

 Avaliar e elaborar, em conjunto com proprietários e interessados, um estudo de viabilidade 
econômica e protocolo de procedimentos para a operação dos diferentes tipos de serviço de 
estacionamento, considerando as áreas propostas neste Plano de Manejo e outras em 
potencial. 



56 

 

 

 Estabelecer negociação com os proprietários das áreas para viabilizar a implantação dos 
estacionamentos através de locação, aquisição ou desapropriação das áreas. 

 Elaborar projetos específicos para implantação dos estacionamentos, definindo, para cada um, 
as formas de operação, manutenção e controle na execução dos serviços a serem oferecidos ao 
visitante.  

 Viabilizar a operação dos estacionamentos em parceria com os proprietários ou através de 
licitação para a concessão e/ou terceirização dos serviços. A operação dos estacionamentos 
deverá obedecer a contratos específicos assinados entre a APA e o operador3 (proprietário ou 
concessionário), estabelecendo as regras de uso da área, operação do serviço, devendo 
obedecer ao prazo máximo de 2 anos para sua renovação, quando o mesmo deverá ser 
reavaliado. 

 Instalar, nos locais de estacionamento, placas informativas com a normatização da APA e as 
orientações de acesso aos atrativos, seguindo padrão de identidade visual estabelecido para a 
UC.  

 Exigir, nos projetos de implantação, o estabelecimento de vagas prioritárias para idosos e 
portadores de necessidades especiais. 

 Atender, na criação de estacionamentos, à legislação vigente e às autorizações e licenças 
previstas, respeitando as demais recomendações sobre supressão de vegetação, estabelecidas 
neste Plano de Manejo. 

2.2.1.8 AEI Ponta do Caixa D’Aço 

Esta AEI abrange a Ponta do Caixa D’Aço e seu acesso desde a AEI Rua Antônio José de Aquino. Há 
previsão de instalação de um mirante com vista panorâmica da Ponta do Caixa D’Aço e com 
equipamentos de apoio à visitação. Ela apresenta ainda vocação para pesquisa e interpretação 
arqueológica, em função do sítio identificado, porém ainda não dimensionado sobre a propriedade 
privada. O atual acesso à Ponta do Caixa D’Aço, que atualmente encontra-se intransitável para veículos, 
consta do mapeamento do Sistema Viário do Plano Diretor Municipal, estando, porém, sem 
classificação. No âmbito da APA do Araçá, sua importância consiste na possibilidade de acesso aos 
atrativos turísticos, áreas de pesquisa arqueológica e de interesse coletivo e social (costões e praia) 
localizadas na Ponta do Caixa D’Aço   

                                           

3 A exploração comercial dos estacionamentos deverá obedecer à legislação vigente quanto ao processo de 
concessão de direito de exploração de serviços dentro de Unidades de Conservação, de acordo com a Lei Nº 
9.985/2000 e Decreto Nº 4.340/2002. 
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Figura 2.2.1-XII: Ponta do Caixa D’Aço 

 
 Figura 2.2.1-XIII: Estado de conservação do 

acesso à Ponta do Caixa D’Aço 
 
 

Quadro 2.2.1-VIII: Objetivos, resultados e indicadores da AEI Ponta do Caixa D’aço 
Objetivos Resultados Esperados Indicadores 

 Conservar a área 

 Revitalização do acesso 

 Recuperação das áreas 
degradadas 

 Acesso implantado 

 Áreas recuperadas 

 Viabilizar atrativo turístico 
 Área para atividades de  
visitação, ecoturismo e 
educação ambiental  

 Equipamentos de interpretação 
ambiental instalados 

 Dimensionar, conservar e 
valorizar patrimônio histórico-
cultural 

 Sítios arqueológicos 
delimitados, estudados e 
explorados (turisticamente) 

 Sondagem arqueológica 

 Monumentalização do sítio 

 

Atividades 

 Negociar e promover a retirada do morador que ocupa irregularmente a extremidade sul da 
Ponta do Caixa D’Aço e recuperar a área, respeitando-se as normas gerais e específicas do 
Zoneamento. 

 Articular com o(s) proprietário(s) e com o IPHAN estudo arqueológico interventivo para 
dimensionamento, demarcação e caracterização dos sítios arqueológicos identificados e 
cadastrados durante a elaboração do Plano de Manejo. 

 Avaliar, com a Prefeitura, a situação legal atual da estrada, considerando também projetos de 
empreendimentos a ela associados. 

 Exigir, caso existam empreendimentos em processo de licenciamento que prescindam da 
estrada, a completa estruturação da via pública de acesso, respeitando-se as mesmas exigências 
estabelecidas para a AEI Rua Antônio José de Aquino e também as normas gerais e específicas 
estabelecidas no Zoneamento. 
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 Executar, caso não haja justificativa para a manutenção da estrada, a completa recuperação do 
leito, revitalizando-o para a implantação de uma trilha de acesso público aos atrativos e outras 
áreas de interesse. 

 Estabelecer negociação com o(s) proprietário(s) para viabilização de projeto executivo do deck 
para observação. 

 Articular, apoiar e acompanhar a elaboração e implantação de projeto executivo para a abertura 
da trilha de acesso até a ponta, aproveitando o caminho/trilha já existente, garantindo a 
segurança dos visitantes; a necessidade de infraestrutura física (contenções, drenagens, 
degraus, passarelas e outras) e o potencial para interpretação ambiental, adotando princípios e 
práticas de mínimo impacto ambiental em relação ao corte e pisoteio de vegetação, impacto em 
cursos d’água e nascentes, movimentação de solos e disposição de entulho e lixo da obra 
durante a execução do projeto. 

 Articular, apoiar e acompanhar a elaboração e implantação de projeto executivo para a 
implantação de um deck para observação, localizado ao final da trilha, junto ao costão rochoso, 
em local que tenha uma ampla vista para o mar (quadrantes oeste, sul e leste). 

 Recuperar as atuais áreas usadas irregularmente para acampamento. 

 Implantar placas de sinalização aos visitantes com a orientação dos atrativos turísticos e norma 
de uso conforme o padrão de identidade visual da APA. 

 Articular, apoiar e acompanhar a elaboração e implantação de projeto executivo de mirante 
público, por meio da identificação e indenização da área, para apreciação da paisagem na Ponta 
do Caixa D’Aço.  

2.2.1.9 AEI Praia do Caixa D’Aço 

A praia do Caixa D’Aço está localizada na extremidade leste da enseada de mesmo nome, possuindo 
cerca de 80m de extensão, contando com uma pequena faixa de areia que fica ainda mais restrita 
durante os períodos de maré cheia (Figuras 2.2.1-XIV e XV). O acesso a esta praia é feito por dentro de 
uma propriedade situada na Rua Antônio José de Aquino, onde é sinalizada a passagem lateral para 
pedestres, existindo também espaço de estacionamento para cerca de seis veículos. 

  
Figura 2.2.1-XIV: Praia do Caixa D’Aço Figura 2.2.1-XV: Um dos acessos à Praia do Caixa 

D’Aço 
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Quadro 2.2.1-IX: Objetivos, resultados e indicadores da AEI Praia do Caixa D’aço 
Objetivos Resultados Esperados Indicadores 

 Adequar os acessos públicos 
 Estruturar e sinalizar os 
acessos 

 Nº de estruturas instaladas 

 Nº de registros de impactos nas 
trilhas 

 Ordenar o uso da praia 
 Proteger os remanescentes 
de vegetação de restinga 

 Grau de satisfação do visitante 

 Volume de lixo coletado 

 

Atividades 

 Delimitar e sinalizar a área de ocorrência das restingas, visando à proteção da área e à atração 
de pesquisas para levantamento fitossociológico e recomendação de ações de restauração das 
condições ecológicas das formações de restinga (Programa de Pesquisa e monitoramento), 
abordando a temática de raridade natural e características ecológicas dessas formações. 

 Instalar sinalização na praia para divulgação das normas e da conduta em ambientes naturais, 
em conformidade com a identidade visual definida para a APA da Ponta do Araçá. 

 Elaborar projeto executivo para melhoria no caminho de acesso à praia, que contemple Projeto 
técnico da infraestrutura física necessária (contenções, drenagens, degraus, passarelas e outras) 
e Projeto de interpretação ambiental, com definição dos meios interpretativos mais adequados 
(placas, guias impressos, cartilhas, etc.), bem como placas informativas e de sinalização, 
incluindo conteúdos e arte final, alinhados com a identidade visual definida para a APA da Ponta 
do Araçá. 

 Prever ações de monitoramento, manutenção e manejo periódico para as estruturas e 
condições do leito do caminho, com informações armazenadas no banco de dados integrado da 
APA (Programa de Pesquisa e monitoramento). 

 Implantar as melhorias no caminho de acesso à praia com base no projeto executivo, adotando 
princípios e práticas de mínimo impacto ambiental em relação ao corte e pisoteio de vegetação, 
impacto em cursos d’água e nascentes, movimentação de solos e disposição de entulho e lixo da 
obra. 

 Implantar lixeira e coleta de lixo em frequência adequada ao atendimento da demanda diária, 
considerando o pico da alta temporada na praia e respectivos acessos. 

 Interceder com o proprietário da residência localizada no acesso à praia para que os cães 
permaneçam presos, de forma que não tenham acesso à praia e nem ofereçam risco aos 
visitantes. 

 Realizar a limpeza da praia e seu entorno, especialmente no que diz respeito ao curso d’água 
localizado na lateral da residência. 

 Exigir, dos estabelecimentos comerciais existentes na praia, as licenças e alvarás para 
comercialização de bebidas e alimentos na praia.   

 Promover, em parceria com os proprietários e empreendedores regularizados, a melhoria das 
condições de operação dos serviços, bem como a adequação das estruturas físicas, das 
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condições sanitárias e estéticas em conformidade com a identidade visual definida para a APA 
da Ponta do Araçá e com as ações de regulamentação e normatização das atividades e serviços 
turísticos (Programa de Uso Público e Educação Ambiental). 

 Retirar todas as placas afixadas em árvores, exigindo dos responsáveis, nos casos de sinalização 
relevante e em consonância com os objetivos da APA, sua fixação em suportes adequados e 
adaptados ao padrão de identidade visual da APA sempre que for possível. 

2.2.1.10 AEI Praia do Estaleiro e Alternativa de Acesso Tradicional 

A praia do Estaleiro é uma das mais procuradas de Porto Belo, sendo frequentada pelos veranistas em 
geral, pelo público que chega até a praia em lanchas e mesmo por visitantes em baixa temporada que a 
procuram por sua magnífica paisagem. A praia do Estaleiro está posicionada de frente para o quadrante 
norte, possuindo aproximadamente 100 metros de extensão de areias brancas, contando, entretanto, 
com uma pequena faixa de areia que fica ainda mais restrita durante os períodos de maré cheia (Figura 
2.2.1-XVI). À sua direita, alguns blocos de rocha a separam de uma pequena praia com cerca de 20 
metros de extensão (Figura 2.2.1.-XVII). À esquerda faz limite com o Condomínio Ponta do Estaleiro e 
em seus demais limites terrestres com a Pousada Jardim Praia do Estaleiro. No local há um barzinho que 
funciona durante o verão, oferecendo também o serviço de aluguel de cadeiras e guarda-sóis. 
Atualmente possui um acesso inadequado por uma trilha que segue por sobre um curso d’água, assim, 
esta AEI abrange também uma área de estudo para implantação de um acesso alternativo, que deve ser 
projetado resgatando o antigo traçado utilizado pelos pescadores para alcançar a Praia do Estaleiro. 

 

  

Figura 2.2.1-XVI: Vista da faixa de areia da Praia do Estaleiro 
Figura 2.2.1-XVII: Vista da faixa de areia e 

costões da Praia do Estaleiro 
 
 

Quadro 2.2.1-X: Objetivos, resultados e indicadores da AEI Praia do Estaleiro e Alternativa de Acesso Tradicional 
Objetivos Resultados Esperados Indicadores 

 Adequar o acesso 

 Estruturação e sinalização 
provisória do acesso atual 

 Implantação do novo acesso 

 Nº de estruturas instaladas 

 Nº de registros de impactos nas 
trilhas 

 Ordenar o uso da praia 

 Proteção dos remanescentes 
de vegetação de restinga 

 Avaliação da apropriação do 
espaço público na praia 

 Grau de satisfação do visitante 

 Volume de lixo coletado 

 Nº de autuações ambientais 
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Atividades 

 Delimitar e sinalizar a área de ocorrência das restingas, visando à proteção da área e à atração 
de pesquisas para levantamento fitossociológico e recomendação de ações de restauração das 
condições ecológicas das formações de restinga (Programa de Pesquisa e Monitoramento), 
abordando a temática de raridade natural e características ecológicas dessas formações. 

 Instalar sinalização na praia para divulgação das normas e da conduta em ambientes naturais, 
em conformidade com a identidade visual definida para a APA da Ponta do Araçá. 

 Implantar lixeira e coleta de lixo em frequência adequada ao atendimento da demanda diária, 
considerando o pico da alta temporada na praia e respectivos acessos. 

 Realizar a limpeza de toda extensão da praia e de seu entorno. 

 Exigir, dos estabelecimentos comerciais existentes na praia, as licenças e alvarás para 
comercialização de bebidas e alimentos na praia.   

 Promover, em parceria com os proprietários e empreendedores regularizados, a melhoria das 
condições de operação dos serviços, bem como a adequação das estruturas físicas das 
condições sanitárias e estéticas em conformidade com a identidade visual definida para a APA 
da Ponta do Araçá e com as ações de regulamentação e normatização das atividades e serviços 
turísticos (Programa de Uso Público e Educação Ambiental). 

 Retirar todas as placas afixadas em árvores, exigindo dos responsáveis, nos casos de sinalização 
relevante e em consonância com os objetivos da APA, sua fixação em suportes adequados. 

 Exigir as licenças de adequação legal e técnica das infraestruturas particulares existentes sobre 
as áreas públicas da praia como os acessos particulares com passarelas, escadas e outras. Nas 
situações irregulares, toda a infraestrutura deverá ser retirada e o ambiente recuperado, 
quando houver necessidade, de acordo com parecer técnico competente. 

 Promover o monitoramento das atividades na praia e armazenamento das informações no 
banco de dados integrado da APA, para aferir a adequação da capacidade de carga estabelecida 
pelo estudo previsto no Programa de Uso Público e Educação Ambiental, como forma 
regulamentar e normatizar as atividades de turismo lazer e recreação na praia. 

 Adequar, em caráter provisório, a trilha existente, considerando a possibilidade de instalação de 
sinalização e de estruturas leves e a articulação com os proprietários vizinhos para a permissão 
de desvios pontuais no traçado. 

 Realizar estudos para o resgate histórico do traçado tradicionalmente utilizado pela comunidade 
para o acesso à Praia. 

 Avaliar, junto aos proprietários, a viabilidade e as formas possíveis para restabelecer o antigo 
acesso à praia, considerando: a menor declividade possível; a segurança dos visitantes; a 
necessidade de infraestrutura física (contenções, drenagens, degraus, passarelas e outras) e o 
potencial para interpretação ambiental. 
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 Elaborar, após negociação com os proprietários, projeto executivo para nova trilha de acesso à 
praia, que contemple Projeto técnico da infraestrutura física necessária (contenções, drenagens, 
degraus, passarelas e outras) e Projeto de interpretação ambiental, com definição dos meios 
interpretativos mais adequados (placas, guias impressos, cartilhas, etc.), bem como placas 
informativas e de sinalização, incluindo conteúdos e arte final, alinhados com a identidade visual 
definida para a APA da Ponta do Araçá. 

 Implantar as melhorias da nova trilha de acesso à praia com base no projeto executivo, 
adotando princípios e práticas de mínimo impacto ambiental em relação ao corte e pisoteio de 
vegetação, impacto em cursos d’água e nascentes, movimentação de solos e disposição de 
entulho e lixo da obra. 

 Prever ações de monitoramento, manutenção e manejo periódico para as estruturas e 
condições do leito da trilha (atual e futura), com informações armazenadas no banco de dados 
integrado da APA (Programa de Pesquisa e monitoramento). 

2.2.1.11 AEI Costão da Ponta de Porto Belo 

O Costão da Ponta de Porto Belo, situado no limite norte da APA do Araçá, é o final do promontório 
onde se localiza a APA do Araçá. A área do Costão é muito utilizada para a prática da pesca e como 
destino de visitantes que buscam observar a vista da enseada e do litoral de Porto Belo. 

 

 
Figura 2.2.1-XIX: Portal de entrada para a trilha de 

acesso ao costão da Ponta de Porto Belo 

Figura 2.2.1-XVIII: Vista do costão da Ponta de 
Porto Belo, com detalhe do lixo acumulado 

 
 

 

  
Quadro 2.2.1-XI: Objetivos, resultados e indicadores da AEI Costão da Ponta de Porto Belo 

Objetivos Resultados Esperados Indicadores 

 Adequar o acesso 
 Estruturação e sinalização do 
acesso atual 

 Nº de estruturas instaladas 

 Nº de registros de impactos nas 
trilhas 

 Ordenar o uso do costão 
 Delimitação de áreas de 
pesca 

 Volume de lixo coletado 

 Nº de autuações ambientais 
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Atividades 

 Instalar, no início da trilha, sinalização para divulgação das normas e da conduta em ambientes 
naturais, bem como as normatizações gerais e específicas do Zoneamento, em especial as 
relacionadas à pesca esportiva, acampamento e despejo de lixo, em conformidade com a 
identidade visual definida para a APA da Ponta do Araçá. 

 Elaborar e executar projeto de sinalização para identificação e valorização de espécies típicas 
dos jardins suspensos, em conformidade com a identidade visual definida para a APA da Ponta 
do Araçá. 

 Elaborar projeto executivo para melhorias no caminho de acesso à praia, que contemple Projeto 
técnico da infraestrutura física necessária (contenções, drenagens, degraus, passarelas e outras) 
e Projeto de interpretação ambiental, com definição dos meios interpretativos mais adequados 
(placas, guias impressos, cartilhas, etc.), bem como placas informativas e de sinalização, 
incluindo conteúdos e arte final, alinhados com a identidade visual definida para a APA da Ponta 
do Araçá. 

 Prever ações de monitoramento, manutenção e manejo periódico para as estruturas e 
condições do leito da trilha (atual e futura), com informações armazenadas no banco de dados 
integrado da APA (Programa de Pesquisa e Monitoramento). 

 Implantar as melhorias no caminho de acesso à praia com base no projeto executivo, adotando 
princípios e práticas de mínimo impacto ambiental em relação ao corte e pisoteio de vegetação, 
impacto em cursos d’água e nascentes, movimentação de solos e disposição de entulho e lixo da 
obra. 

 Implantar lixeira e coleta de lixo em frequência adequada ao atendimento da demanda diária, 
considerando o pico da alta temporada na praia e respectivos acessos. 

 Realizar ações periódicas com finalidade educativa e de fiscalização para coibir a pesca amadora 
predatória, em especial da garoupa durante os meses de dezembro a março, o acampamento 
irregular, a coleta de plantas epífitas dos jardins suspensos e o despejo irregular de lixo nos 
costões, armazenando as informações no banco de dados integrado da APA. 

2.2.2 Áreas Estratégicas Externas (AEE) 

Foram definidas oito Áreas Estratégias Externas no entorno da APA, as quais estão especializadas na 
Figura 2.2.2-I e descritas a seguir. 
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Figura 2.2.2-I: Mapa das Áreas Estratégias Externas 
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2.2.2.1 AEE Mirante da Galheta  

Este Mirante, mesmo estando no Parque Natural Municipal da Galheta, em função do acesso, pode ser 
considerado como atrativo para visitantes da APA da Ponta do Araçá. Localizado em frente à pousada 
Refúgio do Estaleiro, apresenta uma bela vista panorâmica do mar, da praia de Bombas e da Ponta de 
Zimbros (Figura 2.2.2-II). É bem estruturado, contando com um gramado bem cuidado, bancos de 
madeira para comodidade do visitante (Figura 2.2.2-III) e uma capelinha de Santo Equizio. Entretanto, 
não possui área de estacionamento apropriada para o volume de turistas na temporada. 

  
Figura 2.2.2-II: Vista panorâmica de Bombinhas Figura 2.2.2-III Área gramada com bancos para 

apreciação da vista panorâmica 
 

Quadro 2.2.2-I: Objetivos, resultados e indicadores da AEI Mirante da Galheta 

Objetivos Resultados Esperados Indicadores 

 Sinalizar a APA 
 Informar ao visitante sobre 
atrativos e normas na APA 

 Nº de placas instaladas 

 Apoiar o ordenamento da 
visitação 

 Instalar e manter as estruturas e 
o espaço 

 Frequência de coleta de 
lixo 

 Nº de ocorrências 
ambientais 

 

Atividades 

 Prever ações conjuntas, com a gestão do Parque Natural Municipal da Galheta, para 
estruturação e controle de visitantes no mirante, conforme previsto nas ações dos Programas 
de Administração e de Uso Público e Educação Ambiental. 

 Implantar, no acesso ao mirante, sinalização indicativa em conformidade com a identidade 
visual definida para a APA do Araçá. 

 Implantar lixeira adequada à demanda diária, considerando inclusive a alta temporada. 

 Realizar a coleta de lixo em frequência compatível com a capacidade do recipiente, 
considerando os períodos de temporada e fora de temporada. 

2.2.2.2 AEE Mirante da Ponta de Porto Belo 

É o espaço constituído por um gramado e apenas um banco de madeira para comodidade do visitante, 
localizado ao final do promontório da Ponta de Porto Belo. Também pertence ao Parque Natural 
Municipal da Galheta e seu único acesso terrestre se dá pela APA da Ponta do Araçá (Figura 2.2.2-IV). 
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Possui acesso direto desde a rua (Figura 2.2.2-V), onde é permitido o estacionamento controlado de 
veículos (VER AEI Estacionamentos). 

 

 

 
Figura 2.2.2-V: Localização do mirante em relação à rua 

Figura 2.2.2-IV: Estrutura do mirante  
 

Quadro 2.2.2-II: Objetivos, resultados e indicadores da AEI Mirante da Ponta de Porto Belo 

Objetivos Resultados Esperados Indicadores 

 Sinalizar a APA 
 Informar ao visitante sobre 
atrativos e normas na APA 

 Nº de placas instaladas 

 Apoiar o ordenamento da 
visitação 

 Instalar e manter as estruturas e 
o espaço 

 Frequência de coleta de lixo 

 Nº de ocorrências ambientais 

 

Atividades 

 Prever ações conjuntas, com a gestão do Parque Natural Municipal da Galheta, para 
estruturação e controle de visitantes no mirante, conforme previsto nas ações dos Programas 
de Administração e de Uso Público e Educação Ambiental. 

 Implantar, no acesso ao mirante, sinalização indicativa em conformidade com a identidade 
visual definida para a APA do Araçá. 

 Implantar lixeira adequada à demanda diária, considerando inclusive a alta temporada. 

 Articular, com o serviço público municipal, a coleta de lixo em frequência compatível com a 
capacidade do recipiente, considerando os períodos de temporada e fora de temporada. 

2.2.2.3 AEE Rua Antônio José de Aquino 

Esta AEE compreende a extensão da Rua Antônio José de Aquino, desde sua ligação com a Rodovia SC-
412 até o ponto em que adentra o perímetro da APA, tornando-se, a partir daí, uma AEI. Classificada 
como via Especial, segundo o mapeamento do Sistema Viário do Plano Diretor Municipal, é o único 
acesso viário à área da APA. É pavimentada em quase toda sua extensão e atravessa a comunidade do 
Araçá. 

Quadro 2.2.2-III: Objetivos, resultados e indicadores da AEI Rua Antônio José de Aquino 

Objetivos Resultados Esperados Indicadores 

 Sinalizar a APA 
 Informar visitante sobre 
atrativos e normas na APA 

 Nº de placas instaladas 

 Facilitar o acesso à 
APA 

 Implantar melhorias na rua 
e calçadas  

 Nº de obras viárias 

 Nº de pontos de geração de tráfego 
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Atividades 

 Desenvolver, em conjunto com a comunidade, Conselho Gestor e empreendedores locais, um 
plano de exigências e procedimentos para a normatização do acesso viário à APA do Araçá. 

 Articular, com a Secretaria de Transporte e Obras da Prefeitura Municipal de Porto Belo, as 
melhorias necessárias na via e calçadas ao longo de toda a rua. 

 Articular, na Secretaria de Transporte e Obras da Prefeitura Municipal de Porto Belo, a 
implantação de sinalização turística até a APA do Araçá. 

 Identificar locais para instalação de estacionamentos de apoio para atividades na APA, 
destinados aos turistas e visitantes em ônibus. 

2.2.2.4 AEE Comunidade do Bairro do Araçá  

A Comunidade do Bairro do Araçá é comunidade pesqueira e suas atividades tradicionais definem, em 
grande parte, a dimensão cultural atual da paisagem. Entretanto, atualmente, o bairro passou a ser 
palco de uma série de atividades estimuladas pelos atrativos naturais do local: esportes náuticos, 
pousadas, turistas em busca das praias, trilhas ou pesca nos costões. Estas atividades ocorrem com 
maior frequência e em maior fluxo na temporada de verão, e, como não existe planejamento ou 
infraestrutura para tal, trazem muitos inconvenientes para a comunidade, como o trânsito de grande 
número de veículos, o barulho, conflitos envolvendo as embarcações, dentre outros.  

Quadro 2.2.2-IV: Objetivos, resultados e indicadores da AEI Comunidade do Bairro do Araçá 

Objetivos Resultados Esperados Indicadores 

 Gerar oportunidades 
com o turismo local 

 Capacitações para um turismo 
qualificado 

 Nº de curso e treinamentos 

 Nº de alunos 

 Implantar o Espaço 
Comunitário 

 Difusão de conhecimentos e práticas 
culturais e socioeconômicas locais 

 Treinamentos e capacitações para a 
comunidade local 

 Nº de curso e treinamentos 

 Nº de eventos 
comunitários 

 

Atividades 

 Implantar sinalização adequada em toda a área da comunidade contemplando a localização e 
interpretação dos atrativos turísticos, do Centro Comunitário e dos principais acessos e pontos 
de referência para o visitante, incluindo também as normatizações impostas pela legislação 
pertinente e pelo Plano de Manejo, especialmente aquela direcionada às ameaças e problemas 
identificados. 

 Avaliar interesse da comunidade e associações afins para projeto e implantação de um receptivo 
no Centro Comunitário (antiga escola), contemplando minimamente: recepção, auditório, área 
para exposição/interpretação, sanitários e escritório, que deverão ser dotados de mobiliário e 
equipamentos audiovisuais para receber e atender aos visitantes, garantindo acessibilidade para 
portadores de deficiência física. 

 Articular, através da Comissão de elaboração de projeto, prevista no Programa de Integração 
Comunitária, elaboração e implantação de projeto executivo do Centro Comunitário (antiga 
escola), contemplando o programa de necessidades e as expectativas apresentadas em 
conjunto com a comunidade. 
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 Articular, através da Comissão de elaboração de projeto, prevista no Programa de Integração 
Comunitária, elaboração e implantação de projeto de ambientação histórico-cultural do Centro 
Comunitário (antiga escola), contemplando o programa de necessidades e as expectativas 
apresentadas em conjunto com a comunidade. 

 Articular parcerias com outras iniciativas locais, a exemplo dos programas ambientais 
desenvolvidos no âmbito das compensações do empreendimento turístico hoteleiro da Ilha João 
da Cunha e de outros parceiros previstos no Programa de Integração Comunitária, para a 
elaboração e execução de um Programa de Capacitação, voltado prioritariamente aos membros 
da comunidade do Araçá, visando seu empoderamento para a apropriação do Centro 
Comunitário como referência no processo de resgate histórico da comunidade e na criação de 
oportunidades em consonância com os objetivos de manejo da APA. 

 Realizar levantamento das atividades e fontes de renda dos moradores para o planejamento das 
atividades do Centro Comunitário, integrando-os aos demais programas desenvolvidos pela 
gestão da APA, em especial aqueles voltados ao desenvolvimento turístico de base comunitária 
e ao fortalecimento da identidade da UC com os moradores do interior da UC e da comunidade 
do Araçá. 

 Articular, com a Fundação Municipal de Cultura de Porto Belo e demais parceiros da Comissão, 
conforme ações do Programa de Integração Comunitária, o apoio à realização de projetos para o 
desenvolvimento de um turismo qualificado com geração de emprego e renda para a 
comunidade do Araçá. 

 Estabelecer um canal de divulgação da APA para os moradores da comunidade, através da 
implantação de um espaço para exposição permanente de materiais de divulgação da APA 
(painéis, folders, vídeos, etc.), conforme as ações previstas nos Programas de Uso Público e 
Educação Ambiental e Integração Comunitária. 

 Divulgar aos moradores, pescadores e proprietários de embarcações residentes na comunidade 
a importância da APA como geradora de oportunidades de integração e desenvolvimento de 
alternativas de renda e melhoria da qualidade vida. 

2.2.2.5 AEE Ancoradouro do Caixa D’Aço 

Esta AEE corresponde à área marinha da enseada do Caixa D’Aço, que funciona como ancoradouro de 
muitos e diversificados tipos de embarcações (Figura 2.2.2-VI). É um tradicional ancoradouro de 
embarcações de pesca, sendo, principalmente durante a temporada de verão, muito utilizado por 
embarcações de lazer e recreação, muitas vezes com desembarque nas praias da APA. Tem importância 
regional uma vez que é o ponto de referência para ancoragem de embarcações em rota de navegação 
pelo litoral sul do Brasil, por ser de bom calado, fácil acesso e proteger dos ventos e das ondulações 
predominantes na região.  
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Figura 2.2.2-VI: Vista panorâmica da enseada do Caixa D’Aço 

 
Quadro 2.2.2-V: Objetivos, resultados e indicadores da AEI Ancoradouro do Caixa D’aço 

Objetivos Resultados Esperados Indicadores 

 Apoiar o 
ordenamento do uso 

 Articulação institucional 
estabelecida e formalizada 

 Grupo de trabalho constituído 

 Nº de normas homologadas 

 Apoiar a fiscalização e 
controle  

 Rotina de fiscalização 
estabelecida 

 Nº de campanhas de fiscalização 
conjunta 

 Divulgar a APA 
 Embarque de visitantes com 
informações sobre os atrativos e 
normas da APA  

 Nº de campanhas de sensibilização 

 Volume de material distribuído 

 Nº de embarcações abordadas 

 

Atividades 

 Promover a criação de um grupo de trabalho para definir, com as autoridades da Marinha do 
Brasil e com a Capitania dos Portos, normas para disciplinar o tráfego e ancoragem de 
embarcações a enseada do Caixa D’Aço, prevendo inclusive a instalação de sinalização flutuante, 
em consonância com as demais ações do Programa de Proteção e Manejo e com os atores 
envolvidos com o Programa de Uso das Águas da Baía de Porto Belo, iniciativa promovida pelo 
licenciamento da Ilha João da Cunha. 

 Promover e incentivar o turismo náutico de baixo impacto, que utilize vela e remo, com a 
realização de eventos, cursos, dentre outros, e por meio do apoio à oferta de passeios e outras 
atividades de turismo náutico. 

 Realizar campanhas informativas e educativas para os proprietários de embarcações e bares 
flutuantes e na orla sobre a importância da APA do Araçá e suas normas de uso, em consonância 
com as demais ações do Programa de Uso Público e Educação Ambiental. 

 Realizar ações conjuntas de fiscalização das embarcações e estabelecimentos comerciais na 
enseada. 

 Articular, com a FATMA, a ampliação do Programa de Monitoramento da Balneabilidade das 
Praias para as áreas da APA. 

2.2.2.6 AEE Ilha João da Cunha 

A Ilha João da Cunha localiza-se na  rente da enseada do Caixa D’Aço. Ela é um tradicional ponto 
turístico da costa catarinense que sempre recebeu muitos visitantes ao longo das temporadas de verão 
e possui alguns atrativos já consolidados, como um museu, um restaurante e trilhas interpretativas. 
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Atualmente, previsto para ser edificado na Ilha, o Resort Ecoturístico Ilha de Porto Belo é um 
empreendimento hoteleiro conceitualmente horizontal integrado com as belezas naturais da ilha. 
Assim, além de integrar o mesmo roteiro turístico regional, os programas ambientais exigidos no 
processo de licenciamento deste empreendimento passam a ser uma oportunidade sinérgica para o 
desenvolvimento de ações na APA e em seu entorno, conforme destacado nas ações gerenciais gerais 
de diversos Programas de Manejo. 

Quadro 2.2.2-VI: Objetivos, resultados e indicadores da AEI Ilha João da Cunha 

Objetivos Resultados Esperados Indicadores 

 Articulação institucional 
 Integração de atividades comuns aos 
objetivos da APA e aos programas 
ambientais da Ilha 

 Nº de atividades 
conjuntas 

 Divulgar da APA 
 Informação aos hóspedes sobre a 
importância da APA 

 Nº de visitantes 
procedentes do resort 

 Apoiar o turismo náutico 
 Fomento ao cooperativismo na 
operação do turismo náutico 

 Nº de embarcações 
envolvidas 

 

Atividades 

 Promover a integração com os gestores da Ilha João da Cunha, para a articulação com 
programas ambientais de interesse para a implantação e gestão da APA, dentre os quais 
ganham destaque: Programa de Uso das Águas da Baía de Porto Belo, Programa de Incentivo à 
Capacitação e ao Empreendedorismo Local, Programa de Apoio à Elaboração do Plano de 
Desenvolvimento Local do Turismo Sustentável, Programa de Monitoramento e Manutenção da 
Qualidade da Paisagem, dentre outros. 

 Realizar campanhas informativas e educativas para os visitantes da Ilha sobre a importância da 
APA do Araçá, seus atrativos e normas de uso. 

 Estabelecer um canal de divulgação da APA para os hóspedes do Resort, através da implantação 
de um espaço para exposição de material de divulgação da APA. 

 Fomentar o cooperativismo de serviços náuticos associados aos atrativos da APA e da Ilha João 
da Cunha, visando a criar oportunidades para os moradores locais.  

2.2.2.7 AEE Corredor Ecológico 

Esta AEE indica a existência de um corredor ecológico que garante a conectividade da APA com outras 
três Unidades de Conservação, o Parque Natural Municipal da Galheta, a ARIE Municipal Costeira de 
Zimbros e a RPPN Morro de Zimbros, bem como com outras áreas florestadas situadas acima da cota de 
50 metros do nível do mar, protegidas pelas leis orgânicas de Porto Belo e Bombinhas. A área é coberta 
por florestas em diferentes estágios de regeneração, conectando a Ponta de Porto Belo com o maciço 
do Morro de Zimbros, entretanto, esta conexão é prejudicada pelos 2 acessos viários ao município de 
Bombinhas, que seccionam o corredor, a rodovia SC-412 e a estrada Vereador João da Luz. 

Quadro 2.2.2-VII: Objetivos, resultados e indicadores da AEI Corredor Ecológico 

Objetivos Resultados Esperados Indicadores 

 Garantir a conectividade da 
APA 

 Articulação com as 
instituições pertinentes 

 Nº de reuniões de articulação 

 Nº de melhorias implantadas 
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Atividades 

 Articulação institucional nas prefeituras de Bombinhas e Porto Belo para o fomento e 
desenvolvimento de ações para a conservação do maciço do Morro e Zimbros, fazendo cumprir 
as leis orgânicas de ambos os municípios. 

 Articulação institucional no DEINFRA/SC para acompanhamento do licenciamento ambiental da 
rodovia SC-412, no intuito de negociar a instalação de redutores de velocidade, sinalização e 
estruturas de passagem de fauna, conforme ação prevista no Programa de Administração. 

2.2.2.8 AEE Faixa de Conservação Marinha 

Esta AEE abrange uma faixa da porção marinha correspondente ao afastamento de 100m ao longo de 
toda a linha da costa que coincide com o limite da APA da Ponta do Araçá. Na AEE Faixa de Conservação 
Marinha, há um intenso fluxo de embarcações, principalmente durante a temporada de verão. É uma 
área muito procurada também para a prática do mergulho recreativo e caça subaquática, bem como de 
recorrentes conflitos entre a pesca artesanal e industrial. Esta situação cria um conflito de uso e o risco 
de acidentes, pois não há demarcação de áreas para cada atividade ou regulamento/orientação para a 
ancoragem de embarcações. Os diagnósticos deste Plano de Manejo identificaram três cercos fixos de 
pesca industrial nesta AEE, localizados entre a Ponta do Caixa D’Aço e a Ponta do Estaleiro (Figura 2.2.2-
VII), além de trapiches particulares, passarelas e rampas para guarda de embarcações que são 
construídas sobre os costões, mas projetam-se para o mar (Figura 2.2.2-VIII). 

 

 
Figura 2.2.2–VII: Cercos fixos de pesca industrial instalados na 

área 
 

 
Figura 2.2.2–VIII: Trapiches particulares e 

passarelas instaladas na área 
 

 
Quadro 2.2.2-VIII: Objetivos, resultados e indicadores da AEI Faixa de Conservação Marinha 

Objetivos Resultados Esperados Indicadores 

 Apoiar o ordenamento da 
passagem e ancoragem de 
embarcações  

 Informar aos visitantes embarcados 
sobre os atrativos e normas da APA  

 Nº de campanhas de sensibilização 

 Volume de material distribuído 

 Nº de embarcações abordadas  

 Apoiar a fiscalização e 
controle 

 Coibir a pesca a partir do costão, 
nos locais proibidos pelo Plano de 
Manejo. 

 Coibir a Caça Submarina 

 Nº de campanhas de fiscalização 
conjunta 

  Nº de ocorrências ambientais 

 Apoiar o desenvolvimento 
de atividades de 
sensibilização ambiental 

 Capacitar guias locais 

 Implantar trilhas subaquáticas para 
mergulho-livre 

 Nº de guias formados 

 Nº de trilhas subaquáticas 
implantadas 

 Nº de visitantes 
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Atividades 

 Exigir a regularização dos trapiches existentes ao longo da orla no perímetro da APA da Ponta do 
Araçá, de acordo com a legislação vigente, especialmente a Portaria SPU/MP Nº 24, de 26 de 
janeiro de 2011.  

 Promover, através de parcerias, o controle de atividades de pesca, incluindo os equipamentos 
de cerco fixo instalados na orla da APA. 

 Articular, na Capitania dos Portos, a implantação da sinalização flutuante para demarcação e 
regulamento da chegada de embarcações até a praia do Estaleiro. 

 Articular, na Capitania dos Portos, a implantação de atracadouros para comunidade tradicional 
no local denominado Porto dos Homens.  

 Promover e incentivar o turismo náutico de baixo impacto, que utilize vela e remo, com a 
realização de eventos e cursos, dentre outros, assim como apoiar a oferta de passeios e outras 
atividades de turismo náutico. 

 Divulgar para os proprietários de embarcação a importância da APA e das normas relativas às 
atividades de pesca e turismo, bem como as espécies ameaçadas de extinção existentes na área. 

 Desenvolver programa de educação ambiental prevendo o mergulho contemplativo e 
monitorado por embarcação ou na costa. 

 Instalar sinalização flutuante em todas as áreas onde ocorrerão as atividades e considerando 
capacidade de carga para atividades de mergulho contemplativo, a ser reavaliada segundo 
dados de monitoramento. 

 Instalar placas para orientação dos turistas e mergulhadores, desde o costão mais próximo, com 
identificação das espécies ameaçadas, bem como divulgar as normas da APA do Araçá. 

 Monitorar as atividades de educação ambiental e turismo, para aferir a adequação dos limites 
aceitáveis de câmbio estabelecidos. 
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3 PROGRAMAS DE MANEJO 

Os Programas apresentam ações gerenciais gerais agrupadas em cinco diferentes temas de manejo da 
APA: Administração; Infraestrutura, equipamentos e materiais; Proteção e Manejo; Uso Público e 
Educação Ambiental; Pesquisa e Monitoramento; e Integração Social. 

As ações diferenciam-se e complementam as atividades das áreas estratégicas internas e externas por 
representarem recomendações de manejo de caráter gerencial geral, sem especificidades espaciais, 
destinadas ao território da APA como um todo ou ao seu entorno e entidades diversas com papel de 
interesse à UC, conforme tema específico dos Programas de Manejo. 

Embora o ordenamento das ações gerenciais gerais esteja detalhado no Cronograma Físico-financeiro 
(Capítulo 5), convencionou-se iniciar a exposição dos Programas de Administração e de Infraestrutura 
por representarem as ações que garantirão todo o suporte operacional de execução do Plano de 
Manejo, assumindo, neste sentido, um ordenamento prioritário em relação aos demais programas de 
manejo. 

Assim como para a definição das áreas estratégicas, as ações detalhadas a seguir foram inicialmente 
concebidas em exercícios desenvolvidos pela equipe de coordenação e pelo Conselho Gestor, pautados 
na análise da Avaliação Estratégica da UC. Com a análise e discussão dos pontos fortes, fracos, 
oportunidades e ameaças, foram recomendadas ações para potencializar os aspectos positivos e 
neutralizar os negativos, as quais foram posteriormente detalhadas e agrupadas por Programa de 
Manejo. 

3.1 Administração 

Este Programa inclui ações gerenciais gerais relacionadas à estruturação, nivelamento e capacitação dos 
recursos humanos envolvidos diretamente com a administração e gestão da APA, tanto da equipe 
executora responsável dentro da Prefeitura Municipal de Porto Belo quanto dos membros do Conselho 
Gestor. Também estão especificadas ações voltadas ao provisionamento, captação e gerenciamento de 
recursos financeiros e materiais necessários à implementação do Plano de Manejo. Envolve ainda ações 
de comunicação e relações públicas da Unidade de Conservação e de cooperação interinstitucional com 
diferentes setores da sociedade. 

3.1.1 Matriz lógica do Programa 

 
Quadro 3.1.1-I: Objetivos, resultados e indicadores do Programa de Administração 

Objetivos Resultados esperados Indicadores 

 Estruturar e fortalecer a 
gestão participativa da APA 

 Equipe de gestão estruturada e 
capacitada 

 Edital de concurso  

 Portarias de nomeação 

 Avaliação de aprendizagem em 
curso de capacitação 

 Índice de presença em cursos e 
nivelamentos 

 Conselho Gestor reestruturado, 
fortalecido e capacitado 

 Portarias de nomeação 

 Portarias de criação de grupos de 
trabalho e/ou câmaras técnicas 

 Atas de reunião 

 Índice de presença em cursos e 
nivelamentos                  

Continua 



74 

 

 

Objetivos Resultados esperados Indicadores 

 Garantir o aporte e o 
gerenciamento de recursos 
financeiros e materiais para 
a adequada implementação 
do Plano de Manejo 

 Fundo Municipal de Meio 
Ambiente criado 

 Dotação orçamentária da APA 
instituída 

 Demonstrativos mensais 

 Balanços anuais 

 Edital de compras e licitações 

 Planejar, monitorar e 
avaliar a implementação 
das ações do Plano de 
Manejo 

 Ações planejadas, executadas e 
avaliadas, seguindo cronograma 
do Plano de Manejo 

 Planos Operacionais 

 Contratos de serviço 

 Termos de parceria e cooperação 

 Integrar as Unidades de 
Conservação de Porto Belo 
e Bombinhas para uma 
gestão em mosaico 

 Conselhos da APA e Parque 
Municipal da Galheta integrados 

 Câmaras técnicas com 
representação das UCs  

 Portarias de nomeação 

 Atas de reunião 

 Protocolos de intenção 

 Articular parcerias e 
cooperações institucionais 
para a implementação do 
Plano de Manejo 

 Envolvimento ativo de diferentes 
entidades governamentais e não 
governamentais no 
planejamento, execução e 
avaliação de ações do Plano  

 Termos de parceria e cooperação 

 Convênios 

 Protocolos de intenção 

3.1.2 Ações Gerenciais Gerais e orientações de implementação 

3.1.2.1) Planejar e implantar a estrutura organizacional básica da equipe de gestão da APA dentro da 
Fundação Municipal de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Porto Belo (Quadro 3.1.2-I). 

 
Quadro 3.1.2-I: Quadro funcional mínimo equipe de gestão da APA dentro da Prefeitura Municipal de Porto Belo 

Cargo N
o
 Perfil Atribuições 

Chefe da APA 01 

Profissional de nível 
superior, 
preferencialmente em 
área afim, concursado pela 
Prefeitura 

 Coordenar a implementação do Plano de Manejo 

 Gerir a equipe de gestão 

 Captar e gerir recursos financeiros e materiais 

 Presidir o Conselho Gestor 

 Articular parcerias e cooperações 

 Articulação interna na Prefeitura 

 Representar institucionalmente a APA 

Técnico 
ambiental 

01 

Profissional de nível 
superior ou técnico, 
obrigatoriamente de área 
afim, concursado ou 
contratado pela Prefeitura 

 Fiscalizar a normatização da APA 

 Executar e monitorar as ações do Plano de Manejo 

 Apoiar a captação de recursos 

 Sistematizar e disponibilizar informações ao Chefe e 
Conselho Gestor 

 Supervisionar o trabalho dos estagiários, voluntários e 
pesquisadores 

 Substituir o Chefe na representar institucional da APA 
sempre que necessário 

Estagiário 02 
Estudante em formação do 
ensino médio ou superior 
de área afim. 

 Apoiar as atividades de implementação do Plano de 
Manejo  

 Prestar contas ao Técnico Ambiental 

 O programa de estágio (curricular e não curricular) será 

regulado conforme a Lei Estadual nº 11.788/084 

                                           
4
 Lei Federal 11.788, de 25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes e dá outras 

providências. 

                 
Continua 

                 
Conclusão 
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Cargo N
o
 Perfil Atribuições 

Voluntário - 

Estudante do ensino 
fundamental, médio ou 
superior de área afim ou 
indivíduos interessados e 
dotados de qualificações 
e/ou habilidades com 
potencial de contribuição 
para a APA 

 Apoiar as atividades de implementação do Plano de 
Manejo  

 Prestar contas ao Técnico Ambiental 

 Estabelecer e formalizar o termo de adesão ao serviço 
voluntário

5
 

 O programa de voluntariado será regulado conforme a Lei 

Federal nº 9.608/98
6
 e a Portaria nº 19 de 20057 

3.1.2.2) Viabilizar o nivelamento preparatório da equipe de gestão para o início do processo de 
implementação do Plano de Manejo e/ou sempre que houver admissão de novos membros à equipe. 

 O escopo de atividades de nivelamento preparatório da equipe de gestão da APA deve incluir a 
leitura, análise e discussão dos Volumes I e II do Plano de Manejo, a organização e realização de 
saídas de reconhecimento de campo e interpretação dos mapeamentos temáticos e a 
participação em reuniões e assembleias do Conselho Gestor, entre outras atividades propostas 
pelo Chefe da UC. 

3.1.2.3) Planejar e viabilizar a reestruturação e nivelamento do Conselho Gestor da APA, observando as 
entidades de interesse e potenciais de contribuição mapeadas no presente Plano de Manejo (Quadros 
3.1.2-II e 3.1.2-III). 

Quadro 3.1.2-II: Composição do Conselho Gestor ao final da elaboração do Plano de Manejo 

Entidade 
Conselheiro 

Titular Suplente 

Prefeitura Municipal de Porto Belo Luciano José Cota Elaine da Cruz 

Ministério Público Federal de Itajaí Carina Catiana Foppa Pedro  Nicolau  Sacco 

Instituto Chico Mendes – ICMBio Ana Maria Torres Rodrigues Daniela Saecinelli Occhialini 

Fundação do Meio Ambiente de 
Santa Catarina - FATMA 

Arno Guesser Filho Carla Straioto 

Associação de Moradores do Bairro 
Araçá 

José Jonceli de Aquino Mirian Salvalagio Marques 

Empreendedores do Bairro Araçá Edson Luiz Barbosa Deos Glauco Jost 

Colônia dos Pescadores de Porto 
Belo 

Altino Torquarto dos Santos Junior Daniela Puggina Moraes 

ONG Porto Ambiental Soleci da Silva Ferreira Paolo Giuliano Levi 

Câmara de Dirigentes Lojistas de 
Porto Belo 

Alexandre Stodieck Marcos Vianna Guimarães 

Fundação Ambiental Área Costeira 
de Itapema – FAACI 

Javier Toso Antônio Augusto Laurent 

Associação Comunitária do Bairro 
Perequê 

Márcia Barros Graf Irene Dalprat 

Associação Catarinense de Reservas 
Particulares do Patrimônio Natural –         
RPPNCatarinense 
 

Lúcia Margarida Currlin Japp Lauro Eduardo Bacca 

 A avaliação da composição atual permite observar alguns aspectos e tecer algumas orientações. 
O primeiro aspecto diz respeito à falta de paridade entre entidades públicas (05) e a sociedade 
civil (08), conforme previsto no Artigo 17, do Decreto no 4.340/2002 (regulamenta o Sistema 

                                           
5 
Sugestão de modelo no “Manual do Terceiro Setor   Instituto Pro Bono, Responsabilidade Social no Direito  

6
 Lei Federal 9.608, de 18 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências. 

7
 Portaria nº 19, de 21 de janeiro de 2005, do Ministério do Meio Ambiente, que dispõe sobre a criação do 

Programa de Voluntariado em Unidades de Conservação. 

                 
Conclusão 
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Nacional de Unidades de Conservação da Natureza). Outro aspecto relacionado à composição e 
também previsto no Artigo 17, do referido Decreto, diz respeito à contemplação de órgãos 
públicos dos três níveis da federação relacionados a áreas de interesse da UC, tais como 
pesquisa científica, cultura, turismo e arqueologia.  

 Não obstante, observou-se a ausência recorrente de alguns representantes de entidades do 
Conselho nas reuniões de planejamento do Plano de Manejo (cinco das doze entidades), 
sobretudo durante a etapa final dos trabalhos, o que pode demonstrar falta de interesse ou 
capacidade de contribuição da entidade no fórum, demandando contatos de confirmação e 
articulação para remobilização ou substituição da representação, conforme o caso. Recomenda-
se, portanto que os contatos sejam efetuados neste sentido com as seguintes entidades: 
ICMBio, FATMA, CDL, Colônia de Pescadores e FAACI. No caso do ICMBio, a articulação deve 
focar no convite de participação para o representante da Reserva Biológica Marinha do 
Arvoredo, conforme quadro a seguir. 

Quadro 3.1.2-III: Entidades de interesse e potenciais de contribuição para reestruturação do Conselho Gestor 

Entidade Potenciais de contribuição 

Instituto Histórico e Geográfico de Santa 
Catarina - IHGSC 

Pesquisas, interpretações e divulgação de aspectos históricos, 
geográficos, etnográficos e arqueológicos da APA e região 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico 
Nacional  - IPHAN 

Registro e fiscalização dos sítios arqueológicos 
Programas de interpretação e educação patrimonial 

Capitania dos Portos Normatização do uso marinho costeiro da APA 

Costa Esmeralda Convention & Visitors 
Bueau ou Santa Catarina Turismo S/A - 
SANTUR 

Desenvolvimento turístico integrado (roteiros, marketing, etc.) 
Capacitação e credenciamento de guias e operadoras 

ICMBio – Reserva Biológica Marinha do 
Arvoredo 

Apoio à fiscalização da pesca predatória por meio das 
normatizações estabelecidas na Zona de Amortecimento 

Fundação Municipal de Meio Ambiente de 
Bombinhas - FAMAB 

Gestão integrada entre a APA e o Parque Municipal da Galheta 
Fiscalização e monitoramento da conectividade estrutural entre as 
Unidades de Conservação de Porto Belo e Bombinhas 

Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI 
Linhas de pesquisa científica 
Demandas de monitoramento 
Voluntários e estagiários para a equipe de gestão 

Universidade Federal de Santa Catarina – 
UFSC  (Museu Universitário + 
Departamento de Ecologia e Zoologia) 

Linhas de pesquisa científica 
Demandas de monitoramento 
Voluntários e estagiários para a equipe de gestão 

 Outra orientação para reestruturação do Conselho está relacionada à revisão do seu Regimento 
Interno do Conselho, com vistas a debater demandas de aprimoramento do documento entre 
seus conselheiros, de forma a assumir outras atribuições previstas no Decreto no 4.340/2002 e 
especificar melhor a relação a ser estabelecida com a equipe de gestão da APA que será criada 
com a implementação do presente Plano de Manejo.  

 Uma vez reestruturado, o escopo de atividades de nivelamento preparatório do Conselho 
Gestor da APA deve incluir a leitura, análise e discussão do Regimento Interno, do Resumo 
Executivo e do Volume II do Plano de Manejo, a organização e realização de saídas de 
reconhecimento de campo e interpretação dos mapeamentos temáticos. 

3.1.2.4) Viabilizar o treinamento e a capacitação continuados da equipe de gestão da APA e do Conselho 
Gestor com vistas ao desenvolvimento das competências mínimas para a adequada implementação do 
Plano de Manejo (Quadro 3.1.2-IV). 
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Quadro 3.1.2-IV: Cursos recomendados para capacitação e treinamento da equipe de gestão da APA e do  
Conselho Gestor 

Cursos Competências Público 

Planejamento e gestão de 
UCs 

 Introdução ao planejamento estratégico e gestão 
de UCs 

 Noções de gestão participativa e compartilhada 

 Implementação e avaliação de efetividade do 
Plano de Manejo 

 Equipe de Gestão 

 Conselho Gestor 

Condução de reuniões  Planejamento e moderação de reuniões 
gerenciais e temáticas 

 Definição clara de pautas, preparação de 
materiais de apoio e articulação efetiva de 
encaminhamentos e responsáveis 

 Equipe de Gestão 

 Conselho Gestor 

Gestão de conflitos e 
moderação de processos 
participativos 

 Condução de eventos, pesquisas e levantamentos 
de caráter participativo para diagnóstico e 
planejamento de ações e projetos do Plano de 
Manejo 

 Equipe de Gestão 

 Conselho Gestor 

Captação de recursos  Mapeamento de fontes de financiamento 

 Definição de estratégias de marketing 

 Elaboração e apresentação de propostas 

 Equipe de Gestão 

 Conselho Gestor 

Elaboração e Gestão de 
projetos 

 Construção de projetos baseados nas ações e 
atividades do Plano de Manejo 

 Planejamento e implementação de ferramentas 
de avaliação e monitoramento 

 Mapeamento de atores de interesse e articulação 
de parcerias 

 Equipe de Gestão 

 Conselho Gestor 

Legislação ambiental aplicada  Legislação ambiental aplicada à APA 

 Elaboração de parecer técnico com base na 
aplicação prática da legislação ambiental 

 Equipe de Gestão 

 Conselho Gestor 

Licenciamento e fiscalização 
ambiental 

 Aplicação das normas do zoneamento da APA por 
meio de protocolos e procedimentos práticos de 
licenciamento e fiscalização 

 Chefe da APA 

 Técnico ambiental 

Turismo de base comunitária  Educação e interpretação ambiental e histórico-
cultural 

 Monitoramento de visitantes e avaliação de perfil 
e grau de satisfação 

 Envolvimento comunitário e planejamento 
participativo de roteiros, serviços e capacitações 

 Formação de condutores e colaboradores  

 Equipe de Gestão 

 Conselho Gestor 

Utilização aplicada de GPS 
(Global Positioning System) 

 Nivelamento conceitual sobre GPS 

 Técnicas de posicionamento com GPS 

 Planejamento, coleta e processamento de dados 
de GPS 

 Aplicações práticas frente às demandas do Plano 
de Manejo 

 Chefe da APA 

 Técnico ambiental 

 Estagiários 

 Voluntários 

Uso de tecnologias de 
geoprocessamento 

 Introdução e nivelamento sobre bases 
cartográficas 

 Estrutura dos dados geográficos 

 Desenvolvimento de aplicativos 

 Introdução ao ArcGis 

 Implementação de SIG para a APA 

 Chefe da APA 

 Técnico ambiental 

Banco de dados e gestão da 
informação 

 Registro, sistematização e gestão da informação 

 Modelagem de dados 

 Operação de banco de dados 

 Utilização de linguagem SQL 

 Chefe da APA 

 Técnico ambiental 

 Estagiários 

 Voluntários 
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 Os cursos poderão ser viabilizados mediante a contratação ou articulação de instrutores e 
organização do evento em Porto Belo (ex.: Secretaria de Turismo, Associação Comunitária do 
Bairro do Araçá, etc.), quando o público participante for grande ou houver inscrição de 
representantes da equipe de gestão e/ou do Conselho Gestor em cursos oferecidos por 
instituições específicas (ex.: Instituto de Pesquisas Ecológicas, Fundação O Boticário, etc.). 

 Recomenda-se ainda articulação de cursos nas entidades membros do Conselho Gestor, após 
sua reestruturação, a exemplo das universidades (UFSC e UNIVALI), do ICMBio e outras 
entidades públicas. 

 Conforme perfil dos novos membros depois da reestruturação do Conselho Gestor, deve-se 
incentivar a instituição de pequenos eventos de autocapacitação da equipe de gestão e do 
Conselho, valorizando as experiências e competências dos representantes das entidades e dos 
membros da equipe gestora. 

3.1.2.5) Estruturar o Fundo Municipal de Meio Ambiente e viabilizar o aporte financeiro mínimo, através 
de dotação orçamentária própria da APA, para a implementação do Plano de Manejo, com base no 
Cronograma Físico-financeiro. 

 A articulação para a criação do Fundo Municipal do Meio Ambiente, com dotação orçamentária 
específica para a APA, deve ser realizada respeitando-se a Lei Orgânica do Município de Porto 
Belo, se necessário através da viabilização de leis complementares para prever a inclusão de 
recursos provenientes de taxas de IPTU, dos processos de licenciamento e alvarás de construção 
de obras e empreendimento no interior da APA, bem como de outros tributos e rendimentos 
gerados em seu território. 

 O Fundo deve prever ainda mecanismos de doação e captação de recursos externos, pela 
equipe de gestão e Conselho Gestor, cuja aplicação esteja exclusivamente vinculada à 
implementação do Plano de Manejo. 

3.1.2.6) Planejar e implantar estratégias de captação de recursos financeiros e materiais, destinados à 
implementação do Plano de Manejo, em conjunto com o Conselho Gestor da APA (Quadro 3.1.2-V). 

Quadro 3.1.2-V: Estratégias sugeridas para captação de recursos destinados à implementação do Plano de 
Manejo 

Fontes potenciais Estratégias para captação 

Orçamento governamental 

Criar Fundo Municipal de Meio Ambiente 
Formalizar dotação orçamentária própria 
Vincular taxas e tributos recolhidos na APA para dotação 
orçamentária própria 

Exploração comercial de subprodutos ou 
serviços e imagem 

Apesar do potencial baixo no curto prazo, recomenda-se fortalecer a 
imagem da APA e de seus atributos, criando uma logomarca com 
manual de aplicações e uma linha de produtos exclusivos de 
suvenires para venda na temporada de verão 

Doações e patrocínios 

Mapear empresas com potencial vínculo, interesse e capacidade de 
doação 
Elaborar projetos correlacionados aos resultados do mapeamento de 
empresas 
Articular com os empreendedores da APA apoio financeiro para ações 
de interesse dos processos de uso e ocupação do solo 
                  

Continua 
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Dedução de imposto de renda, isenções 
fiscais e leis de incentivo 

Consultar Manual de Benefícios do IRPJ e analisar campanhas de 
doação para ações e projetos do Plano de Manejo 
Desenvolver projetos para submeter às leis de incentivo à cultura  

Compensação ambiental 

Enviar projetos para as Promotorias de Justiça da Comarca 
Mapear e participar de processos de licenciamento de 
empreendimentos impactantes na região e articular recursos de 
compensação 

Taxa de operação turística 
Articular com as operadores de turismo credenciadas pela APA a 
destinação de taxa para estruturação, manutenção e preservação dos 
atrativos da APA 

Fundos pró-conservação 
Prospectar editais continuadamente na internet e vincular as 
demandas aos projetos do Plano de Manejo 

3.1.2.7) Realizar o gerenciamento financeiro mensal do processo de implementação do Plano de 
Manejo, com consolidação em balanços anuais e de forma integrada às ações de planejamento do 
orçamento e prestação de contas da Prefeitura Municipal de Porto Belo. 

 Recomenda-se a criação de uma planilha padrão para gerenciamento financeiro mensal da APA, 
com informações detalhadas, rubricas e data em todas as entradas e saídas, nas despesas fixas 
(luz, água, pessoal, etc.), previstas nos Planos Operacionais do Plano de Manejo e extras. 

 Na mesma planilha, recomenda-se criar um modelo de balanço anual vinculado ao 
gerenciamento mensal, com totalização das receitas, despesas e saldos por mês de cada ano de 
implementação do Plano de Manejo. 

3.1.2.8) Estimular e acompanhar o fortalecimento do Conselho Gestor da APA através da implantação 
de ferramentas de trabalho (Quadro 3.1.2-VI). 

Quadro 3.1.2-VI: Ferramentas de trabalho e procedimentos operacionais sugeridos para fortalecimento do 
Conselho Gestor da APA 

Ferramentas Procedimentos operacionais de fortalecimento 

Reuniões de trabalho 

 Encaminhar materiais de apoio vinculados às pautas estabelecidas 

 Organizar reuniões itinerantes na comunidade do Araçá e nas sedes das 
entidades participantes 

 Estabelecer horários em comum acordo para otimizar participação 

 Estabelecer reuniões periódicas de avaliação e acompanhamento do 
Plano de Manejo 
 

Servidor virtual das informações 
do Conselho 

 Criar, administrar e cadastrar todos os conselheiros em servidor virtual 

 Capacitar todos os conselheiros para acesso e operação do servidor 

 Armazenar todas as pautas, encaminhamentos e informes de interesse 
do Conselho 

 Encaminhar e-mails regularmente sobre os materiais atualizados no 
servidor 
 

Comunicação interna e divulgação 
externa 

 Ampliar as informações discutidas no Conselho do Bairro do Araçá e 
com empreendedores da APA via representantes das entidades 

 Ampliar a divulgação das reuniões do Conselho para os moradores e 
empreendedores da APA e Vila do Araçá 

 Ampliar a divulgação das atas e encaminhamentos das reuniões do 
Conselho para dar maior visibilidade  
 

Grupos de trabalho 

 Identificar e compartilhar interesses, afinidades e experiências dos 
conselheiros correlacionadas aos Programas de Manejo 

 Criar grupos de trabalho (temporários) conforme temas relacionados a 
Planos Operacionais de implementação do Plano de Manejo                  

Continua 

                 
Conclusão 
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Ferramentas Procedimentos operacionais de fortalecimento 

Câmaras técnicas 

 Definir temas prioritários que justifiquem a criação de Câmaras Técnicas 
(permanentes), vinculadas aos Programas de Manejo ou agrupamentos 
de ações estratégicas de implementação do Plano de Manejo 

 Criar Câmaras Técnicas para acompanhamento e avaliação periódicas 
da implementação do Plano de Manejo, conforme temas prioritários 
definidos 

Nivelamento básico para novos 
conselheiros 

 Criar um manual de integração com conceitos e informações atuais e 
históricas básicas sobre a APA, o Conselho Consultivo e o Plano de 
Manejo 

Articulação com conselhos 
diversos da região 

 Mapear reuniões do Conselho da Cidade e Conselhos Consultivos de 
Unidades de Conservação colocalizadas 

 Nomear representantes no Conselho e articular participação em 
reuniões periódicas dos conselhos mapeados 

 Cobrar registro e divulgação das informações discutidas nas reuniões 
dentro do Conselho e articular ações de integração/interesse mútuo 

3.1.2.9) Definir e formalizar os protocolos de licenciamento e alvará de construção para todas as 
atividades de uso e ocupação do solo na APA de forma integrada aos processos estabelecidos pelos 
órgãos públicos municipais, estaduais e federais. 

 Os protocolos deverão estabelecer os fluxos de comunicação interinstitucional e os 
procedimentos de aprovação de atividades, respeitando-se a legislação vigente e as normas 
gerais e específicas do Zoneamento do Presente Plano de Manejo, inclusive quanto ao aval do 
Conselho Gestor. 

3.1.2.10) Aprovar e formalizar, através de instrumento legal da Prefeitura de Porto Belo, o Roteiro 
Metodológico de Estudos Vegetacionais (Anexo 1), como protocolo ou instrução normativa com critérios 
fitossociológicos para licenciamento e fiscalização de pedidos de supressão da vegetação nativa nos 
processos de parcelamento do solo e implantação de obras e projetos residenciais e comerciais. 

 A formalização deve se dar mediante decreto municipal ou instrumento legal equivalente, com 
avaliação de sua aplicação para as demais zonas municipais com características naturais 
equivalentes, conforme Plano Diretor Municipal. 

3.1.2.11) Elaborar, monitorar e avaliar o andamento dos planos operacionais para implementação das 
ações gerenciais gerais e áreas estratégicas do Plano de Manejo, seguindo a priorização do Cronograma 
Físico-financeiro (Quadro 3.1.2-VII). 

Quadro 3.1.2-VII: Modelo de Plano Operacional para implementação das ações gerenciais gerais e áreas 
estratégicas do Plano de Manejo 

Programa de Manejo: 
Listar programas das ações 

envolvidas 

Plano Operacional: 
Definir objetivo e numeração 

sequencial/ano do Plano 
Operacional  

Data: 
Especificar 

data da 
elaboração 

Equipe: 
Listar envolvidos na 
elaboração do Plano 

Ações 
Resultados 
esperados 

Indicadores 
Meios de 

verificação 
Prazo 

estimado 
Custo 

estimado 
Responsáveis 

Número e 
descrição 
das ações 

afins 

Situação, 
produto ou 
serviços a 

serem 
alcançados 

pela execução 
das ações 

Definir 
indicadores 
de resultado 

Estabelecer 
meios de 

verificação 
dos 

resultados 

Estabelecer 
prazos por 
ação e por 
resultado 

Orçar e 
definir os 

custos 
aproximados 
de cada ação 

Estabelecer 
responsáveis 

pela 
execução das 

ações 

                 
Conclusão 
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3.1.2.12) Estabelecer e firmar com os proprietários, a partir do cadastramento de propriedades 
(Programa de Proteção e Manejo), os instrumentos legais previstos nas zonas de manejo do 
zoneamento, em conjunto com o Ministério Público e outros órgãos competentes. 

 As zonas de manejo com previsão de instrumentos legais incluem a Zona de Recuperação 
Ambiental (ZRA), a Zona de Ocupação Conflitante Temporário (ZOCT) e a Zona de Uso 
Conflitante (ZUC). 

 Os instrumentos legais deverão ser estabelecidos nos moldes de termos de ajustamento de 
conduta, com os procedimentos e prazos para regularização da ocupação e recuperação 
ambiental com cada proprietário, priorizando áreas potenciais para proteção de recursos 
hídricos, estabilização geológica e criação de conectividade estrutural da biota. 

3.1.2.13) Articular com o Departamento de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil a inserção dos 
limites e outras informações técnicas da APA nas cartas náuticas da região. 

3.1.2.14) Articular parcerias e cooperações para promoção do desenvolvimento turístico ambiental e 
histórico-cultural, de forma integrada aos demais atrativos do município e da península de Porto Belo. 

 Recomenda-se articular prioritariamente parcerias para a implantação do espaço comunitário 
previsto na Área Estratégica Externa Comunidade do Bairro do Araçá. 

 Recomenda-se também acompanhar a elaboração e execução dos Programas Básicos 
Ambientais previstos no processo de licenciamento do Eco-resort Ilha de Porto Belo, 
especialmente os que apresentam alta sinergia positiva com a presente ação, como o Programa 
de Apoio à Elaboração do Plano de Desenvolvimento Local de Turismo Sustentável e o Programa 
de Incentivo à Capacitação e ao Empreendedorismo Local. 

 Em atendimento às expectativas do Conselho Gestor, as ações de divulgação externa e 
integração turística da APA devem estar vinculadas à condição de execução das etapas 
prioritárias de gestão e controle e implantação das estruturas de uso público previstas nas Áreas 
Estratégicas e Programas de Manejo para normatização da atividade. 

 Entre as entidades com potencial de parceria e cooperação estão o Costa Esmeralda Convention 
& Visitors Bureau, a Santa Catarina Turismo S/A – SANTUR, o curso de Turismo e Hotelaria da 
UNIVALI e a Casa do Turista, dentre outros. 

3.1.2.15) Articular parcerias diversas com potencial de contribuição para a implementação do Plano de 
Manejo. 

 Recomenda-se expressamente o acompanhamento dos processos e resultados do Projeto Orla, 
com participação mútua entre reuniões do Conselho e do Projeto. 

 Recomenda-se acompanhar a elaboração e execução dos Programas Básicos Ambientais 
previstos no processo de licenciamento do Eco-resort Ilha de Porto Belo, especialmente os que 
apresentam alta sinergia positiva com a presente ação, como o Programa de Uso das Águas da 
Baía de Porto Belo e o Programa de Implementação de Medidas Compensatórias, além daqueles 
supracitados. 

 Deve-se também levar em conta as entidades com potencial de contribuição indicadas na 
Oficina de Planejamento Participativo (OPP) do Plano de Manejo (Quadro 4.1.2-VIII), algumas 
das quais foram recomendadas para o processo de reestruturação do Conselho Gestor. 
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Quadro 3.1.2-VIII: Entidades com potencial de contribuição ao Plano de Manejo indicadas na OPP 

Entidades locais Entidades estaduais Entidades nacionais 

 Casa do Turista 

 Associações dos orquidófilos 
Costa Esmeralda 

 Costa Esmeralda Convention & 
Visitors Bureau 

 Prefeitura de Bombinhas 

 RPPN Morro do Zimbros 

 Câmara dos Dirigentes Lojistas 
de Porto Belo 

 Empresa Pioneira da Costa 

 Associação de Pescadores 

 Pousadas da APA 

 Ilha João da Cunha 

 Iate Clube de Porto Belo 

 Empresa de Pesquisa 
Agropecuária e Extensão Rural 
de Santa Catarina - EPAGRI 

 Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresa – 
SEBRAE/SC 

 Associação Acolhida na 
Colônia 

 Universidade do Vale do Itajaí 
- UNIVALI 

 Companhia de Polícia Militar 
Ambiental  

 Santa Catarina Turismo S/A – 
SANTUR 

 Universidade Federal de Santa 
Catarina - UFSC 

 Secretaria de Patrimônio da 
União – SPU 

 Instituto Baleia Franca 

 Área de Proteção Ambiental 
da Baleia Franca 

 Reserva Biológica Marinha do 
Arvoredo 

 Capitania dos Portos 
 

3.1.2.16) Acompanhar reuniões do Conselho da Cidade e divulgar o Plano de Manejo apresentando o 
resumo executivo aos conselheiros conforme considerado no Programa de Uso Público e Educação 
Ambiental e na ação de fortalecimento do Conselho Gestor, dentro do presente Programa. 

3.1.2.17) Articular expansão do programa de monitoramento da balneabilidade de praias desenvolvido 
pela FATMA para as praias do Araçá, Caixa D’Aço e Estaleiro. 

 Esta articulação deve ser viabilizada prioritariamente através do representante da FATMA 
dentro do Conselho Gestor. 

3.1.2.18) Articular e acompanhar, na Defesa Civil de Porto Belo, o mapeamento das áreas de risco 
dentro da APA e na comunidade do Araçá, complementando as informações geradas pelo mapeamento 
de suscetibilidade a processos erosivos e subsidiando os termos de ajustamento de conduta previstos 
no zoneamento. 

3.1.2.19) Promover a integração efetiva com a gestão do Parque Natural Municipal da Galheta, através 
de ações no curto, médio e longo prazo. 

 No curto prazo, acompanhar o processo de elaboração do Plano de Manejo, auxiliando a 
definição do escopo e disponibilizando as informações dos diagnósticos temáticos e do 
planejamento do Plano de Manejo da APA para consulta. 

 No médio prazo, acompanhar a criação do Conselho Consultivo do Parque, articulando 
participação em ambos os fóruns ou integração de um único Conselho para Gestão do mosaico 
das duas UCs. 

 No longo prazo, articular a ampliação da gestão em mosaico para as demais Unidades de 
Conservação colocalizadas (ARIE Costeira de Zimbros, RPPN Morro de Zimbros, etc.) e a compra 
conjunta de imagens de satélite e de mapeamento de uso do solo e cobertura vegetal para 
auxiliar na fiscalização e no cumprimento das legislações federais, estaduais e municipais que 
garantam a preservação dos corredores ecológicos e das áreas com potencial de conectividade 
entre as UCs (condição já garantida pelas leis orgânicas municipais de Bombinhas e Porto Belo) 
conforme Art. 268, da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de 

                                           
8
 Art. 26. Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes ou não, próximas, 

justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do 
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Unidades de Conservação - SNUC, e regulamentado pelo Decreto nº 4.430, de 22 de agosto de 
2002. 

 Entre as diversas possibilidades de ações integradas do mosaico, devem-se prever parcerias para 
fiscalizar e articular durante a elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal da 
Galheta a compatibilidade dos zoneamentos na região de limite com a APA, tanto no sentido de 
proteção quanto de uso público. 

3.1.2.20) Articular e justificar com o DEINFRA ações para mitigação da fragmentação florestal da APA e 
do Parque Natural Municipal da Galheta usando a rodovia SC-412. 

 Entre as ações, deve-se prever a instalação de redutores de velocidade e sinalização alusiva à 
fauna silvestre, além da implantação de passadores de fauna. 

 Deve-se articular também o acompanhamento dos processos de licenciamento de obras de 
manutenção e/ou ampliação de forma a incluir medidas de mitigação da fragmentação. 

3.1.2.21) Decretar a proibição de estacionamento ao longo da estrada pública principal da APA e sobre 
os passeios públicos existentes. 

3.1.2.22) Articular na Polícia Militar ações ostensivas de fiscalização de trânsito na APA, principalmente 
durante os finais de semana e a temporada de verão. 

3.1.2.23) Viabilizar, por meio de licitação ou parceria, a contratação de serviço de desenvolvimento do 
website da APA com link para o sítio da Prefeitura Municipal de Porto Belo. 

 Recomenda-se inicialmente a pesquisa e seleção de websites de referência ligados a outras 
unidades de conservação, antes da contratação ou articulação do serviço. 

 Com base nas referências selecionadas, deve-se definir a estrutura básica da página, prevendo-
se praticidade para atualização de informações. 

 Entre as páginas principais e serviços a serem estruturados no website, recomenda-se incluir: 

o Home (página principal) com fotos em destaque randômico, logomarca da APA, 
informações para contato e destaque para os principais conteúdos do website; 

o Menu principal com informações técnicas, mapas da APA, características básicas, galeria 
de fotos, agenda, serviços e protocolos eletrônicos, publicações e download do Plano de 
Manejo (ou de partes dele); 

o Links para os programas de estágio e voluntariado da APA, mapa de localização e acesso 
para os atrativos, fale conosco e, se necessário, intranet para gestão de usuários e 
senhas (equipe de gestão e Conselho Gestor) e upload/download de arquivos. 

3.1.2.24) Ampliar a discussão com os moradores e empreendedores do interior da APA e do Bairro do 
Araçá, e membros do Conselho Gestor, a respeito das expectativas sobre os processos de alteração de 
limites e de mudança da categoria de manejo da UC. 

                                                                                                                                        
conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de 
conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o 
desenvolvimento sustentável no contexto regional. 
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 Ambas as questões foram levantadas durante a elaboração do Plano de Manejo, gerando 
expectativas para especificação de recomendações e procedimentos no âmbito deste processo, 
cujas limitações contratuais permitiram apenas tecer orientações no sentido de ampliar as 
discussões e amadurecer as expectativas durante a implementação do Plano. Vale lembrar que 
entre os motivos expostos na expectativa de alteração de limites estavam a exclusão de parte 
da comunidade tradicional do Araçá do território da APA e a ampliação de sua área sobre a faixa 
marinho-costeira. Já em relação à categoria de manejo, o principal motivo exposto está 
relacionado à necessidade de uma zona de amortecimento sobre a faixa marinho-costeira para 
normatização dos conflitos de pesca e navegação verificados no local, bem como maior 
proteção da fauna de peixes recifais. 

 As discussões devem ser subsidiadas e pautadas na análise de prós e contras sobre cada um dos 
processos, bem como sobre as sinergias positivas e negativas entre ambos (ex.: a ampliação dos 
limites da APA para o ambiente marinho costeiro X a mudança para uma categoria de manejo 
com previsão de estabelecimento de zona de amortecimento sobre o ambiente marinho- 
costeiro). 

 Abaixo seguem recomendações expressas para discussão e encaminhamento dos processos, 
sendo importante registrar a ausência de dispositivos a respeito do assunto no Código Estadual 
de Meio Ambiente de Santa Catarina (Lei no 14.675/2009), sendo o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (Lei no 9.985/2000 e Decreto no 4.340/2002) a única referência legal 
adotada para o disposto abaixo (Quadro 4.2.1-IX). 

Quadro 3.1.2-IX: Recomendações para discussão e encaminhamento das propostas de alteração de limites e 
mudança da categoria de manejo da APA 

Processo  Recomendações 

Discussão e registro de 
expectativas 

 Elaborar quadro de características e objetivos básicos das categorias de 
manejo previstas no SNUC, incluindo as de Proteção Integral que 
permitem propriedades privadas em seu interior e as de Uso Sustentável 
que possuem Zona de Amortecimento 

 Elaborar quadro de prós e contras em conjunto com o Conselho Gestor, 
incluindo a avaliação dos trabalhos desenvolvidos durante a elaboração do 
Plano de Manejo 

 Agendar, divulgar e organizar reunião ou rodadas de reuniões, prevendo 
articulação ou contratação de moderador profissional independente e 
relatores de apoio 

Alteração de limites 

 Contratar consultoria especializada para definição de critérios técnicos, 
justificativa e polígonos para diferentes cenários de alteração de limites 

 Organizar e realizar consulta pública para apresentação dos resultados da 
discussão e diferentes cenários de alteração de limites 

 Registrar os resultados e validar cenário mais apropriado para alteração 
dos limites 

 Contratar ou articular serviço de topografia para definição dos marcos e 
elaboração do novo memorial descritivo da APA 

 Elaborar minuta de decreto de alteração de limites para apreciação da 
assessoria jurídica da Prefeitura de Porto Belo 

 Envio do decreto de alteração de limites para aprovação e assinatura do 
Prefeito de Porto Belo 

 Proceder à atualização da APA no Cadastro Estadual de Unidades de 
Conservação da FATMA 

 Atualização do Plano de Manejo da APA (Volumes I e II) mediante 
contratação de consultoria especializada 

Alteração da categoria de 
manejo 

 Organizar e realizar consulta pública para apresentação dos resultados da 
discussão e diferentes cenários de categoria de manejo, cada qual com 
prós e contras 
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 Registrar os resultados e validar cenário mais apropriado para mudança de 
categoria de manejo 

 Realizar pesquisa de opinião da sociedade de Porto Belo para escolha do 
novo nome da Unidade de Conservação a ser criada 

 Elaborar minuta de decreto de alteração da categoria de manejo para 
apreciação da assessoria jurídica da Prefeitura de Porto Belo 

 Envio do decreto de alteração da categoria de manejo para aprovação e 
assinatura do Prefeito de Porto Belo 

 Proceder à atualização da nova Unidade de Conservação no Cadastro 
Estadual de Unidades de Conservação da FATMA 

 Revisar e adequar o Plano de Manejo da APA (Volumes I e II) mediante 
contratação de consultoria especializada 

3.2 Infraestrutura, Equipamentos e Materiais 

O Programa de infraestrutura, equipamentos e materiais concentra ações gerenciais gerais associadas à 
identidade visual da APA e suas aplicações derivadas, à checagem, ajuste e demarcação dos limites 
territoriais e de suas zonas de manejo, além da sinalização orientadora e educativa de caráter geral, que 
não está associada a nenhuma área estratégica. Não obstante, prevê ainda a viabilização de um viveiro 
para produção de mudas nativas que não foi incluído em área estratégica por depender do 
mapeamento de atores interessados e da seleção de locação adequada. Cabe destacar que a maioria 
das estruturas previstas no presente Plano de Manejo está descrita no capítulo de planejamento 
espacial, dentro do item de Áreas Estratégicas Internas. 

3.2.1 Matriz lógica do Programa 

Quadro 3.2.1-I: Objetivos, resultados e indicadores do Programa de Infraestrutura, Equipamentos e Materiais 

Objetivos Resultados esperados Indicadores 

 Estruturar a sede da APA 
com a Fundação do Meio 
Ambiente 

 Sede da APA estruturada de forma 
compatível aos recursos humanos 
e materiais necessários para a 
adequada implementação do Plano 
de Manejo 

 Projeto de layout da sede 

 Nota fiscal de mobiliários e 
equipamentos 

 Sede em funcionamento com 
telefone próprio e mobiliário e 
equipamentos instalados e em 
funcionamento 

 Criar padrão de identidade 
visual da APA 

 Identidade visual criada pela 
associação a elementos marcantes 
da paisagem e/ou atributos da APA 

 Manual de aplicação da 
logomarca 

 Ajustar, demarcar, sinalizar 
e oficializar os limites 
corretos da APA 

 Limites territoriais oficiais 
demarcados e sinalizados 

 Limites vetoriais 

 Marcos de monumentalização 

 Memorial descritivo 

 Decreto municipal 

 Demarcar as zonas de 
manejo e áreas não 
edificantes da APA 

 Zonas de manejo demarcadas  Marcos de monumentalização 

 Providenciar a sinalização 
orientadora e educativa na 
APA e entorno 

 APA e pontos estratégicos do 
entorno sinalizados 

 Placas de sinalização 
confeccionadas e instaladas 

 Viabilizar um viveiro de 
produção de mudas nativas 

 Viveiro de mudas projetado e 
implantado em parceria com 
propriedades, sendo operado por 
membros da comunidade 

 Projeto do viveiro 

 Cessão de uso do local 

 Estruturas do viveiro compradas 

 Mudas produzidas 

                 
Continua 

                 
Conclusão 
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3.2.2 Ações Gerenciais Gerais e orientações de implementação 

3.2.2.1) Articular e viabilizar a estruturação de uma sede para a equipe de gestão da APA com a 
Fundação Municipal de Meio Ambiente de Porto Belo. 

 Recomenda-se a viabilização de um espaço contendo, no mínimo, uma sala para o Chefe, uma 
sala de reuniões e uma sala destinada ao restante da equipe de gestão, com capacidade para 
quatro estações de trabalho e arquivo de materiais e equipamentos. 

 A estruturação da sala deve prever ambientação da fachada e interiores pela criação/definição 
da identidade visual da APA (ver mais adiante) e disponibilidade de meios básicos de 
comunicação (telefone e internet). 

3.2.2.2) Viabilizar, por meio de licitação ou parceria, a compra e instalação de mobiliários, equipamentos 
e softwares para a adequada implementação do Plano de Manejo pela equipe de gestão da APA 
(Quadro 3.2.2-I). 

Quadro 3.2.2-I: Mobiliários e equipamentos recomendados para a sede da APA 

Item Quantidade Especificações mínimas / básicas 

Mobiliários 

Mesa de reuniões 01 Para 6 lugares 

Cadeiras p/ mesa de reuniões 06 Sem encosto de braço 

Mesa de trabalho (chefe) 01  

Estações de trabalho 04  

Cadeiras giratórias 05 Com encosto de braço 

Armários 03  

Porta arquivos 02 De metal 

Quadro de avisos 01  

Tela de projeção 01  

Bebedouro ou filtro de água 01  

Equipamentos 

Telefone/fax 01 Com secretária eletrônica 

Máquina fotográfica digital 01 Semiprofissional, com duas lentes (15-85mm e 75-300mm) 

Servidor torre 01 Memória de 4GB, HD 2TB, processador 2.70 GHz 

Aparelho modem-roteador para 
internet sem fio 

01  

Laptop 01 Memória 4 GB, HD 500 GB, processador 2.30 GHz 

Desktop 03 
All in one, memória 2 GB, HD 250 GB, processador 2.30 
GHz, monitor LCD 19’’ 

Impressora multifuncional 01 Com escâner e xerox 

Pente de memória portátil 01 Capacidade de 8 GB 

Projetor multimídia 01  

GPS 01 Garmin Oregon, Montana ou GPS Map 

Carregador de pilhas 01 Compatível para pilhas AA e AAA 

Pilhas recarregáveis 16 8 AA e 8 AAA 

Binóculos 01 Modelo à prova d’água e com lente antiembaçante 

Trena 01 Fibra, de 50 metros 

Softwares 

Microsoft Office 04  

GPS Trackmaker Pro 01  

ArcGis 10 01  
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3.2.2.3) Viabilizar, por meio de licitação ou parceria, a compra periódica de materiais de expediente para 
a sede da APA (Quadro 3.2.2-II). 

 

Quadro 3.2.2-II: Materiais de expediente recomendados para a sede da APA 

Item Quantidade Especificações mínimas / básicas 

Resma de papel 04 Papel A4 

Cartucho de impressora 02 1 colorido e 1 PB 

Caderneta de campo 04 Capa dura 

Caneta esferográfica 01 Caixa com 50 canetas azuis 

Canetões para quadro de avisos 04 De 2 cores diferentes 

Lápis 01 Caixa com 50 unidades 

Borracha 01 Caixa com 10 unidades 

Prancheta de campo 04  

Pasta de documentos 01 Caixa com 10 unidades 

Clips 05 Caixas 

Grampeador 02  

Grampos 05 Caixas 

3.2.2.4) Contratar, através de licitação ou viabilizar por meio de parceria, o serviço de criação/definição 
do padrão de identidade visual da APA, com logomarca e manual de aplicação. 

 A logomarca deverá ter sua simbologia associada a algum dos atributos da APA, de forma a 
fortalecer sua identidade, com definição da tipologia, cores, aplicação monocromática, em tons 
de cinza e em preto e branco. 

 O manual de aplicação da logomarca deverá incluir, no mínimo, a definição de tipos de 
padronagem, etiqueta, papel timbrado, cartão de visitas, pasta promocional, bottons e caneta, 
camiseta, ecobag e placas de sinalização. 

 A logomarca e o manual de aplicação deverão ser aprovados pelo Conselho Gestor. 

3.2.2.5) Providenciar o patenteamento da logomarca da APA, com vistas à produção e comercialização 
de suvenires e outras formas de exploração da imagem da UC. 

3.2.2.6) Providenciar a demarcação topográfica e monumentalização dos limites terrestres da APA, com 
especial ênfase nas divisas com proprietários particulares e com o Parque Municipal da Galheta. 

 Caso não haja padrão estabelecido para marcos de monumentalização dentro da Prefeitura 
Municipal de Porto Belo, a equipe de gestão poderá adotar e adaptar o padrão do Guia do Chefe 
do IBAMA (IBAMA/GTZ, 1999) e/ou do INCRA. 

3.2.2.7) Produzir e instalar pequenas placas informativas e educativas associadas aos marcos 
topográficos principais, como resultado da demarcação e monumentalização, seguindo padrão de 
identidade visual da APA. 

3.2.2.8) Viabilizar os ajustes aos limites vetoriais e ao memorial descritivo que constam no Decreto de 
Criação da APA como resultado dos processos de demarcação e monumentalização dos limites, inclusive 
quanto aos confrontantes. 

 Os mapeamentos temáticos do presente Plano de Manejo deverão ser ajustados com base nos 
novos limites vetoriais, caso necessário, em especial nos mapas de Zoneamento e Áreas 
Estratégicas. 
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 A equipe de gestão deverá viabilizar gradativamente a atualização das informações espaciais 
constantes no Plano de Manejo conforme as alterações impostas pelos ajustes dos limites 
vetoriais. 

3.2.2.9) Articular com os proprietários a demarcação física das zonas de manejo, áreas de risco e outras 
porções não edificantes dentro das propriedades e áreas públicas do interior da APA, com as devidas 
identificações. 

 Todas as demarcações deverão ser georreferenciadas e devidamente sistematizadas no banco 
de dados da APA. 

 Recomenda-se a adoção de dois padrões de demarcação física, uma permanente e outra 
temporária. 

 As demarcações deverão ser devidamente identificadas com a nomenclatura da zona de manejo 
e dos respectivos proprietários. 

 3.2.2.10) Contratar, por meio de licitação ou viabilizar através de parceria e acompanhar, seguindo as 
normas gerais do zoneamento, a implantação da rede pública de abastecimento de água e coleta de 
esgoto na APA. 

 A implantação da rede pública de abastecimento de água e coleta de esgoto está condicionada à 
elaboração e aprovação de Estudo de Impacto Ambiental, cujo escopo deverá ser definido pela 
equipe de gestão da APA e aprovado pelo Conselho Gestor. 

 Deve-se articular com os proprietários e empreendedores da APA a viabilização dos recursos 
para contratação do EIA e posterior implantação da rede. 

 O escopo do Estudo de Impacto Ambiental para implantação da rede pública deve levar em 
consideração os diagnósticos temáticos do Plano de Manejo, no que diz respeito aos atributos e 
fragilidades ambientais, bem como as restrições de uso e ocupação do solo, definidas pelos 
zoneamentos, de forma a dimensionar adequadamente o sistema. 

3.2.2.11) Mapear moradores interessados e apoiar a elaboração e execução de projeto de viveiro para 
produção de mudas nativas. 

 O mapeamento de moradores interessados deve ser orientado por duas diretrizes: i) alocação 
do viveiro, cujas condicionantes estão associadas às restrições ambientais do terreno, 
disponibilidade de abastecimento de água (exceto fontes superficiais) e acessibilidade à 
visitação, comercialização de mudas e transporte de insumos; ii) mão de obra, com foco no 
recrutamento de moradores jovens da comunidade do Bairro do Araçá, de forma a viabilizar 
atividade alternativa de renda. 

 A elaboração do projeto voltado à produção e comercialização de espécies nativas ameaçadas 
de extinção, com potencial ornamental e aquelas destinadas à recuperação de áreas degradadas 
(de diferentes estágios sucessionais) deve ser viabilizada através de parcerias com entidades de 
ensino e pesquisa e empresas privadas, tendo como público-alvo as propriedades e acessos 
públicos ao interior da APA e seus visitantes. 

 A articulação de parceria com entidades de ensino e pesquisa deve focar no dimensionamento 
do projeto, seleção de espécies e mapeamento de matrizes, definição dos equipamentos e 
insumos necessários, capacitação dos recursos humanos envolvidos, entre outros aspectos. 
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3.2.2.12) Articular com o DEINFRA a elaboração e implantação de sinalização orientadora de divulgação 
da APA na rótula da SC-412 (Santa Luzia; Perequê; Centro de Porto Belo) e no entroncamento da SC-412 
com a Rua Pedro Jacinto Dias, seguindo o padrão de identidade visual da APA. 

 A placa deve conter informações básicas de orientação e distância, bem como telefones úteis 
para agendamento de informações adicionais para visita (sede da APA e operadoras 
credenciadas). 

3.3 Proteção e manejo 

O Programa de proteção e manejo prevê diversas ações voltadas ao cadastramento de propriedades e 
usos dos recursos naturais da APA, como subsídio às ações de fiscalização de atividades em discordância 
com as normas do zoneamento e conservação dos atributos da UC. Prevê ainda ações de aplicação do 
roteiro de estudos necessários ao licenciamento e implantação de atividades e obras, incluindo os 
processos de supressão de vegetação e compensação aos modelos das normas do zoneamento. Dentro 
do tema de manejo, inclui também a promoção de processos de revitalização de APPs e recuperação de 
áreas degradadas, bem como de manejo dos impactos decorrentes das atividades de visitação sobre 
estruturas e atrativos turísticos. 

3.3.1 Matriz lógica do Programa 

Quadro 3.3.1-I: Objetivos, resultados e indicadores do Programa de Proteção e Manejo 

Objetivos Resultados esperados Indicadores 

 Cadastrar informações 
importantes à proteção e 
manejo dos recursos 
naturais da APA 

 Propriedades e usos dos recursos 
naturais cadastrados e 
armazenados em banco de dados 

 Formulários de cadastro 

 Banco de dados 

 Fiscalizar atividades ilegais 
e/ou em discordância com 
o presente Plano de 
Manejo, em parceria com 
entidades diversas 

 Atividades ilegais e/ou em 
discordância com o Plano de 
Manejo e coibidas por meio de 
fiscalização ostensiva 

 Autos de infração 

 Relatórios de fiscalização 

 Registro fotográfico de 
campanhas de fiscalização 

 Fiscalizar processos de 
licenciamento e medidas de 
compensação relacionadas 

 Processos de supressão e 
compensação fiscalizados 

 Mapa de vegetação atualizado com 
levantamentos fitossociológicos e 
florísticos 

 Shapefiles com levantamentos 
fitossociológicos e florísticos 

 Estudos vegetacionais 

 Licenças e taxas 

 Promover e fiscalizar 
processos de recuperação 
áreas degradadas  

 Áreas degradadas recuperadas 

 PRADs 

 Mudas plantadas 

 Registro fotográfico dos 
processos de recuperação 

 Promover e fiscalizar os 
processos de revitalização 
de nascentes e cursos 
d’água e enriquecimento de 
remanescentes florestais 

 Nascentes revitalizadas 

 Remanescentes florestais 
enriquecidos 

 PRADs 

 Mudas plantadas 

 Registro fotográfico dos 
processos de revitalização e 
enriquecimento 

 Manejar os impactos da 
visitação nos atrativos da 
APA 

 Atrativos e estruturas de visitação 
em bom estado de conservação 

 Relatórios de manejo de 
impactos 
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3.3.2 Ações Gerenciais Gerais e orientações de implementação 

3.3.2.1) Cadastrar todas as propriedades, proprietários, moradores e empreendedores do interior da 
APA e armazenar as informações em banco de dados integrado da APA. 

 Recomenda-se elaborar um formulário padronizado para a coleta de informações durante o 
cadastramento, o qual servirá de base para a construção do banco de dados da APA, previsto 
em ação do Programa de Pesquisa e Monitoramento (mais adiante). 

 Entre as informações a serem cadastradas, recomenda-se incluir: nome do proprietário e/ou 
empreendedor; matrícula imobiliária; documento comprobatório de posse; área do terreno; 
inserção no zoneamento (zonas de manejo); convenção do condomínio (se houver); tipos de uso 
verificados (residencial, comercial, atividades agrossilvipastoris); número e data das licenças 
e/ou alvarás de construção; número de moradores; número e raça de animais domésticos; fonte 
de abastecimento de água; sistema de tratamento de esgoto. 

3.3.2.2) Realizar cadastramento detalhado de todas as captações em fontes superficiais dos cursos 
d’água da APA e seus respectivos usuários, de forma complementar e integrada ao cadastramento 
anterior, com estimativa de demanda de uso por propriedade. 

 Recomenda-se cadastrar também a capacidade de armazenamento de água de cada usuário das 
fontes superficiais, bem como a informações complementares sobre a importância deste 
abastecimento para os moradores, e suas percepções sobre a qualidade e disponibilidade 
hídrica ao longo dos meses do ano e eventos marcantes no histórico de uso. 

 Os resultados do cadastramento deverão ser analisados e avaliados no intuito de subsidiar ações 
de monitoramento e/ou educação ambiental. 

 3.3.2.3) Fiscalizar e inibir a descarga direta de efluentes domésticos e outros usos indevidos dos 
recursos hídricos, de forma integrada ao monitoramento da qualidade da água prevista em ação do 
Programa de Pesquisa e Monitoramento. 

 Os pontos de monitoramento de qualidade de água devem ser cruzados com o cadastramento 
detalhado de propriedades, com seus respectivos sistemas de tratamento de esgoto, de forma 
que os resultados sinalizem a presença de indicadores de efluentes não tratados nos corpos 
d’água e subsidiem a  iscalização da descarga indiscriminada. 

3.3.2.4) Realizar o cadastramento complementar e a identificação dos cães existentes na Vila do Araçá e 
armazenar as informações em banco de dados integrado da APA. 

 Durante o cadastramento, deve-se recomendar aos moradores o castramento dos cães, 
principalmente daqueles que ficam soltos, explicando os impactos causados à fauna silvestre e 
os riscos à saúde humana, buscando-se, assim, a ampliação de cuidados veterinários e o correto 
manejo dos animais domésticos no entorno e interior da APA. 

 Se necessário, devem-se fornecer informações sobre serviços públicos ou privados de 
castramento de animais domésticos, bem como articular campanhas para resolução de 
problemas identificados durante os cadastramentos realizados no interior e entorno da UC. 

3.3.2.5) Aplicar o Roteiro Metodológico de Estudos Vegetacionais (Anexo 1), cujo protocolo ou instrução 
normativa possui os critérios fitossociológicos para licenciamento e fiscalização de pedidos de supressão 
da vegetação nativa nos processos de parcelamento do solo e na implantação de obras e projetos 
residenciais e comerciais. 
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 Todos os processos, licenças, autorizações e taxas emitidas para parcelamento do solo e 
implantação de obras e projetos devem ser armazenados no banco de dados integrado da APA. 

3.3.2.6) Detalhar continuadamente o mapa de vegetação e uso do solo da APA com base nos 
levantamentos fitossociológicos realizados para fins de licenciamento do parcelamento e ocupação do 
solo em obras e projetos residenciais e comerciais. 

 As informações levantadas sobre a vegetação e uso do solo da APA deverão alimentar de forma 
periódica o banco de dados integrado da UC e os atributos do mapa de vegetação e uso do solo, 
sobretudo em relação às áreas licenciadas de supressão, às áreas mantidas em estágio 
secundário médio e avançado de regeneração, às áreas de compensação da supressão e aos 
pontos com espécies ameaçadas de extinção e/ou de interesse para conservação. 

3.3.2.7) Monitorar e fiscalizar os processos de supressão de vegetação secundária em estágio médio em 
todas as propriedades licenciadas seguindo o Roteiro Metodológico de Estudos Vegetacionais. 

 O monitoramento e fiscalização devem prever a marcação das áreas e espécies a serem 
suprimidas, bem como das espécies ameaçadas e/ou de interesse para conservação a serem 
preservadas, com a realização de vistoria e registro fotográfico antes, durante e após os 
processos de supressão. 

3.3.2.8) Planejar e fiscalizar as medidas de compensação da supressão de vegetação secundária em 
estágio médio por meio da reposição florestal em áreas prioritárias para ampliar a conectividade entre 
as zonas de proteção e conservação do patrimônio ambiental e o Parque Natural Municipal da Galheta. 

 Considerando a ampla conectividade já existente entre as zonas supracitadas e o Parque, o 
planejamento da compensação deve se tentar formar pequenos corredores e/ou fragmentos 
entre as áreas das zonas de menor restrição à ocupação e uso do solo, potencializando o fluxo 
da fauna e a permeabilidade da matriz florestal da APA. 

3.3.2.9) Monitorar e fiscalizar o cumprimento dos instrumentos legais previstos nas zonas de manejo do 
zoneamento, em conjunto com o Ministério Público e outros órgãos competentes. 

 As zonas de manejo com previsão de instrumentos legais incluem a Zona de Recuperação 
Ambiental (ZRA), a Zona de Ocupação Conflitante Temporário (ZOCT) e a Zona de Uso 
Conflitante (ZUC). 

3.3.2.10) Realizar análise de solo nas zonas de recuperação para subsidiar correções quanto ao uso de 
técnicas de recuperação induzida, dentro dos Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADs) 

 As análises de solo podem ser articuladas com a EPAGRI. 

3.3.2.11) Articular a identificação de matrizes e autorização para coleta de sementes das espécies 
ameaçadas de extinção e/ou com potencial ornamental com os proprietários do interior da APA. 

 A autorização prévia para coleta de material biológico dentro das UC dependerá do órgão 
responsável pela administração da unidade e do respectivo proprietário, e estará sujeita às 
condições e restrições por estes estabelecidas, de acordo com a Lei nº 9.985/2000, que institui o 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). 

 As matrizes deverão ser mapeadas, cadastradas e as informações armazenadas no banco de 
dados integrado da APA. 
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 A equipe responsável pela operação do viveiro deverá portar a autorização escrita para coleta 
de sementes dentro das propriedades, sempre mediante comunicação prévia aos respectivos 
proprietários. 

3.3.2.12) Promover o enriquecimento dos remanescentes florestais em estágio secundário médio (com 
restrições ao uso e ocupação do solo) e avançado de regeneração através do plantio de espécies nativas 
climácicas e ameaçadas de extinção, como resultado dos trabalhos de pesquisa e monitoramento. 

 Os resultados do enriquecimento dos remanescentes florestais deverão se integrar ao banco de 
dados da APA, a modo de gerador de conhecimento e informações de apoio e subsídio para o 
desenvolvimento das atividades de monitoramento e pesquisa complementares. 

3.3.2.13) Promover a recuperação e monitoramento das áreas degradadas das Zonas de Recuperação 
por meio do plantio de espécies nativas produzidas pelo viveiro, conforme Projeto de Recuperação de 
Áreas Degradadas.  

 Recomenda-se a adoção de uma combinação de técnicas de recuperação, conforme as 
características das zonas de suas áreas de entorno, incluindo o plantio direto de mudas e 
sementes, transposição de solo, poleiros artificiais, recuperação de solos, entre outras. 

 O monitoramento dos processos de recuperação deve ser feito com registro fotográfico 
periódico e mapeamento das áreas, com o devido armazenamento das informações no banco 
de dados integrados da APA. 

3.3.2.14) Promover e monitorar o corte e recuperação das áreas de silvicultura existentes no interior da 
APA, com aval dos respectivos proprietários. 

 Os projetos de corte devem prever riscos para habitações e áreas ocupadas, remanescentes 
florestais conservados e processos de erosão do solo, sendo executados por profissionais 
habilitados. 

 Deve-se articular com os proprietários a doação das madeiras provenientes do corte para 
beneficiamento e utilização na estruturação de atrativos turísticos e estruturas de facilitação e 
sinalização da APA, incluindo a possibilidade de isenção dos proprietários dos processos de 
recuperação, os quais poderão ser executados sob responsabilidade da equipe de gestão. 

 O monitoramento dos processos de recuperação deve ser feito com registro fotográfico 
periódico e mapeamento das áreas, com o devido armazenamento das informações no banco 
de dados integrados da APA. 

3.3.2.15) Elaborar, executar e monitorar projetos de revitalização de nascentes dos cursos d’água da 
APA que se encontram desprovidas de cobertura vegetal. 

 Os projetos devem ser elaborados a partir da demarcação de APPs prevista em ação do 
Programa de Infraestrutura. 

 Recomenda-se a adoção de uma combinação de técnicas de recuperação, conforme as 
características das zonas de suas áreas de entorno, incluindo o plantio direto de mudas e 
sementes, transposição de solo, poleiros artificiais, recuperação de solos, entre outros. 

 Os projetos deverão se complementar com ações do Programa de Educação Ambiental, 
procurando conscientizar os proprietários do interior e entorno da APA sobre a importância das 
matas ciliares como corredores biológicos e sobre a aplicação prática do Código Florestal 
vigente. 
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 O monitoramento dos processos de recuperação deve ser feito com registro fotográfico 
periódico e mapeamento das áreas, com o devido armazenamento das informações no banco 
de dados integrado da APA. 

3.3.2.16) Providenciar o manejo de impactos da visitação nos atrativos, principalmente antes e depois 
da temporada de verão, de forma integrada às ações de normatização, regulamentação e 
monitoramento dos atrativos de uso público e educação ambiental (Programa de Uso Público). 

 Com base nos resultados do monitoramento e sua integração no banco de dados, deve-se 
estabelecer mecanismo e estratégias para o correto monitoramento, manejo e mitigação dos 
impactos, prevendo a melhoria contínua e sinérgica da APA. 

3.3.2.17) Articular e executar ações conjuntas de fiscalização entre as Prefeituras de Porto Belo e 
Bombinhas para controle e proteção dos remanescentes florestais contíguos e também dos corredores 
ecológicos. 

 Deverão ser estabelecidos Protocolos de Cooperação ou Termos de Parceria, sempre que 
possível, com as prefeituras, onde serão considerados, especificados e estabelecidos os canais 
de comunicação pertinentes para troca de informações, pessoas responsáveis dentro das 
instituições e detalhamento das ações e sua periodicidade. O documento deverá possuir caráter 
formal de compromisso de cooperação técnica entre os organismos abrangidos. 

3.3.2.18) Articular campanhas de fiscalização com a Polícia Ambiental na APA e em seu entorno, em 
parceria e com autorização prévia dos proprietários. 

 Deverão ser estabelecidos Protocolos de Cooperação ou Termos de Parceria com a instância 
onde serão considerados, especificados e estabelecidos os canais de comunicação pertinentes 
para troca de informações, pessoas responsáveis dentro da instituição e periodicidade das 
campanhas. O documento deve possuir caráter formal de compromisso de cooperação técnica 
entre os dois organismos. 

3.3.2.19) Articular campanhas de fiscalização da pesca amadora subaquática e de linha nos costões, 
cercos e outras técnicas ilegais de pesca artesanal e industrial com o Batalhão Aquático da Polícia 
Ambiental, fiscais do ICMBio e Capitania dos Portos, respeitando-se as normas do zoneamento e demais 
legislações vigentes. 

 Deverão ser estabelecidos Protocolos de Cooperação ou Termos de Parceria com as instâncias 
pertinentes, onde serão considerados, especificados e estabelecidos os canais de comunicação 
necessários para troca de informações, pessoas responsáveis dentro das instituições, 
detalhamento das ações e sua periodicidade. O documento deve possuir caráter formal de 
compromisso de cooperação técnica entre os organismos pertinentes. 

3.3.2.20) Articular com a Colônia de Pesca e Associação de Pescadores do Bairro do Araçá o 
estabelecimento de parceria e protocolos de capacitação dos pescadores para auxiliar no 
monitoramento e fiscalização da pesca amadora subaquática e de linha nos costões, de cercos e outras 
técnicas ilegais de pesca artesanal e industrial no entorno imediato da APA. 

 Recomenda-se que a articulação seja viabilizada por meio do representante das entidades no 
Conselho Gestor. 

3.3.2.21) Articular, com a Capitania dos Portos e Marinha do Brasil, ações de fiscalização e 
conscientização sobre normatização de conflitos de uso marinho-costeiro entre as embarcações. 
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 Deverão ser estabelecidos Protocolos de Cooperação ou Termos de Parceria com as instituições 
pertinentes, onde serão considerados, especificados e estabelecidos os canais de comunicação 
necessários para troca de informações, pessoa e/ou pessoas responsáveis dentro das instâncias, 
detalhamento das ações e sua periodicidade. O documento deve possuir caráter formal de 
compromisso de cooperação técnica entre os organismos pertinentes. 

 As ações de conscientização deverão estar integradas e baseadas nas orientações do Programa 
de Educação Ambiental deste Plano de Manejo. 

3.4 Uso Público e Educação Ambiental 

O Programa de uso público e educação ambiental inclui ações diversificadas e integradas de 
comunicação e divulgação da APA para diferentes públicos e entidades de interesse, por meio de 
diferentes estratégias e materiais. Além disso, são especificadas ações voltadas à regulamentação, 
normatização e promoção do turismo sustentável e de base comunitária em seu interior e entorno, de 
forma integrada ao desenvolvimento municipal e regional. O Programa inclui ainda ações voltadas ao 
fortalecimento da educação ambiental, com forte envolvimento de escolas, da comunidade do entorno 
e de outras entidades potencialmente parceiras da APA. 

3.4.1 Matriz lógica do Programa 

Quadro 3.4.1-I: Objetivos, resultados e indicadores do Programa de Uso Público e Educação Ambiental 

Objetivos Resultados esperados Indicadores 

 Fortalecer a imagem da APA 
e divulgar o Plano de 
Manejo para a sociedade 
regional e públicos-alvo 
específicos 

 Informações técnicas básicas da 
APA divulgadas para a sociedade 
regional 

 Atributos da APA reconhecidos e 
valorizados pelos diferentes 
públicos da região 
 

 Vídeo promocional 

 Cópias do Resumo Executivo 
distribuídas 

 Boletim informativo 

 Suvenires 

 Produzir e distribuir 
materiais didáticos sobre a 
APA para diferentes 
públicos 

 

 Objetivos, limites, normas, 
atributos e outras informações 
temáticas relevantes da APA 
divulgados na região 
 

 Cartilhas 

 Folders 

 Livretos 

 Regulamentar e normatizar 
as atividades e atrativos 
turísticos da APA 

 Demanda e capacidade de suporte 
dos atrativos da APA conhecidos 
pela equipe de gestão 

 Atividades e atrativos turísticos da 
APA regulamentados e 
normatizados 
 

 Seminários 

 Projeto de Capacidade Suporte 

 Lista complementar de 
normatizações 

 Promover o 
desenvolvimento turístico 
integrado, sustentável e de 
base comunitária 

 APA reconhecida como atrativo 
turístico integrado aos serviços de 
Porto Belo 

 Redução e qualificação da visitação 
nos atrativos da APA 

 Comunidade e demais atores 
interessados envolvidos no 
desenvolvimento turístico da APA 

 Seminários 

 Cursos de capacitação 

 Roteiros e pacotes turísticos 

                 
Continua 
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Objetivos Resultados esperados Indicadores 

 Fortalecer a educação 
ambiental no município 
com ampla participação 
comunitária 

 Escolas, comunidade e demais 
atores interessados envolvidos em 
projetos de educação ambiental 
promovidos pela APA 

 Melhora na percepção da 
importância da APA pelos 
moradores e empreendedores do 
seu interior e entorno 

 Projeto de Educação Ambiental 

 Seminários 

 Registros fotográficos 

3.4.2 Ações Gerenciais Gerais e orientações de implementação 

3.4.2.1) Divulgar o Plano de Manejo com as Prefeituras e demais instituições públicas e privadas de 
interesse da região da Costa Esmeralda. 

 Imprimir e distribuir cópias impressas do Resumo Executivo do Plano de Manejo da APA nas 
escolas, secretarias municipais, órgãos regionais da administração pública, operadoras de 
turismo e prefeituras dos municípios vizinhos e demais instituições que atuam na região. 

 Encaminhar cópias em meio digital do Plano de Manejo integral para as escolas, secretarias 
municipais, órgãos regionais da administração pública, operadoras de turismo e prefeituras dos 
municípios vizinhos e demais instituições que atuam na região. 

 No processo de divulgação, recomenda-se cadastrar os atores, formando uma rede de contatos 
de instituições de interesse, a ser armazenada no banco de dados integrado da UC. 

 Uma vez criado o website da APA, seu endereço eletrônico deve ser divulgado para a rede de 
contatos, informando inclusive a possibilidade de consulta e download do Plano de Manejo. 

3.4.2.2) Articular parcerias e/ou convênios para planejamento e implantação de um programa de 
comunicação e divulgação integral da APA. 

 Deverão ser identificados parceiros institucionais, como as secretarias de educação municipais e 
estadual, escolas interessada, ONGs, universidades, operadoras de turismo e empresas de 
comunicação, dentre outros, para elaboração e implantação do programa. 

 O programa deverá estar vinculado à estruturação da página da APA na Internet, seguindo o 
padrão de identidade visual da APA. 

 No planejamento das ações de comunicação e divulgação, recomenda-se incluir: identificação 
prévia do público-alvo; identificação dos objetivos e/ou resultados esperados para cada público 
ou caso em particular; escolha do tema a ser trabalhado; seleção de atividades, meios e técnicas 
a serem utilizadas na transmissão da mensagem e avaliação dos resultados por meio de 
indicadores. 

 O programa de comunicação e divulgação também deverá levantar e identificar as diferentes 
vias de comunicação e divulgação existentes e viáveis para os fins estabelecidos, tais como 
rádios, jornais, televisão, palestras, dentre outras, incluindo o boletim informativo detalhado na 
ação seguinte.  

 Sugere-se o planejamento e a criação de um vídeo promocional, informativo e/ou educativo 
como estratégia de comunicação da APA, em parceria com as equipes da UFSC envolvidas na 
elaboração do Plano de Manejo. 

                 
Conclusão 
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3.4.2.3) Criar e distribuir boletim informativo periódico, impresso e digital, direcionado aos moradores e 
empreendedores do interior e entorno da APA, e visitantes em geral, com foco na divulgação das ações 
de implementação do Plano de Manejo. 

 O boletim informativo periódico deve ser curto (máximo 2 páginas) com encarte e linguagem 
jornalística, objetivando uma leitura breve das informações, com conotação diferente das 
cartilhas previstas nas ações seguintes. 

 Dentre as informações a serem divulgadas no informativo, recomenda-se incluir: projetos em 
andamento no interior e entorno da APA, e outros onde exista um interesse e/ou colaboração 
recíproca; resultados das pesquisas e monitoramentos (visitação pública, evolução de uso e 
cobertura do solo da APA, etc.); cursos, palestras ou similares promovidos por ou para a APA; 
eventos de valorização histórico-cultural do entorno e região, assim como informações sobre 
práticas e saberes culturais e do patrimônio histórico e arqueológico; obras de utilidade pública 
e/ou interesse social; procedimentos para solicitação e autorização de licenciamentos na 
unidade e seu entorno dentre outros a determinar em função da demanda e/ou necessidade. 

3.4.2.4) Realizar o desenvolvimento conceitual, a produção e distribuição, com recursos próprios ou 
apoio financeiro, de uma cartilha de divulgação de normas do zoneamento e outras legislações 
pertinentes ao entorno imediato da APA, direcionada aos moradores e empreendedores do interior e 
entorno da UC. 

 Dentre as informações a serem divulgadas, recomenda-se incluir: normas gerais e específicas e 
zoneamento da APA direcionados ao esclarecimento das restrições e/ou adaptações de 
atividades e usos para proprietários e moradores novos e antigos; compilação das normas de 
pesca na zona costeira da APA direcionada a empresas de pesca industrial, marinas, colônias de 
pesca e embarcações existentes, com distribuição articulada através dos bares flutuantes e 
outros serviços da comunidade. 

 A apresentação dos materiais deverá ser simples, com recursos fotográficos e desenhos, e com 
linguagem adequada aos diferentes níveis de escolaridade e faixas etárias do público-alvo. 

3.4.2.5) Realizar o desenvolvimento conceitual, a produção e distribuição, com recursos próprios ou 
apoio financeiro, de material de divulgação didático ambiental impresso, para as comunidades do 
interior e entorno, escolas e instituições de ensino e pesquisa, operadoras de turismo do município e 
região, incluindo operadores da comunidade do Araçá e visitantes em geral. 

 O material poderá ser feito em forma de folders, livretos e/ou cartilhas, dentre outros, e deve 
ter, na medida do possível, atualização/adaptação conforme demanda. 

 Dentre as informações a serem divulgadas, recomenda-se incluir: horário, informação de 
contato e procedimentos e/ou normas para visitação; histórico da criação da APA e seus 
objetivos; ressalte do patrimônio paisagístico; atributos ambientais e histórico-culturais 
protegidos pela APA; divulgação e identificação de espécies nativas com potencial ornamental, 
produzidas ou não pelo viveiro; entre outras informações contidas nos diagnósticos temáticos 
do Plano de Manejo. 

 Aconselha-se a integração da realização, produção e distribuição dos materiais de divulgação 
didática ambiental impressos da APA com os materiais de divulgação de outras instituições e/ou 
empreendimentos sinérgicos do entorno e região através de parcerias e/ou convênios, como os 
distribuídos pela SANTUR e/ou Costa Esmeralda Convention & Visitors Bureau. 
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 Os materiais deverão ser simples, com recursos fotográficos e desenhos, e com linguagem 
adequada aos diferentes níveis de escolaridade e faixas etárias do público-alvo. 

 Recomenda-se a atualização periódica do material didático ambiental conforme demanda, 
necessidade e/ou novos conhecimentos. 

 Sugere-se a estimulação, articulação e elaboração de materiais complementares de apoio a 
palestras, cursos e demais ações/atividades de interpretação ambiental nas trilhas e na APA em 
geral, com foco nas espécies animais e vegetais, baseados nos resultados das pesquisas e 
monitoramentos. 

3.4.2.6) Desenvolver estudo de viabilidade jurídica e econômica e viabilizar, com recursos próprios ou 
apoio financeiro, a criação, produção e comercialização de suvenires da APA, de forma integrada ao 
manual de aplicação da marca da UC, previsto no Programa de Infraestrutura. 

 A produção e comercialização devem ser planejadas para atender às demandas de visitantes da 
temporada de verão na APA. 

 Recomenda-se a proceder a um estudo de viabilidade jurídica e econômica para a exploração 
comercial de suvenires da APA, no que diz respeito ao vínculo institucional e aos potenciais de 
produção e comercialização. 

 Dentre os suvenires, recomenda-se a produção e avaliação daqueles com foco no apelo 
paisagístico, por meio de concursos de pintura nas escolas e para moradores da APA e Vila do 
Araçá; na valorização das espécies de aves de interesse para conservação e outras potenciais 
espécies bandeira; e na importância e realce dos demais atributos ambientais e histórico-
culturais da APA. 

3.4.2.7) Contratar com recursos próprios ou através de parceria e acompanhar a elaboração de estudo 
de demanda e capacidade de carga para a APA da Ponta do Araçá e entorno. 

 Pela relevância e urgência desta ação, conforme evidenciado no diagnóstico de uso público do 
Plano de Manejo (atrativos com capacidade de suporte já ultrapassada), recomenda-se que esta 
ação seja viabilizada por consultoria especializada e não usando a pesquisa científica. 

 O estudo de demanda deverá ser realizado pelo menos ao longo de um ano, abrangendo a 
visitação de alta e baixa temporada, caracterizando os visitantes pelo menos quanto ao perfil 
socioeconômico, de consumo, de interesses, de necessidades, de expectativas, grau de 
conhecimento sobre a APA da Ponta do Araçá e quanto à sua satisfação com a visita realizada. 

 O estudo de capacidade de carga deverá adotar metodologias compatíveis com os objetivos de 
uso público e estar adequado ao tipo de visitação da APA, devendo apontar mais do que um 
número de visitantes em determinados atrativos, o aprimoramento das ações de manejo do uso 
público para a APA, bem como indicadores que auxiliem no monitoramento da visitação e de 
seus impactos. 

 Uma das demandas a serem apontadas pelo estudo diz respeito à capacidade de suporte das 
praias e demais atrativos públicos e privados da APA, com indicação expressa do número de 
vagas para veículos nos estacionamentos previstos nas Áreas Estratégicas Internas, sua forma de 
funcionamento e outras estratégias de comunicação destinadas ao controle do fluxo de 
visitantes da APA, prevendo-se inclusive alternativas de comunicação com o acesso para a Vila 
do Araçá, conforme previsto nas Áreas Estratégicas Externas. 
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 Os resultados dos estudos deverão ser incorporados às demandas de manejo da APA (Programa 
de Proteção e Manejo), e deverão ser realizados de forma a subsidiar os projetos executivos de 
planejamento e manejo das trilhas. 

3.4.2.8) Realizar o cadastramento e credenciamento de meios de transporte público e privados de Porto 
Belo e Bombinhas, e divulgar as normas de acesso e visitação, como resultado do estudo de capacidade 
suporte. 

 Somente poderão ser autorizados veículos de passeio, micro-ônibus e vans para o transporte de 
visitantes, desde que devidamente credenciados e com agendamento prévio, respeitando os 
limites de capacidade e suporte e mediante o processo de estruturação e regulamentação do 
uso público e visitação da APA (ação seguinte). 

3.4.2.9) Criar regulamentação complementar para as atividades de uso público e visitação da APA, 
respeitando-se o disposto no zoneamento do Plano de Manejo. 

 A regulamentação deverá atender às Diretrizes para a Visitação em Unidades de Conservação, 
conforme Portaria MMA Nº 120, de 12 de abril de 2006. 

 A regulamentação deve dar atenção especial aos pescadores de costão, incluindo o atendimento 
à legislação vigente no que diz respeito à licença para pesca, aos acampamentos e fogueiras, à 
caça, à pesca predatória, aos danos à vegetação e ao lixo deixado no mar e costões. 

 Até a regulamentação estar finalizada e aprovada, a pesca esportiva nos costões da APA da 
Ponta do Araçá deverá ser proibida. 

 Apesar de estar fora dos limites da APA, é altamente recomendável que a regulamentação 
atenda também ao uso da enseada do Caixa D’Aço e área marinha do entorno da APA pelo 
turismo náutico e esteja fundamentada na legislação náutica vigente e, além dela, contemple os 
aspectos de superlotação, distância mínima entre embarcações ancoradas, domínio ou 
propriedade de poitas, limites de circulação, barulho, despejo de efluentes sanitários e resíduos 
sólidos. 

 A regulamentação, considerando o item anterior e os estudos de demanda e capacidade de 
carga, também deverá limitar o número de bares flutuantes na enseada do Caixa D’aço, 
restringindo a instalação de mais estabelecimentos no local, considerando ainda os resultados 
do monitoramento de balneabilidade realizado pela FATMA, a ser articulado pela equipe de 
gestão. 

3.4.2.10) Levantar o interesse da comunidade na participação e integração nas atividades turísticas e de 
lazer com potencial a serem desenvolvidas no interior e entorno da APA através de entrevistas e/ou 
questionários. 

 Caso exista interesse das comunidades, avaliar a elaboração de um programa para formação e 
habilitação de guias locais de identificação, tanto para turismo terrestre quanto subaquático, de 
forma integrada ao Programa de Apoio à Elaboração do Plano de desenvolvimento local de 
turismo sustentável e o Programa de Incentivo à Capacitação e ao Empreendedorismo Local. 

 O programa de formação e capacitação de guias para turismo subaquático deverá ser articulado 
em parceria com as operadoras de mergulho e de turismo existentes no entorno, mapeando os 
roteiros e atrativos potenciais. 
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 Recomenda-se a capacitação de pescadores locais para a utilização das embarcações de pesca 
no turismo contemplativo subaquático, como subsídio ao guia de identificação de peixes 
recifais. 

3.4.2.11) Estudar a viabilidade de parceria com o município de Bombinhas para a estruturação e o 
desenvolvimento de trilhas interpretativas para visitação do Parque Municipal de Galheta, 
especificamente as trilhas que levam à prainha do Caeté e à praia de Bombas, cujo acesso passa pela 
APA da Ponta do Araçá. 

 A forma de gestão e as respectivas responsabilidades sobre estes atrativos deverão ser definidas 
entre os municípios, por meio das ações de incentivo à gestão em mosaico com o Parque 
Municipal da Galheta, conforme determina o Art. 269, da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000 que 
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação - SNUC, e regulamentado pelo Decreto 
nº 4.430, de 22 de agosto de 2002. 

3.4.2.12) Fomentar e incentivar atividades diversas de turismo e visitação na baixa estação pela 
estruturação e regulamentação dos atrativos da APA, através de parcerias e de entidades do Conselho 
Gestor. 

 Recomenda-se promover a inclusão da APA da Ponta do Araçá como parte integrante do 
Circuito de Cicloturismo Costa Verde & Mar, gerenciado pelo Consórcio CITMAR, do qual Porto 
Belo faz parte. 

 Também é recomendado promover com os operadores de turismo local a organização e 
divulgação de roteiros e/ou pacotes turísticos com ênfase na contemplação, na interpretação 
ambiental, no conhecimento e na prática de atividades durante a baixa temporada, como foco 
em escolas e universidades da região e estados vizinhos. 

3.4.2.13) Promover a integração da oferta turística municipal com as entidades parceiras e de interesse 
mapeadas pela equipe de gestão e/ou indicadas pelo Conselho Gestor. 

 A equipe de gestão e o Conselho Gestor da APA devem buscar a parceria, o apoio e o 
alinhamento de políticas e ações de desenvolvimento turístico, respeitando-se o disposto no 
Plano de Manejo, com as demais instâncias que atuam no turismo municipal, como a Secretaria 
Municipal de Turismo, o Conselho Municipal de Turismo e o trade local. 

 Após a estruturação e regulamentação dos atrativos da APA, recomenda-se promover e incluir a 
UC na oferta integrada de atrativos e atividades oferecidas como produto turístico de Porto 
Belo. Neste sentido, o município apresenta aspectos culturais, gastronômicos, paisagísticos e de 
atividades (Ilha de Porto Belo, região rural de Santa Luzia, engenhos, estaleiros, passeios de 
barco, etc.) que possibilitam a promoção e oferta de diversos pacotes para diferentes públicos. 

 O trade turístico, considerando as empresas e prestadores de serviços já existentes bem como 
os que potencialmente podem ser desenvolvidos, possui um papel fundamental neste aspecto, 
devendo ser integrado ao processo de desenvolvimento do turismo na APA da Ponta do Araçá.  

                                           
9
 Art. 26. Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes ou não, próximas, 

justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do 
conjunto deverá ser feita de forma integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de 
conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o 
desenvolvimento sustentável no contexto regional. 
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3.4.2.14) Organizar e executar seminários com parceiros do trade turístico para divulgar e estimular a 
aplicação da legislação, regulamentações e normas vigentes em relação à prestação de serviços 
turísticos na APA da Ponta do Araçá e seu entorno. 

 Este aspecto deverá ser atendido especialmente em relação aos serviços de condução de 
visitantes, transporte turístico terrestre e aquático, serviços de alimentos e bebidas e 
hospedagem, buscando a profissionalização e oferta qualificada de serviços turísticos. 

 A prestação de serviços turísticos, como condução de visitantes e transporte aquático, deverá 
ser realizada preferencialmente por moradores do Bairro do Araçá, no primeiro caso incentivada 
a participação de jovens. 

 Deverão ser realizadas ações de capacitação, estruturação e organização a todos os prestadores 
de serviços turísticos da APA da Ponta do Araçá e seu entorno com a finalidade de garantir um 
padrão mínimo de qualidade no atendimento. 

 Os programas e conteúdos de ensino dos cursos de capacitação deverão estar alinhados à 
legislação vigente, especialmente às Normas Técnicas Brasileiras para o Turismo de Aventura e 
ao Plano de Manejo e regulamentação de uso público da APA. 

 Os prestadores de serviços turísticos capacitados deverão ser cadastrados na administração da 
APA, recebendo credencial de identificação. 

 Todos os meios de transporte, especialmente as embarcações, deverão estar de acordo com a 
legislação, regulamentação e normas vigentes para o transporte de passageiros. 

 Nos casos em que a legislação vigente não atenda às necessidades de manejo da APA, poderá 
ser criada regulamentação específica para os prestadores de serviços turísticos. 

 Recomenda-se o estabelecimento de parcerias com operadores ou serviços turísticos já 
ofertados e/ou estabelecidos na APA, de forma a integrar as demais recomendações 
supracitadas. 

3.4.2.15) Elaborar, executar e implementar projeto de sinalização educativa e interpretativa para 
identificação de espécies nativas e/ou plantadas (vinculadas ao viveiro), e suas características 
fenológicas, existentes ao longo dos acessos e trilhas públicas da APA, visando à valorização visual dos 
espaços. 

 Promover periodicamente a remoção, mudança ou renovação das placas de sinalização, 
conforme demanda ou desgaste. 

 É proibida a instalação de qualquer placa de informação sobre a APA sem autorização da UC. 

3.4.2.16) Estimular atividades de observação de aves como ferramenta de educação ambiental, de 
forma vinculada às ações do Programa de Pesquisa e Monitoramento. 

 As atividades de observação de aves estarão integradas às ações de Pesquisa e Monitoramento, 
através da criação de convênios entre Prefeitura, empreendimentos turísticos e entidades de 
ensino e pesquisa interessadas e/ou com potencial de contribuição. 

3.4.2.17) Articular, em parceria com a Polícia Ambiental, a organização e execução de palestras sobre a 
caça, Lei de Crimes Ambientais e temas afins e/ou similares para as escolas municipais, a comunidade 
do Araçá e outras comunidades do entorno. 
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 Estas ações devem ter o objetivo de coibir a caça furtiva dentro da APA e das unidades de 
conservação colocalizadas. 

3.4.2.18) Elaborar, implementar e apoiar programas de educação ambiental destinados a escolas, 
turistas e visitantes, comunidades, empresários e funcionários e operadoras de turismo que venham a 
atuar, direta ou indiretamente, na APA. 

 Devem-se levar em consideração as iniciativas de educação ambiental já existentes nas escolas e 
demais espaços de desenvolvimento dos programas. Entre as iniciativas mapeadas durante a 
elaboração do Plano de Manejo, ganham destaque: i) O Planeta Pede Socorro – Faça sua Parte, 
projeto desenvolvido para turmas do quarto ano das escolas municipais; ii) Projeto Trabalhar 
Consciência Ambiental no Geral, escola Mundo Mágico, projeto desenvolvido pela professora 
Letícia Aparecida Bazzo na escola particular Mundo Mágico; e, iii) iniciativas de trabalho na área 
de resíduos sólidos na comunidade do Araçá, desenvolvidas na escola local e na comunidade em 
geral, incluindo também os barcos de pesca. 

 Recomenda-se considerar as orientações da Estratégia Nacional de Comunicação e Educação 
Ambiental em Unidades de Conservação (ENCEA), expostas no relatório de educação do Plano 
de Manejo. 

 Deverão ser identificados os parceiros potenciais, como as secretarias de educação e de meio 
ambiente, ONGs e universidades, para elaboração e implantação deste programa. 

 Aconselha-se incluir temas e expectativas de interesse do público-alvo e, em caso de não 
identificação, recomenda-se abordar temas como: histórico da criação da APA e seus objetivos; 
a importância dos espaços protegidos; os atributos ambientais e histórico-culturais protegidos 
pela APA; as normas estabelecidas para as zonas; informação sobre as pesquisas desenvolvidas 
na APA, suas funções e objetivos; os meios de participação da comunidade nas atividades de 
proteção e os benefícios ambientais e econômicos advindos do uso adequado dos espaços 
protegidos dentre outros. 

 Dentre as expectativas, preocupações e ameaças levantadas durante diagnóstico de educação 
ambiental, destacam-se: a melhoria do saneamento e da coleta de lixo, não só nas praias, como 
também em toda a APA e a conscientização da população e principalmente dos turistas e 
pescadores de costão em relação ao devido encaminhamento do lixo; o combate à metodologia 
de pesca utilizada pelas empresas, que utilizam redes com pequenas malhas, capturando 
indivíduos jovens; o ordenamento e qualificação do processo de ocupação; a geração de 
investimentos e oportunidades de renda para a população tradicional; e a implantação de um 
núcleo de Educação Ambiental. 

 De forma específica, recomenda-se ainda abordar temáticas concretas, tais como a raridade 
natural e as características ecológicas das formações de restinga; a conscientização do uso 
racional de água e demais recursos hídricos; uso adequado dos costões por parte dos 
pescadores artesanais do entorno; aproveitamento sustentável de águas pluviais e servidas; 
atributos e ameaças da fauna da APA através de articulação com grupos organizados (ex.: 
GEABio/UFSC). 

3.4.2.19) Promover a capacitação periódica dos funcionários, voluntários, parceiros, estagiários e 
demais públicos interessados e/ou com potencial sinérgico para o uso público e visitação na APA. 

 Os temas de capacitação deverão ser atualizados conforme demanda e acumulação de 
conhecimentos dos indivíduos abrangidos, buscando sempre a melhoria contínua do pessoal. 
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 Projetos de treinamentos e capacitação necessários à geração de empregos no turismo 
relacionado à APA.  

3.4.2.20) Organizar e promover projeto de formação de professores e de inclusão de temas ambientais 
na grade escolar das escolas municipais de Porto Belo. 

 Como resultado do diagnóstico de educação ambiental desenvolvido no Plano de Manejo, foi 
proposto um projeto de formação de professores que pode ser utilizado como referência pela 
equipe de gestão e atores mapeados das escolas (Anexo 2). 

 A proposta de incorporação na grade escolar de atividades educativas que trabalhassem o tema 
conservação e a Área de Proteção Ambiental Ponta do Araçá pode ser desenvolvida através de 
módulos de ensino temáticos que explorem atividades práticas na localidade da APA Ponta do 
Araçá, como visitas organizadas e monitoradas à Unidade de Conservação. Além disto, em sala 
de aula, os professores podem estimular os alunos a desenvolverem projetos locais que tenham 
o objetivo de realizar um diagnóstico das problemáticas ambientais da região, como: fogo, caça, 
farra do boi, lixo, uso desenfreado de descartáveis, desmatamento. Depois disto, eles podem 
realizar discussões críticas e elaborar um plano de ação, com possíveis soluções a serem 
desenvolvidas conjuntamente com a comunidade local. 

 Usando a iniciativa dos alunos, recomenda-se a criação de um programa de voluntariado, no 
qual os jovens podem organizar e promover ações de conscientização dos problemas 
identificados. 

3.4.2.21) Avaliar ao longo dos trabalhos de educação e interpretação ambiental, com base na análise do 
banco de dados, a identificação de potenciais espécies bandeira para definição de estratégias futuras de 
divulgação e captação de recursos para a APA e seus programas de pesquisa e monitoramento. 

 Conforme supracitado, as potenciais espécies bandeira deverão ser consideradas na elaboração 
e produção de suvenires. 

3.5 Pesquisa e Monitoramento 

O Programa de Pesquisa e Monitoramento concentra ações gerenciais gerais associadas com a 
normatização, estimulação e articulação de pesquisas científicas e monitoramento dos recursos bióticos 
e abióticos da UC e seu desempenho operacional, no intuito de ampliar o grau de conhecimento sobre a 
APA Municipal da Ponta do Araçá e região nos aspectos relevantes que subsidiem o seu manejo. 

3.5.1 Matriz lógica do Programa 

Quadro 3.5.1-I: Objetivos, resultados e indicadores do Programa de Pesquisa e Monitoramento 

Objetivos Resultados esperados Indicadores 

 Monitorar os usos e 
atividades da APA e de 
implementação do Plano de 
Manejo 

 Bancos de dados estruturado e 
alimentado 

 Banco de dados 

 Ampliar o conhecimento da 
APA e seus atributos por 
meio da pesquisa científica 

 Pesquisas científicas realizadas por 
meio de uma política de incentivos 
da APA 

 Autorizações 

 Projetos de pesquisa 

 Registro fotográfico de 
workshops e pesquisas 

 Publicações, monografias, 
dissertações e teses                  

Continua 
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Objetivos Resultados esperados Indicadores 

 Subsidiar ações de manejo 
e proteção dos atributos da 
APA por meio do 
monitoramento sistemático 

 Ações de proteção e manejo 
realizadas por meio da tomada de 
decisões pautada nas ações de 
monitoramento 

 Relatórios do banco de dados 

3.5.2 Ações Gerenciais Gerais e orientações de implementação 

3.5.2.1) Construir o banco de dados integrado da APA, para armazenamento, consulta e geração de 
relatórios gerenciais das informações de todos os programas de manejo. 

 Caso o banco de dados não seja construído através do curso de capacitação recomendado para 
a equipe de gestão, deve-se prever a licitação ou parceria para a contratação de profissional 
qualificado. 

 A modelagem dos dados deve ser feita em conjunto com a equipe de gestão, buscando 
preencher todas as demandas de cadastramento e monitoramento do Plano de Manejo. 

 Deverão ser previstas estratégias periódicas de análise e avaliação das informações do banco de 
dados. 

 O banco de dados deve ser alimentado e atualizado de forma sistemática e contínua, sendo 
necessária a correta capacitação dos funcionários da UC. 

3.5.2.2) Realizar o mapeamento e cadastramento de universidades, departamentos de ensino e 
pesquisa e professores/servidores de Santa Catarina e estados vizinhos, conforme áreas afins aos 
diagnósticos temáticos e recomendações de pesquisa detalhadas no presente Plano de Manejo. 

 As informações devem ser armazenadas no banco de dados integrado da UC. 

 O mapeamento e cadastramento servirão de base para a criação da política de incentivos da 
APA e para os workshops periódicos de atração e divulgação de linhas e resultados de pesquisa 
científica na UC. 

3.5.2.3) Criar e implementar uma política de incentivos para atração e execução de pesquisas científicas 
e monitoramento de aspectos bióticos, abióticos e antrópicos da APA. 

 A política de incentivos para atração de pesquisas científicas deverá promover convênio ou 
parceria entre Prefeitura, entidades de ensino e pesquisa e empreendimentos turísticos da APA, 
usando como referência modelos de parceria já implantados em outras áreas (e.i UFSC e Hotel 
Caldas da Imperatriz/SC), onde os alunos trabalham como condutores de ecoturismo e 
interpretação ambiental enquanto realizam seus projetos de pesquisa ou trabalhos de conclusão 
de curso, recebendo financiamento de bolsas da Prefeitura e/ou parceiros e apoio logístico 
(transporte, alimentação e hospedagem) dos empreendimentos turísticos. 

 Os resultados das pesquisas devem ser trabalhados e repassados aos visitantes e à população 
local usando estratégias e materiais de uso público e educação ambiental, elevando o nível de 
conhecimento e a significância da APA. 

 A política de incentivos deve ser planejada e concebida em reuniões de trabalho envolvendo as 
partes interessadas e o Conselho Gestor, sendo recomendado, em um primeiro momento, 
envolver os professores da UFSC participantes do processo de elaboração do Plano de Manejo. 

                 
Conclusão 
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 A articulação de autorização para as pesquisas científicas com os proprietários e IBAMA (quanto 
à coleta de material biológico) deve ser viabilizada dentro da política de incentivos da APA. 

3.5.2.4) Planejar e executar workshops periódicos de atração e divulgação de linhas e resultados de 
pesquisas prioritárias da APA. 

 Os workshops deverão levantar as lacunas de conhecimento e estabelecer, definir e atrair novas 
linhas de pesquisa prioritárias para a APA e entorno em parceria com empreendimentos 
turísticos e entidades de ensino e pesquisa locais, regionais e estaduais, assim como o 
nivelamento dos participantes sobre o estado da arte da APA. 

 Os workshops também devem objetivar o mapeamento de oportunidades de financiamento, 
fomento e apoio para as linhas de pesquisa da APA. 

 Deve-se avaliar a pertinência e efetividade da realização de workshops de forma periódica 
(anual, bianual, etc.), no intuito de delimitar e identificar novas demandas de pesquisa. 

3.5.2.5) Identificar, mapear e divulgar os resultados do workshop e da pesquisa/monitoramento na rede 
mundial de computadores aos pesquisadores cadastrados e instituições parceiras, com o objetivo de 
financiamento, fomento e apoio à execução dos trabalhos/projetos de pesquisa e monitoramento da 
APA. 

 Sugere-se mapear linhas de pesquisa complementares de outras instituições para interação e 
ampliação conjunta, tais como: FAPESC, Fundação O Boticário, FUNBIO, FNMA, CNPQ, etc. 

3.5.2.6) Fomentar, atrair e apoiar pesquisas científicas prioritárias em parcerias, convênios e/ou outras 
ferramentas de divulgação, incluindo os workshops periódicos. 

  Enquanto os workshops não forem realizados, deve-se articular a atração de pesquisas 
seguindo as recomendações dos diagnósticos temáticos do Plano de Manejo (Quadro 3.5.2-I). 

Quadro 3.5.2-I: Recomendações de temáticas de pesquisa, objetivos e referências 
Tema Objetivo Referências 

Continuidade nos levantamentos de 

pequenos mamíferos, roedores, 

marsupiais e quirópteros 

Avaliar a efetividade da UC para a conservação 

Departamento de 

Ecologia e Zoologia, 

UFSC 

Avaliar o uso de diferentes ambientes 

pelas espécies 

Definir estratégias para recuperação de ambientes com 

base na presença-ausência de espécies indicadoras de 

boa qualidade ambiental 

Avaliar a flutuação de populações de 

gambás, Didelphis aurita e/ou D. 

albiventris, indicadores da ausência ou 

redução de carnívoros especialistas 

Verificar a tendência de incremento dos níveis 

populacionais de Didelphis spp. e traçar estratégias para 

eliminar ou minimizar impactos que possam estar 

associado ao aumento do número de indivíduos  

Avaliação da frequência de registros 

de Baleias Francas durante período 

reprodutivo  

Avaliar entre julho e novembro o potencial de 

implantação de turismo de observação de baleias 

Laboratório de 

Mamíferos 

Aquáticos, UFSC 

                 
Continua 
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Tema Objetivo Referências 

Risco de extinção e dinâmica 

populacional 

Compreender a dinâmica das populações de anfíbios e 

répteis, verificando se existe declínio populacional 

Laboratório de 

Ecologia de Anfíbios 

e Répteis - 

Departamento de 

Ecologia e Zoologia 

ECZ/UFSC 

Impacto das vias de acesso (ruas e 

estradas) 

Conhecer o impacto de atropelamentos e ruídos 

provenientes das vias de acesso sobre a herpetofauna 

Uso de habitat 
Compreender a distribuição da comunidade de anfíbios 

e répteis nos diferentes tipos de ambientes 

Interação parasitária 

Conhecer os agentes parasitários da herpetofauna, bem 

como a relação parasito-herpetofauna-homem, além de 

conhecer o estado de saúde dos animais 

Etnoecologia - comunidade e 

herpetofauna 

Compreender a percepção do homem em relação à 

herpetofauna em favor da quebra de mitos e lendas 

Levantamento da mimercofauna mais 

apurado 

Fazer um levantamento mais apurado usando diversas 

metodologias, tais como pitfall trap em conjunto com 

armadilhas de isca e extratores Winkler, o método mais 

apurado para captura de formigas de solo, levando em 

conta a sazonalidade 
Laboratório de 

Biologia de Formigas 

- Departamento de 

Ecologia e Zoologia 

ECZ/UFSC 

Estudos de ecologia 

Estudo detalhado da distribuição e de diversos aspectos 

ecológicos da comunidade de formigas em diversos 

estágios sucessionais encontrados na APA da Ponta do 

Araçá 

Estudo comparativo 

Estudo com o uso de similaridade da comunidade de 

formigas entre a APA da Ponta do Araçá e outras 

Unidades de Conservação na região 

Levantamentos de insetos aquáticos 
Conhecer melhor a diversidade de Chironomidae e 

Corethrellidae na região 

Laboratório de 

Diversidade de 

Insetos Aquáticos do 

Departamento de 

Ecologia e Zoologia 

da UFSC 
Levantamentos de insetos aquáticos 

Conhecer melhor a diversidade de Ephemeroptera, 

Plecoptera e Trichoptera na região 

Inventário de Aracnídeos e miriápodes 
Conhecer a diversidade, riqueza e abundância de 
aracnídeos e miriápodes da Costa Esmeralda 

Departamento de 
Ecologia e Zoologia 
da UFSC  
Instituto Butantan  
Museu Nacional 

História natural da centopeia 
Thereuoquima admirabilis 

Estudar a biologia, ecologia e taxonomia da centopeia 
da ordem Scutigeromorpha Thereuoquima admirabilis 

Departamento de 
Ecologia e Zoologia 
da UFSC  
Instituto Butantan 

Sistemática e Taxonomia de 
aracnídeos e miriápodes 

Descrever e classificar eventuais espécies novas 
registradas para Costa Esmeralda 

Instituto Butantan 
Museu Nacional 

                 
Continuação 
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Tema Objetivo Referências 

Distribuição da Pulsatrix 
koeniswaldiana (murucututu-de-
barriga-amarela) 

Ampliação do conhecimento gerado pelo diagnóstico de 
avifauna do presente Plano de Manejo 

Departamento de 
Ecologia e Zoologia 
da UFSC  

Utilização de ferramentas genéticas, dentre outras, para determinação da procedência de 
estoque de larvas de peixes predadores, especialmente Garoupas e Badejos 

Influência da proibição ou manejo da pesca predatória (linha e caça) sobre a biomassa e 
composição da comunidade de predadores 

Caracterização das atividades pesqueiras (artesanal, industrial e amadora) e atividades náuticas 
de lazer e esportiva indicando entidades de referência (UFSC, UNIVALI) e seus conflitos, como 
subsídio para a caracterização da problemática existente no entorno da APA entre a pesca 
artesanal e industrial 

Avaliação da introdução de espécies nativas no ambiente aquático para recuperação ecológica 
dos habitats 

Análise da estrutura e variação das comunidades vegetais através de programas ecológicos de 
longa duração 

 

Estudos sistemáticos de etnobotânica 

Impacto de espécies exóticas sobre as comunidades vegetais nativas 

Adaptação de técnicas de restauração, com a utilização de espécies da flora local 

Levantamento fitossociológico e recomendações de ações de restauração das condições 
ecológicas das formações de restinga 

Inventário florístico e mapeamento de espécies vegetais de interesse para conservação presentes 
na UC 

Definição da vazão ecológica dos cursos d´água e da sobrecarga de uso frente à demanda 
cadastrada 

 

Resgate dos aspectos histórico-culturais das comunidades da APA, de forma a fortalecer sua 
identidade e proporcionar maior integração de forma sinérgica com os programas de educação 
ambiental e integração social Museu Universitário 

da UFSC 
Levantamento da visão das comunidades locais sobre a APA e os efeitos da implantação da UC 
nas suas práticas e modos de vida 

3.5.2.7) Elaborar e entregar aos pesquisadores um folheto contendo as normas da UC, o zoneamento, 
orientações de uso e manutenção das instalações da APA, acondicionamento do lixo, dentre outros. 

 3.5.2.8) Realizar o credenciamento de todo os pesquisadores em trabalho dentro da APA e 
armazenamento das informações das pesquisas no banco de dados integrado. 

 Todo pesquisador deverá ser credenciado e portar uma identificação quando estiver realizando 
pesquisa de campo, em terras públicas, no interior da APA. 

 Um documento de identificação em papel timbrado deverá ser fornecido ao pesquisador no ato 
do credenciamento, contendo: nome do pesquisador; número do processo de solicitação de 
autorização para pesquisa do IBAMA (caso pertinente); nome do projeto/trabalho; instituição de 
vínculo; período de duração das atividades e assinatura do chefe da APA ou seu substituto.  

                 
Conclusão 
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 O pesquisador deverá ser orientado a portar esse documento durante a realização de suas 
atividades em campo.  

 As pesquisas desenvolvidas na APA e seus resultados devem registrar o nome e contato do 
pesquisador, título do projeto/trabalho, instituição vinculada; nome e contato do 
orientador/coordenador, ano de início e fim dos trabalhos, e sua classificação temática 
abrangente no mínimo. As publicações resultantes das pesquisas científicas devem ser 
acompanhadas e registradas conforme indicado no programa de educação ambiental e uso 
público. 

3.5.2.9) Articular e acompanhar de forma contínua e sistemática com os pesquisadores responsáveis o 
processo de publicação científica sobre a identificação de novas espécies para a ciência, sua distribuição 
a ampliação do conhecimento gerado.  

 As publicações científicas devem ser registradas, arquivadas e atualizadas no banco de dados 
integrado da APA. 

3.5.2.10) Monitorar os usos admitidos dentro da UC (fiscalização, visitação, administração, manutenção 
e pesquisa) e seus fenômenos e alterações naturais ou induzidas, que possam subsidiar o manejo e 
gestão da mesma. 

 O monitoramento deve ser viabilizado pela equipe de gestão, pesquisadores, prestadores de 
serviços e membros parceiros das comunidades do entorno ou moradores da APA, desde que 
seguindo os procedimentos e protocolos resultantes da modelagem de dados estabelecida na 
construção do banco de dados. 

 Recomenda-se que todos os envolvidos ou responsáveis pela coleta de informações de 
monitoramento sejam nivelados pela equipe de gestão, de forma a garantir a adequada 
execução dos procedimentos e protocolos. 

 O armazenamento de informações no banco de dados deve ser feito exclusivamente pela 
equipe de gestão. 

 Deverão ser monitorados diversos temas e atividades durante a implementação do Plano de 
Manejo, conforme análise e compilação de ações dos demais Programas de Manejo e das 
recomendações expressas pelos diagnósticos temáticos, dentre as quais se destacam as 
seguintes demandas: 

o Monitoramento das atividades de visitação: perfil do visitante, capacidade de suporte ou 
LAC10, monitoramento da visitação, disposição de lixo dentre outros que subsidiem ações de 
manejo dos visitantes segundo os princípios do LAC. 

o Monitoramento da presença e vistamento, anual da Pulsatrix koeniswaldiana (murucututu-
de-barriga-amarela). 

o Monitoramento das áreas de riscos mapeadas, com ênfase em eventos climatológicos 
extremos de forma integrada com os programas de fiscalização e educação ambiental. 

o Monitoramento das obras licenciadas na APA e no entorno e seus potenciais impactos, 
positivos e/ou negativos, sobre a unidade. 

                                           
10

 Limite aceitável de câmbio - LAC 



108 

 

 

o Monitoramento das atividades de manutenção das vias públicas e seus potenciais impactos, 
positivos e/ou negativos, sobre a APA. 

o Monitoramento da vazão e qualidade da água dos recursos hídricos da APA e entorno. 
Deverão ser definidos pontos de amostragem, parâmetros e periodicidade mínima do 
monitoramento em função das necessidades e disponibilidade de recursos (materiais, 
humanos e econômicos). 

o Monitoramento dos compromissos estabelecidos com os usuários cadastrados para 
regularização da captação de água de forma paralela à implantação da rede de 
abastecimento. 

o Monitoramento dos impactos e ações de manejo e manutenção das estruturas de uso 
público da APA. 

o Monitoramento de espécies cinegéticas e animais domésticos para subsidiar o 
cadastramento, identificação dos mesmos e seu manejo de forma integrada com o 
programa de fiscalização. 

o Monitoramento de transgressões ambientais, incluindo a identificação de apetrechos de 
caça e presença de animais domésticos em áreas de vegetação média e avançada, trilhas, 
costões. 

3.5.2.11) Avaliar periodicamente o redirecionamento das ações propostas neste Programa de Manejo 
em função dos resultados, necessidades e demandas, oportunidades ou ameaças e cenários 
operacionais dinâmicos. 

3.5.2.12) Replicar metodologia de pesquisa qualitativa realizada pelo diagnóstico socioeconômico a cada 
2 anos na comunidade e avaliar a evolução da percepção dos aspectos analisados. 

 Esta pesquisa ou avaliação não deverá ser realizada pelo corpo funcional da APA, mas por uma 
instituição independente que, se possível, não tenha vínculo com a UC. 

 Os resultados serão apresentados ao Conselho Gestor e integrados ao banco de dados da UC e 
subsidiarão a tomada de decisões futuras, assim como a identificação de falhas na 
implementação ou mudanças de necessidades. 

3.6 Integração Comunitária 

Tendo em vista a presença de comunidade tradicional no entorno da APA e o perfil da maioria os 
moradores do seu interior, o Programa de integração comunitária engloba ações complementares aos 
demais programas de manejo, voltadas especificamente ao resgate e à valorização de aspectos 
históricos e culturais do Bairro do Araçá, portal de entrada da UC. Não obstante, inclui ainda ações de 
fortalecimento das práticas econômicas e dos laços sociais, por meio de capacitações e projetos em 
parceria com entidades afins. 

3.6.1 Matriz lógica do Programa 

Quadro 3.6.1-I: Objetivos, resultados e indicadores do Programa de Integração Comunitária 

Objetivos Resultados esperados Indicadores 

 Fortalecer a identidade do 
Bairro do Araçá com a APA 

 Comunidade acompanhando e 
apoiando a implementação do 
Plano de Manejo 

 Seminários 

 Registros fotográficos de eventos 
                 

Continua 
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 Incrementar as práticas 
socioeconômicas da 
comunidade tradicional 

 Incremento das atividades e 
alternativas de renda usando 
parcerias articuladas pela APA 

 Cursos 

 Oficinas 

 Registros fotográficos de eventos 

 Resgatar e valorizar os 
aspectos históricos e 
culturais da comunidade 
tradicional 

 Práticas e saberes da comunidade 
resgatados e valorizados por meio 
de ações e projetos de divulgação e 
apoio da APA 

 Oficinas 

 Registros fotográficos de eventos 
e festividades 

3.6.2 Ações Gerenciais Gerais e orientações de implementação 

3.6.2.1) Fomentar, articular ou criar parcerias para compor uma “Comissão  de elaboração de projetos 
de captação de recursos em editais direcionados a comunidades tradicionais, de modo a gerar renda, 
fortalecer a identidade das comunidades e a sua integração com a APA, consolidando os mecanismos 
existentes na região e suas tradições e/ou interesses. 

 Realizar reuniões e/ou seminários com técnicos da Prefeitura municipal de Porto Belo e 
entorno, professores, líderes das comunidades e demais agentes sociais interessados nas 
atividades a serem realizadas pela APA para discussão, avaliação e identificação dos interesses 
da comunidade e expectativas da população em geral. 

 Recomenda-se a integração da Comissão aos Programas Básicos Ambientais previstos no 
processo de licenciamento do Eco-resort Ilha de Porto Belo, especialmente os que apresentam 
alta sinergia positiva com a presente ação, como o Programa de Apoio à Elaboração do Plano de 
desenvolvimento local de turismo sustentável e o Programa de Incentivo à Capacitação e ao 
Empreendedorismo Local. 

3.6.2.2) Articular a realização de cursos/programas de capacitação e extensão para as comunidades da 
região com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE/SC), instituições afins 
e/ou usando projetos da Comissão (comunidade tradicional).  

 As ações de pesquisa e educação ambiental deverão, na medida do possível, subsidiar o 
levantamento de expectativas de capacitação das comunidades, para melhor delineamento de 
cursos e programas de formação. 

 Direcionar os cursos e programas de acordo com a vocação e potencialidade regional, 
contemplando as questões socioambientais e de desenvolvimento econômico sustentável, 
assim como a sinergia com outros programas. 

 Produções artesanais tradicionais existentes ou com potencial de resgate na comunidade 
podem compor e ampliar cenários para a emergência de novos agentes econômicos no grupo e 
para a geração de renda complementar para as famílias, como a cestaria, cerâmicas tradicionais 
e a renda de bilros. 

 Estratégias como o processamento do pescado e aproveitamento dos resíduos da produção 
pesqueira para comercialização também devem ser discutidas, como forma de agregar valor ao 
produto e, além disso, propiciar a redução da captura e dos rejeitos. 

3.6.2.3)  Articular com a EPAGRI de Porto Belo projeto de fortalecimento e diversificação da pesca 
artesanal. 

 Segundo o diagnóstico socioeconômico, é recomendado envolver a EPAGRI de Porto Belo na 
condição de instituição parceira da APA para difusão de informações e apoio aos pescadores do 
Bairro do Araçá na busca de recursos financeiros para a pesca artesanal, além da articulação 
com o setor de maricultura presente na região. 

                 
Conclusão 
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3.6.2.4) Mapear, identificar e articular, através da Comissão programas municipais e regionais, assim 
como com os sistemas SESC, SENAI e SENAC, a geração de renda nas comunidades da APA. 

 Recomenda-se a integração da Comissão aos Programas Básicos Ambientais previstos no 
processo de licenciamento do Eco-resort Ilha de Porto Belo, especialmente os que apresentam 
alta sinergia positiva com a presente ação, como o Programa de Apoio à Elaboração do Plano de 
desenvolvimento local de turismo sustentável e o Programa de Incentivo à Capacitação e ao 
Empreendedorismo Local. 

3.6.2.5) Articular com os proprietários e empreendedores do interior da APA programas de capacitação 
e absorção de mão de obra local na prestação de serviços para condomínios residenciais. 

 Esta ação deve ser precedida de levantamento das expectativas da comunidade. 

3.6.2.6) Planejar e viabilizar a realização de oficinas para elaboração de uma cartografia social do Araçá, 
identificando usos de espaços e recursos, em tempos passados e presente, na área da UC e entorno, 
objetivando o registro histórico e subsídio para o desenvolvimento de atividades culturais.  

3.6.2.7) Cadastrar, apoiar a participar de concursos, festividades e demais eventos de cunho histórico-
cultural do Bairro do Araçá e município de Porto Belo para fortalecer a identidade da APA com a 
comunidade do entorno. 

3.6.2.8) Promover resgate, valorização, consolidação e integração de práticas e saberes culturais do 
entorno e região, assim como do patrimônio histórico e arqueológico. 

3.6.2.9) Fortalecer as associações comunitárias e incentivar o cooperativismo para o desenvolvimento, a 
melhoria e o aproveitamento das oportunidades oferecidas pela APA.  

 Se necessário, articular a realização de cursos de cooperativismo e/ou associativismo com 
instituições governamentais e não governamentais. 

 Oferecimento, sempre que necessário e/ou possível, de infraestrutura e logística disponíveis 
para a realização de eventuais cursos. 

 Definição e manutenção de canais de comunicação ativos de forma sistemática e periódica entre 
a APA e as diversas associações e/ou cooperações comunitárias. 
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4 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

(planilha Excel – incluso na versão digital em PDF)
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6 ANEXOS 

6.1 Roteiro Metodológico de Estudos Vegetacionais para Licenciamento de Projetos 
Urbanísticos na APA da Ponta do Araçá 

I. Contexto 

Este roteiro metodológico tem como objetivo subsidiar a elaboração de instrução normativa municipal 
para estudos ambientais necessários ao licenciamento de projetos urbanísticos elaborados na APA da 
Ponta do Araçá, a partir da aprovação do seu Plano de Manejo. 

O regramento para qualquer atividade de licenciamento ambiental no estado de Santa Catarina deve 
primeiramente estar atrelado ao disposto na Lei da Mata Atlântica (no 11.428/2006), em virtude de todo 
o território catarinense pertencer ao Bioma Mata Atlântica, conforme o Mapa de Biomas do Brasil. 
Contudo, sendo esta a lei federal máxima no país, instrumentos normativos ou leis nas esferas estaduais 
ou municipais possuem autonomia para exercer uma maior restrição quanto à supressão de vegetação 
nativa e instalação de empreendimentos potencialmente degradadores. Em virtude de a Unidade de 
Conservação possuir Conselho Gestor próprio e ter poder deliberativo quanto à ocupação de solo na 
APA da Ponta do Araçá, estando o licenciamento ambiental regulado pelo poder municipal e pelo 
próprio Conselho Gestor, além de um farto material produzido pelos diagnósticos do meio biótico para 
elaboração do Plano de Manejo citado, torna-se necessária a elaboração de um instrumento próprio de 
avaliação ambiental nos processos incidentes dentro dos limites da Unidade de Conservação. 

Este instrumento foi elaborado em função da tendência verificada de expansão imobiliária na forma de 
condomínios horizontais, residências unifamiliares e empreendimentos turísticos, bem como da análise 
e mapeamento da cobertura vegetal da APA, tornando evidente as demandas de normatização de 
intervenções resultantes destas duas situações. Em virtude da insuficiência das instruções normativas 
do órgão ambiental estadual, IN 23 e IN 24 da FATMA, em avaliar localmente a vegetação quanto ao seu 
estágio sucessional e comunidades vegetais com especial interesse para a conservação, é apresentado 
um roteiro metodológico para estudos ambientais voltados especificamente para a caracterização da 
vegetação, classificação dos estágios sucessionais e espécies raras, endêmicas ou ameaçadas de 
extinção, tanto oficialmente quanto na literatura científica disponível. Esta proposta apresenta um 
roteiro metodológico de estudo vegetacional e florístico necessário para a análise de projetos de 
empreendimentos urbanísticos que necessitem de supressão de vegetação dentro do perímetro da APA 
da Ponta do Araçá.  

II. Parâmetros básicos que devem constar no escopo do estudo ambiental necessário ao 
licenciamento de projetos urbanísticos  

1 Classificação das fitofisionomias ocorrentes na área da propriedade requerente do 
licenciamento, segundo o Manual Técnico da Vegetação Brasileira e Mapa de Vegetação do 
Brasil, além das classificações da literatura científica local.   

2 Localização do perímetro da propriedade na qual se pretende licenciar o empreendimento em 
relação ao zoneamento proposto pelo Plano de Manejo da Unidade de Conservação.  

3 Indicação do tamanho das áreas (m²) da propriedade que incidem em cada classe proposta no 
zoneamento da APA da Ponta do Araçá. 

4 Análise do tipo de uso de solo atual de toda a propriedade em cada classe do zoneamento 
proposto no Plano de Manejo da Unidade de Conservação.  

5 Análise da sobreposição da área de instalação pretendida pelo empreendimento (m²) nas 
diferentes classes apontadas pelo zoneamento proposto pelo Plano de Manejo da APA da Ponta 
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do Araçá.     

6 Localização, em levantamento planialtimétrico de 1 em 1 metro, de todas as manchas de 
vegetação, dos vegetais isolados com altura superior a 2 metros, das áreas de proteção 
permanente (APP) e dos afloramentos rochosos, ocorrentes em toda a propriedade na qual será 
instalado o empreendimento.  

7 As manchas de vegetação e vegetais isolados deverão seguir numeração de 1 a N, assim como 
os afloramentos rochosos. A numeração deve ser a mesma apontada no levantamento 
planialtimétrico citado no item 5.  

8 As manchas de vegetação florestal e vegetais arbóreos isolados deverão ser apresentadas em 
tabela, na qual devem constar o seu número, a família botânica, o nome científico atualizado, o 
nome popular quando existir, a altura e o DAP (diâmetro à altura de 1,30 metros do chão).   

9 Para cada mancha formada por fragmento florestal, deverão ser realizados estudos 
fitossociológicos da sinúsia arbórea, nos quais devem ser calculados os Parâmetros 
fitossociológicos básicos, Frequência, Densidade e Cobertura, em valores absolutos e relativos, 
além do Índice de Valor de Importância (IVI), sendo as espécies apresentadas em tabela por 
ordem do IVI, do maior para o menor. O levantamento fitossociológico deverá ser realizado 
através do método de parcelas quadradas de 10 X 10m (100m²), tendo como critério de inclusão 
o DAP maior que 5cm. A suficiência amostral deverá ser comprovada através da estabilização da 
curva espécies-área ou curva do coletor. 

10 Para cada uma das manchas deverá ser apresentada uma listagem florística completa, incluindo 
todos os hábitos e formas de vida. A listagem deverá apresentar o nome científico com autor 
atualizado, o nome comum quando a espécie possuir, o hábito e a condição de nativa ou 
exótica. Além disto, deverá ser apresentada a altura de cada estrato observado, com as 
respectivas espécies que o compõem. 

11 Para cada mancha deverá ser calculada a Altura média total, o DAP médio e a Área Basal por 
hectare, através dos parâmetros calculados no levantamento fitossociológico.  

12 As manchas de vegetação deverão ser classificadas quanto ao seu estágio de sucessão ecológica, 
conforme a resolução CONAMA n° 4 de 1994, para as áreas acima de 50 metros de altitude e 
segundo as resoluções do CONAMA 417 de 2009 e 261 de 1999, para as áreas abaixo dos 50 
metros de altitude, tendo como referência o nível do mar. 

13 Nas áreas nas quais se pretende realizar a supressão da vegetação, em cada mancha de 
vegetação analisada, deverá ser realizado o censo dos espécimes arbóreos a serem suprimidos, 
sendo nestas áreas obrigatória a instalação de parcelas, que deverão ser utilizadas 
preferencialmente para o levantamento fitossociológico. Da mesma forma que para cada 
mancha de vegetação, deverão ser classificadas quanto ao seu estágio de sucessão ecológica, 
conforme a resolução CONAMA n° 4 de 1994, para as áreas acima de 50 metros de altitude e 
segundo as resoluções do CONAMA 417 de 2009 e 261 de 1999, para as áreas abaixo dos 50 
metros do nível do mar. Para essas áreas deverão ser indicados os volumes em metros cúbicos 
(Vm³) para cada espécie arbórea, além do número de indivíduos (NI), considerando as restrições 
de supressão estabelecidas pelo zoneamento do Plano de Manejo. 

14 Uma listagem florística total da propriedade deverá ser apresentada, com uma análise florística 
que apresente o número total de famílias, o número total de gêneros, as famílias com o maior 
número de espécies e o número de hábitos por espécie. 

15 Todas as espécies ameaçadas, raras e endêmicas deverão ser georreferenciadas e apresentadas 
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em mapa. As espécies consideradas como raras, endêmicas ou ameaçadas de extinção são as 
constantes na Lista Oficial de Espécies Ameaçadas de Extinção da Flora Brasileira, na Resolução 
CONAMA 261 de 1999, no diagnóstico da vegetação realizado durante a elaboração do Plano de 
Manejo da Unidade de Conservação, além das indicadas na Flora Ilustrada Catarinense. 

16 O relatório deve ser documentado através de registros fotográficos de cada mancha de 
vegetação estudada bem como das principais espécies ocorrentes. 

17 Os afloramentos rochosos devem possuir uma descrição detalhada das comunidades vegetais 
que os ocupam, principalmente das comunidades de bromeliáceas, as quais possuem especial 
interesse para a conservação. 

18 As áreas a serem preservadas deverão ser indicadas e escolhidas levando em conta os critérios 
de conectividade com os remanescentes do entorno, ocorrência de indivíduos arbóreos de 
grande porte, ocorrência de espécies raras, ameaçadas ou endêmicas e indivíduos arbóreos de 
valor paisagístico.  

19 Considerando-se a classificação dos estágios sucessionais das manchas de vegetação e das áreas 
de supressão, os critérios de autorização de supressão da vegetação deverão seguir o 
estabelecido no zoneamento do Plano de Manejo. 

20 Sugere-se que os vegetais com DAP maior que 50 cm sejam considerados como imunes ao corte, 
bem como as espécies do gênero Ficus nativas ocorrentes na área da Unidade de Conservação. 

21 Para os cálculos de compensação ambiental, é sugerido que, para cada indivíduo arbóreo a ser 
suprimido, sejam plantadas 20 mudas de espécies nativas, sendo estas plantadas em zonas de 
recuperação dentro da propriedade ou em alguma outra propriedade, mediante autorização do 
proprietário, na Unidade de Conservação. 

22 Um projeto de recuperação deverá ser apresentado em anexo ao estudo ambiental, que será 
analisado em conformidade com o proposto no Plano de Manejo da Unidade de Conservação. 

23 Espécies nativas são consideradas aquelas dispostas na listagem de espécies do diagnóstico do 
Plano de Manejo da Unidade de Conservação ou de espécies que eventualmente sejam 
encontradas na área durante os estudos ambientais de licenciamento e que não tenham sido 
encontradas no diagnóstico do Plano de Manejo, desde que devidamente fotografadas ou 
coletadas e depositadas em herbário oficial constante no Index herbariorum.  

24 Os estudos deverão ser realizados por profissionais Biólogos, Engenheiros Florestais ou 
Engenheiros Agrônomos, os quais deverão anexar o documento de Responsabilidade Técnica 
devidamente emitido junto ao Conselho Profissional ao qual pertencem. 
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6.2 Projeto de Formação de Professores 

Introdução 

O projeto de formação de professores parte dos princípios dos Parâmetros Curriculares Nacionais – 
PCN, e do Sistema Nacional de Unidades de Conservação – SNUC. Para que os professores da rede de 
ensino público dos municípios de Porto Belo, Bombinhas e arredores entendam o significado da criação 
de uma UC no próprio território da cidade e como educadores consigam conscientizar seus alunos da 
importância da preservação ambiental, conforme proposto pelos PCNs: 

Art. 13 – Entendem-se por educação ambiental não-formal as ações e práticas 
educativas voltadas à sensibilização da coletividade sobre as questões ambientais e à 
sua organização e participação na defesa da qualidade do meio ambiente. 

IV – A sensibilização da sociedade para a importância das unidades de conservação; 

V – A sensibilização ambiental das populações tradicionais ligadas às unidades de 
conservação. 

É nesse sentido, então, que a proposta sugerida pelo GEABio vai ao encontro dos princípios do SNUC 
(Sistema Nacional de Unidades de Conservação), instituído pela Lei Federal n° 9.985, que tem como um 
dos seus objetivos “XII – Favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a 
recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico . 

Assim, o projeto de formação de professores alia a possibilidade do uso público de uma UC de uso 
sustentável, com as propostas do ensino básico, uma vez que as UCs são consideradas como locais 
altamente privilegiados para o desenvolvimento de Programas de Educação Ambiental, pois o contato 
direto com a natureza proporciona aos moradores do entorno ou aos visitantes ocasionais um momento 
ímpar de aprendizagem e lazer (FUKAHORI, 2004). 

Objetivo Geral 

Sensibilizar e aumentar a percepção da comunidade escolar do entorno das Unidades de Conservação 
APA do Araçá e da ARIE de Zimbros, através de um planejamento coletivo, para que se desperte a 
importância de preservar o meio ambiente, buscando novas alternativas e soluções para a conservação 
da natureza e, acima de tudo, dos ecossistemas inseridos nas unidades, como forma de alcançar e 
garantir uma melhor qualidade de vida para todos. 

Objetivos Específicos 

 Divulgar os objetivos de criação das unidades e a importância da preservação e conservação dos 
ecossistemas de sua abrangência; 

 Despertar valores como: conscientização, cooperação, respeito, trabalho em grupo que 
garantam e deem suporte para um crescimento individual e coletivo; 

 Desenvolver a percepção dos professores, para que busquem multiplicar com seus alunos em 
sala de aula, sobre aspectos históricos de ocupação e uso do solo nas unidades, ressaltando as 
tendências de desenvolvimento e o que este implicará para a comunidade. 

Metodologia 

O presente projeto foi construído com base nos princípios do Programa Nacional de Educação 
Ambiental – PRONEA, de Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, e do Sistema Nacional de Unidades 
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de Conservação – SNUC. Para atender aos objetivos propostos foram executadas as seguintes 
atividades: 

Atividades com professores 

Para a execução do projeto são propostos três dias com encontros de 8 horas cada, somando 24 horas 
de formação, dividindo os encontros da seguinte maneira: 

1° Encontro – Base teórica: Nesta primeira abordagem expõem-se as ideias propostas pelo 
projeto, explicitando que um dos objetivos de uma UC é favorecer a educação e interpretação 
ambiental e que, portanto, a integração entre o ensino formal das escolas e o informal feito fora das 
salas de aula, como uma saída de campo a UC, seria muito proveitosa tanto para os docentes quanto 
para os discentes. Esta parte teórica abordaria temas como o histórico e a importância das áreas 
protegidas, assim como o SNUC, além de aspectos biológicos (fauna e flora), história e arqueologia, 
geografia, cultura local, ecoturismo, enfocando principalmente no que foi levantado por estes grupos 
temáticos durante a elaboração do Plano de Manejo. 

2° Encontro – Prática de campo: No segundo dia de formação, a proposta seria uma 
demonstração de como desenvolver uma aula prática em campo, baseada em princípios da educação e 
interpretação ambiental. Em uma ida à APA do Araçá, os professores teriam contato com a área da UC, 
visualizando as potencialidades e as ameaças ali existentes, locais onde poderiam explorar melhor 
alguns dos temas citados na base teórica, além de receber instruções sobre como desenvolver uma 
trilha interpretativa guiada, para posteriormente estarem aptos a desenvolver com os alunos. 

3° Encontro – Prática de campo: O terceiro dia de formação também estaria destinado a uma 
exposição da teoria abordada na prática, porém, este encontro seria feito em outra área, a UC do 
município vizinho – ARIE Costeira de Zimbros. A prática se desenvolveria da mesma maneira como foi 
colocada no segundo encontro, enfatizando as características singulares de cada área. 

Multiplicação nas escolas 

Os professores multiplicarão os conteúdos apreendidos nos encontros de formação com seus alunos, de 
modo a desenvolver as ações planejadas de forma interdisciplinar. Ao final da multiplicação, cada escola 
envolvida no projeto socializará os produtos desta para a comunidade escolar e à equipe técnica 
responsável por este projeto, através de um dia de exposição e/ou apresentação de cartazes, folders, 
desenhos, teatros e/ou músicas no ambiente escolar.  

Avaliação 

O público envolvido no projeto responderá algumas questões chaves no início e ao final do projeto, para 
que se possa avaliar o que conheciam sobre as unidades e conceitos afins antes da intervenção da 
equipe do GEABio, e o que foi agregado ao seu conhecimento após a intervenção da equipe e 
colaboradores. A avaliação vinculada a uma prática educacional é necessária para que se saiba como se 
está, o que já se conseguiu avançar e como se vai vencer o que não foi superado. 

Público-alvo 

Professores do ensino básico das escolas municipais de Porto Belo e Bombinhas. 

 

 


