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FICHA TÉCNICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO  

  

Nome da Unidade de Conservação Parque Natural Municipal Carijós 

Unidade Gestora 
Departamento de Meio Ambiente - DMA 
(Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e 
Cultura) da Prefeitura Municipal de Itapoá / SC 

Endereço da Sede Final da Rua do Peixe, s / n. Itapema do Norte 

Telefone (47) 3443-8853 

fax (47) 3443-8828 

e-mail meioambiente@itapoa.sc.gov.br 

site www.itapoa.sc.gov.br 

Superfície da UC (ha) 51,47 

Perímetro da UC (m) 3.912,24 

Município Itapoá 

Estado Santa Catarina 

Coordenadas Geográficas do centro da UC 26º3’50,25”S 48º37’52,39”W 

Data de Criação e ato de criação 23 de março de 2011, Lei no 330 / 2011 

Categoria do Parque 
Unidade de Conservação do Grupo de Proteção 
Integral 

Limites 

Norte: 26º3’25,77”S 48º37’56,71”W 

Sul: 26º4’10,47”S 48º38’4,36”W 

Leste: 26º3’52.50”S 48º37’44.30”W 

Oeste: 26º3’52,39”S 48º38’3,34”W 

Bioma e ecossistemas Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas 

Atividades ocorrentes 

 
 

Educação Ambiental Serão desenvolvidas atividades de educação 

mailto:meioambiente@itapoa.sc.gov.br
http://www.itapoa.sc.gov.br/


PLANO DE MANEJO / PARQUE NATURAL MUNICIPAL CARIJÓS / ITAPOÁ - SC 

                                                    FERMA ENGENHARIA LTDA.  

 
   

2 
 

ambiental voltadas aos visitantes do parque e 
com escolas da região. 

Fiscalização 
Haverá fiscalização diuturna nas dependências 
do parque e controle dos visitantes. 

Pesquisa 

O parque oferecerá estrutura para o 
desenvolvimento de pesquisas de cunho 
científico, com enfoque na área ambiental, 
principalmente estudos relacionados à fauna e 
flora nativa e exótica. 

Visitação 

Caminhada em trilhas interpretativas, prática de 
canoagem, exposições interativas no centro de 
visitantes e no centro de educação ambiental e 
cultura. 

Atividades conflitantes 
Especulação imobiliária, ocupação irregular, 
caça e pesca predatória e extração ilegal de 
recursos vegetais. 

Uso Público 
De terça-feira a domingo, das 8:00hs às 12:00hs 
e das 13:00hs às 17:00hs 
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1 INTRODUÇÃO  

O Parque Natural Municipal Carijós - PNMC, foi criado no dia 23 de março de 

2011, com o objetivo de conservar os ambientes naturais pertencentes ao 

Bioma Mata Atlântica, em especial os da Floresta Ombrófila Densa (FOD), 

possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 

atividades de educação ambiental, recreação em contato com a natureza e 

turismo ecológico. 1 

O PNMC é uma Unidade de Conservação do Grupo de Proteção Integral, 

possuindo uma área de 50,9 ha, localizada no litoral norte do Estado de Santa 

Catarina, integralmente no Município de Itapoá.1 

Com base na dinâmica dos elementos naturais, dos atuais dados e das 

limitações legais para a ocupação de áreas de preservação permanente a UC 

foi definida buscando um arranjo espacial que visa manter as funções 

ambientais desempenhadas pela vegetação nativa e do complexo hidrológico 

do Rio Saí Mirim, garantindo assim, a preservação de uma área de valor 

cênico, de relevância em biodiversidade e funções ecológicas.1 

O planejamento da Unidade de Conservação pressupõe a utilização de 

instrumentos de planejamento denominado de Plano de Manejo. Este requer 

estudos sistemáticos abrangentes, que possam subsidiar o Zoneamento da 

unidade e consequentemente os usos possíveis do solo e de seus recursos 

naturais sempre em consonância com os objetivos da sua criação.  

Desta forma, o Plano de Manejo é um documento técnico mediante o qual, com 

fundamento nos objetivos gerais de uma Unidade de Conservação, se 

estabelece seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o 

manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas 

                                                           
1
 Lei n

o
 330 / 2011, Criação do Parque Natural Municipal Carijós / Itapoá - SC. 
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necessárias à gestão da Unidade. Devendo abranger a área da Unidade de 

Conservação, sua Zona de Amortecimento e os corredores ecológicos.2  

A conceituação de Plano de Manejo vem sendo aperfeiçoada, de forma a 

representar mais significativamente a sua importância como instrumento de 

manejo e guia prático da gestão da Unidade e dos programas que serão 

aplicados para alcance dos objetivos de sua criação. O Regulamento dos 

Parques Nacionais Brasileiros3 define o Plano de Manejo como um projeto 

dinâmico que, utilizando técnicas de planejamento ecológico, determina o 

zoneamento de uma unidade de conservação, caracterizando cada uma de 

suas zonas e propondo seu desenvolvimento físico, de acordo com suas 

finalidades, e estabelece diretrizes básicas para o manejo da unidade (BRASIL, 

1996).  

Uma nova redação, também, foi dada ao conceito de Plano de Manejo, assim 

estabelecida no inciso XVII, do mesmo Artigo “documento técnico mediante o 

qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se 

estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e 

o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas 

necessárias à gestão da unidade”.3  

Segundo o Roteiro Metodológico de Planejamento (BRASIL, 2002), o Plano de 

Manejo é ratificado como o principal instrumento de planejamento da unidade, 

estabelecendo o zoneamento e normas da área, devendo ter como objetivos:  

 Levar a Unidade de Conservação – UC a cumprir os objetivos 

estabelecidos na sua criação; 

 Definir os objetivos específicos de manejo, orientando a gestão da UC; 

 Dotar a UC de diretrizes para seu desenvolvimento; 

 Definir ações específicas para o manejo da UC; 

 Promover o manejo da Unidade, orientado pelo conhecimento disponível 

e/ou gerado; 

                                                           
2
 Lei n.o 9.985 / 2000, Sistema de Unidades de Conservação. 

3
 Decreto n 84.017 de 21 de setembro de 1979. 
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 Estabelecer a diferenciação e intensidade de uso mediante zoneamento, 

visando a proteção de seus recursos naturais e culturais; 

 Destacar a representatividade da UC no SNUC frente aos atributos de 

valorização de seus recursos como: biomas, convenções e certificações 

internacionais; 

 Estabelecer, quando couber, normas e ações específicas visando 

compatibilizar a presença das populações residentes com os objetivos da 

Unidade, até que seja possível sua indenização ou compensação e sua 

relocação; 

 Estabelecer normas específicas regulamentando a ocupação e o uso 

dos recursos da Zona de Amortecimento – ZA e dos Corredores Ecológicos – 

CE, visando a proteção da UC; 

 Promover a integração socioeconômica das comunidades do entorno 

com a UC; 

 Orientar a aplicação dos recursos financeiros destinados à UC. 

Acrescente-se a esses objetivos a necessidade de o planejamento ser 

participativo, gradativo e flexível e, como instrumento dinâmico, o plano de 

manejo ser frequentemente atualizado, periodicamente revisado e 

continuamente monitorado, num processo  integrado e contínuo que possibilite 

atingir a magnitude e complexidade dos ecossistemas e suas especificidades 

internas e externas (BRASIL, 2002).5 

O Plano de Manejo foi elaborado baseado no conhecimento da realidade 

socioambiental da Unidade de Conservação e seu entorno, visando 

estabelecer normas que orientem o uso e a ocupação do território, conforme a 

capacidade de suporte dos sistemas ambientais existentes.  

Desta forma, o Plano de Manejo vislumbra cumprir os objetivos e metas 

estabelecidos com a criação do Parque Natural Municipal Carijós,1 elaborar o 

Diagnóstico Ambiental, Zoneamento Ambiental, Cronograma Físico-Financeiro, 

orientar a gestão, definir ações específicas para o manejo e sustentabilidade da 

UC. 
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O Plano de Manejo foi elaborado no período de julho de 2012 a dezembro de 

2012. A sua construção foi baseada em informações já disponíveis e em 

estudos desenvolvidos na região. Baseou-se ainda em levantamentos de 

campo realizados por amostragem e em levantamentos complementares, 

atendendo às peculiaridades da área do parque.   

Primeiramente ocorreu a conformação da equipe de elaboração do Plano de 

Manejo, e definição das áreas temáticas (Meio Físico, Biótico e Antrópico), 

além da distribuição das atividades e tarefas entre os membros da equipe, 

através de um cronograma de trabalho estabelecido para a organização do 

planejamento.  

As atividades desenvolvidas foram estabelecidas no Plano de Trabalho, 

incluindo as datas das expedições de campo, das oficinas de planejamento e 

integração, reuniões e da entrega dos produtos.  

Ocorreu também, a integração da equipe com a Unidade Gestora da UC e a 

apresentação do Plano de Trabalho para o Departamento de Meio Ambiente da 

Prefeitura Municipal de Itapoá / Santa Catarina para avaliação, ajustes e 

validação do mesmo. 

Em seguida a equipe fez levantamento bibliográfico e cartográfico, assim como 

fotos aéreas e imagens de satélite e análise dos resultados das pesquisas 

desenvolvidas na região. Foram coletadas todas as informações sobre a região 

onde está inserida a UC, procedentes de quaisquer documentos publicados de 

cunho técnico- científico. 

Sendo trabalhado, também, com todas as informações secundárias 

disponíveis, através de consulta bibliográfica e de depoimentos dos principais 

atores envolvidos na área interna e no entorno da UC. 

Foram obtidas imagens de satélite da área para o diagnóstico e as mesmas 

foram interpretadas visando especialmente obter produtos como: 

caracterização da cobertura vegetal; caracterização do uso e ocupação do 

solo; unidades geomorfológicas; rede de drenagem; relevo; rede viária; 

hipsometria. De posse do material levantado foi elaborado o mapa-base da UC, 
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fundamental para a sistematização dos mapas e croquis ilustrativos que 

acompanharão o plano de manejo. 

Neste período houve o reconhecimento de campo, que consistiu em visitas à 

Unidade e sua região para o conhecimento da situação atual, com o propósito 

de identificar preliminarmente a área de entorno e o município que compõem a 

sua região de abrangência, bem como a identificação e caracterização dos 

problemas, ameaças e fragilidades que afetam a UC, identificação dos 

potenciais e oportunidades para melhoria de sua gestão, a identificação dos 

pontos e elementos de apoio ao trabalho (logística e técnica), aferir e detalhar 

as informações com o intuito de elaborar o mapa base, identificar instituições e 

atores representativos na região, inclusive com o sentido de estabelecer as 

estratégias para a realização das oficinas de planejamento e de integração, 

entre outros (Figura 1). 

Foram planejadas e executadas pela equipe técnica duas oficinas 

participativas, a primeira de planejamento e a segunda de integração, além de 

reuniões e entrevistas com membros da comunidade do entorno e lideranças 

das associações existentes no entorno do PNMC (Figura 2). 

Oficina de Planejamento, que teve o objetivo de obter subsídios que orientem a 

abordagem técnica do diagnóstico e a definição de uma estratégia para o 

manejo da Unidade de Conservação, incentivando o comprometimento dos 

diversos atores sociais envolvidos com a UC. Através dela o conhecimento e a 

experiência dos participantes foi mobilizada para, de forma conjunta e 

consensual, elaborar um diagnóstico da Unidade propondo uma estratégia de 

ação para superação dos problemas identificados – pontos fracos e ameaças – 

aproveitando os potenciais existentes – pontos fortes e oportunidades. Ela 

propiciou o intercâmbio de saberes e fazeres entre técnicos, pesquisadores, 

funcionários e lideranças locais para interpretar o ambiente da UC e os 

possíveis conflitos de interesse na concepção de um cenário futuro desejável. 

Buscou-se integrar os esforços dos grupos e instituições - ações, planos, 

programas e projetos – bem como os recursos latentes da comunidade, para 
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alavancar um processo integrado de desenvolvimento local e sustentável, 

fundamentado na valorização da importância da UC. 

Com o intuito de familiarizar os participantes com alguns conceitos que 

aparecem durante as discussões, na abertura da Oficina foram tratados sobre 

os seguintes temas: objetivos de uma oficina de planejamento; distintas 

categorias de manejo contempladas na Lei do SNUC; objetivos da categoria à 

qual pertence a UC de que trata o plano de Manejo; visão geral do processo de 

planejamento, com ênfase no plano de manejo de um Parque Natural Municipal 

situado no meio urbano; apresentação da UC com mapas e recursos de 

multimídia, enfocando suas principais características e dificuldades. 

A segunda Oficina, de Integração, foi baseada na primeira oficina participativa 

– Planejamento. Foram mostrados e discutidos com os participantes os 

resultados gerados a partir da primeira oficina e apresentado uma proposta de 

zoneamento para o PNMC, a qual foi exaustivamente discutida e moldada junto 

com os participantes da oficina. 

 As Oficinas apresentaram um enfoque participativo e nela foram 

implementados métodos e técnicas de trabalho em etapas lógicas, sucessivas 

e interligadas de análise e planejamento que facilitam a integração e a 

participação nos processos de tomada de decisão pelo grupo. 

Após a realização das oficinas, a equipe desenvolveu os itens que compõem o 

o presente Plano de Manejo, propondo ações que permitam o bom 

funcionamento e gerenciamento do PNMC. 

Salientando que este é o primeiro Plano de Manejo desta UC, o qual deverá 

passar por revisões periódicas para que seja adequado conforme as 

necessidades que forem aparecendo no decorrer do funcionamento do parque. 
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A) Visita técnica: reconhecimento da área do PNMC. 

 

B) Visita Técnica: reconhecimento do entorno do 
PNMC. 

 

C) Visita Técnica: Reconhecimento do Rio Saí Mirim, 

a maior fronteira do PNMC. 

 

D) Visita técnica: mapeamento das trilhas existentes 

na área do PNMC. 

 
Figura 1. Visita técnica na área do PNMC, coleta de dados primários para a elaboração do Plano de Manejo. 

Créditos: Equipe Ferma Engenharia Ltda. Setembro / 2012. 
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A) Visita técnica: reunião com representantes da 
Associação das Artesãs de Itapoá. 

 

B) Oficina Participativa de Planejamento. 

 

C) Oficina Participativa de Integração. 

 

D) Apresentação, análise e adequação da Proposta 

de Zoneamento do PNMC. 

 Figura 2. Reuniões e oficinas – Plano de Manejo PNMC 

Créditos: Equipe Ferma Engenharia Ltda. Setembro / 2012. 
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Desta forma, o presente Plano de Manejo, propôs um estudo socioambiental 

(etnoambiental) que busque um equilíbrio entre o frágil e o progresso, ou seja, 

o fortalecimento do papel da cidadania, dotada de caráter solidário e 

participativo em relação à proteção de um bem de interesse difuso – o 

ambiente natural. Este tipo de participação corresponde a um processo gradual 

que exige a abertura de novas alternativas na qual a sociedade possa interagir 

positivamente na sustentabilidade ambiental e cultural. 

Portanto, o Plano de Manejo apresentado neste documento objetiva 

fundamentar a tomada de decisões com relação ao uso e ocupação do espaço 

físico do PNMC, visando à preservação de uma área de valor cênico, de 

relevância em biodiversidade e funções ecológicas, a qual encontra-se 

diretamente ligada ao meio urbano. Sendo de suma importância que haja 

comprometimento do poder público municipal, envolvimento e participação da 

comunidade. 

 

2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO PARQUE NATURAL MUNICIPAL 

CARIJÓS 

2.1 CONTEXTO FEDERAL 

2.1.1 Política Ambiental Brasileira 

A política ambiental, oficialmente implementada no Brasil com a preocupação 

de formar um conjunto coerente de ações no sentido da conservação 

ambiental, teve início a partir da década de 1970, após a Conferência de 

Estocolmo (em 1972) com a criação da Secretaria Especial do Meio Ambiente 

(SEMA). Em sincronia com a recém-instituída secretaria, era criada a 

Superintendência de Recursos Naturais (SUPREN) – órgão vinculado ao 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – com finalidades de 

desenvolver pesquisas sobre a disponibilidade e apropriação adequada dos 

recursos naturais no interesse nacional. 
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Anteriormente à criação desses dois organismos, existiam no Brasil cerca de 

95 instituições federais, estaduais ou municipais que, direta ou indiretamente, 

tratavam as questões ambientais de forma isolada. Todavia, as preocupações 

com a conservação dos recursos naturais são historicamente anteriores e eram 

manifestadas em função da necessidade de discutir a sistemática adotada para 

consagrar a ocupação do território brasileiro, que por sua vez era baseada 

principalmente na exploração extensiva e predatória dos recursos naturais. 

Neste particular, a Floresta Atlântica foi o ecossistema mais impactado com a 

prática agrícola da cana de açúcar e do café. Data de 1797, com a Carta Régia 

de então, a disposição institucional de preocupação com a conservação de 

florestas e madeiras brasileiras. Mas, só em 1921 foi criado o Serviço Florestal 

do Brasil, vinculado ao Ministério da Agricultura e do Comércio. Na década de 

1930 são editados os Códigos Nacionais de floresta, da água, de minas e 

demais riquezas do subsolo. É também desta década, a criação dos primeiros 

Parques Nacionais, dentre os quais o do Iguaçu, em 1939. 

Porém, dada à extensão territorial do Brasil e a grande variabilidade de 

questões ambientais nele existentes, num curto prazo de tempo ficou evidente 

que a SEMA, de administração centralizada, não oferecia condições para 

atender a demanda para solução dos mais variados tipos de problemas 

ambientais. 

Assim, em 31 de agosto de 1981, através da Lei n. 6.938, era estabelecida a 

Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), que dispunha no seu segundo 

artigo o objetivo de propiciar "a preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, condições ao 

desenvolvimento socioeconômico, dos interesses da segurança nacional e à 

proteção da dignidade da vida humana". 

A PNMA definia como instrumentos de sua execução, entre outros: o 

estabelecimento de padrões de qualidade ambiental; o licenciamento e a 

revisão de atividades efetivas ou potencialmente poluidoras; os incentivos à 

produção e instalação de equipamentos e a criação ou absorção de tecnologias 

voltadas para a melhoria da qualidade ambiental; a criação de reservas e 
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estações ecológicas e a implementação do Sistema Nacional de Informações 

sobre o Meio Ambiente (SISNAMA), tendo como órgão de administração 

superior o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 

Visando dar cumprimento aos seus objetivos, a PNMA definiu instrumentos de 

intervenção sobre as atividades econômicas a fim de atenuar os seus impactos 

ambientais, como o zoneamento ambiental, o estabelecimento de padrões de 

qualidade ambiental, a criação de Áreas de Proteção Ambiental (APA), e a 

exigência da elaboração de Relatórios de Impacto Ambiental (RIMA) para a 

concessão de licenciamento de atividades potencialmente poluidoras. Foi, 

contudo, somente através da Constituição da República Federativa do Brasil, 

de 1988, que a Política Nacional do Meio Ambiente foi consolidada. Com a 

nova carta ficou confirmada a exigência de apresentação de RIMA para o 

licenciamento de determinadas atividades econômicas, e a definição como 

áreas de patrimônio nacional a Floresta Amazônica, a Floresta Atlântica, a 

Serra do Mar, o Pantanal Matogrossense e a Zona Costeira do país, através da 

delimitação desses espaços e imposição de condições para o uso de seus 

recursos naturais. 

Para consolidar a execução institucional da PNMA, pela Lei n.o 7.735 de 22 de 

fevereiro de 1989, foi criado o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, que absorveu todas as atividades que 

até então eram desenvolvidas por órgãos ambientais congêneres. Como efeito 

da execução da Política Nacional do Meio Ambiente, foi realizada na cidade do 

Rio de Janeiro / RJ, no período de 1 a 14 de junho de 1992, a Conferência das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), da qual 

resultou o compromisso, firmado entre a maioria dos países que dela 

participaram e, em especial o Brasil, de tomarem medidas mais efetivas para 

conservação ambiental em benefício de nosso futuro comum. 

 

2.1.2 Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC) 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC), criado por meio da 

Lei 9.985/2000, estabelece legalmente, um sistema formal, unificado, para 
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Unidades de Conservação (UC) federais, estaduais e municipais, que, instituiu 

as unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. 

Segundo o Artigo 2º do SNUC, entende-se por UC o “espaço territorial e seus 

recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com características 

naturais relevantes, legalmente instituído pelo Poder Público, com objetivos de 

conservação e limites definidos, sob-regime especial de administração, ao qual 

se aplicam garantias adequadas de proteção.” 

As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois grupos: 

Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. Entende-se por 

Proteção Integral a manutenção dos ecossistemas livres de alterações 

causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus 

atributos naturais.  

O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a natureza, 

sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, com exceção 

dos casos previstos em Lei. 

As Unidades de Uso Sustentável permitem a exploração do ambiente de 

maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos 

processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos 

ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente viável. O objetivo 

básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da 

natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. 

As Unidades de Proteção Integral são compostas pelas seguintes categorias 

de UC:  

a) Estação ecológica: tem como objetivo a preservação da natureza e a 

realização de pesquisas científicas. É proibida a visitação pública, exceto 

quando com objetivo educacional, de acordo com o que dispuser o Plano de 

Manejo da unidade ou regulamento específico; 

b) A Reserva Biológica: tem como objetivo a preservação integral da biota e 

demais atributos naturais existentes em seus limites, sem interferência humana 

direta ou modificações ambientais, excetuando-se as medidas de recuperação 
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de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para 

recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os 

processos ecológicos naturais. É proibida a visitação pública, exceto aquela 

com objetivo educacional, de acordo com regulamento específico; 

c) O Parque Nacional: tem como objetivo básico a preservação de 

ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 

possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 

atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em contato 

com a natureza e de turismo ecológico. As unidades dessa categoria, quando 

criadas pelo Estado ou Município, serão denominadas, respectivamente, 

Parque Estadual e Parque Natural Municipal; 

d) Monumento Natural: tem como objetivo básico preservar sítios naturais 

raros, singulares ou de grande beleza cênica; 

e) Refúgio de Vida Silvestre: tem como objetivo proteger ambientes naturais 

onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou 

comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória.  

As três primeiras categorias de UC de Proteção Integral citadas anteriormente 

são de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em 

seus limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. O 

Monumento Natural e o Refúgio de Vida Silvestre podem ser constituídos por 

áreas particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da 

unidade com a utilização da terra e dos recursos naturais do local pelos 

proprietários. 

Constituem o grupo de UC de Uso Sustentável as seguintes categorias: 

a) Área de Proteção Ambiental: é uma área em geral extensa, com um certo 

grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou 

culturais especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar 

das populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade 

biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do 

uso dos recursos naturais. Respeitados os limites constitucionais, podem ser 



PLANO DE MANEJO / PARQUE NATURAL MUNICIPAL CARIJÓS / ITAPOÁ - SC 

                                                    FERMA ENGENHARIA LTDA.  

 
   

16 
 

estabelecidas normas e restrições para a utilização de uma propriedade 

privada localizada em uma Área de Proteção Ambiental. Nas áreas sob 

propriedade privada, cabe ao proprietário estabelecer as condições para 

pesquisa e visitação pelo público, observados as exigências e restrições legais; 

b) Área de Relevante Interesse Ecológico: é uma área em geral de pequena 

extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características 

naturais extraordinárias ou que abriga exemplares raros da biota regional, e 

tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou 

local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com 

os objetivos de conservação da natureza. Respeitados os limites 

constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições para a utilização 

de uma propriedade privada localizada em uma Área de Relevante Interesse 

Ecológico; 

c) Floresta Nacional: é uma área com cobertura florestal de espécies 

predominantemente nativas e tem como objetivo básico o uso múltiplo 

sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em 

métodos para exploração sustentável de florestas nativas. Nas Florestas 

Nacionais é admitida a permanência de populações tradicionais que a habitam 

quando de sua criação, em conformidade com o disposto em regulamento e no 

Plano de Manejo da unidade. A Floresta Nacional disporá de um Conselho 

Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e 

constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da 

sociedade civil e, quando for o caso, das populações tradicionais residentes. A 

unidade desta categoria, quando criada pelo Estado ou Município, será 

denominada, respectivamente, Floresta Estadual e Floresta Municipal; 

d) Reserva Extrativista: é uma área utilizada por populações extrativistas 

tradicionais, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, 

complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de 

pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os meios de vida e a 

cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos recursos 

naturais da unidade. A Reserva Extrativista será gerida por um Conselho 
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Deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e 

constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da 

sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se 

dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade. São proibidas a 

exploração de recursos minerais e a caça amadorística ou profissional. A 

exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em bases 

sustentáveis e em situações especiais e complementares às demais atividades 

desenvolvidas na Reserva Extrativista, conforme o disposto em regulamento e 

no Plano de Manejo da unidade; 

e) Reserva de Fauna: é uma área natural com populações animais de 

espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias, adequadas 

para estudos técnico-científicos sobre o manejo econômico sustentável de 

recursos faunísticos. É proibido o exercício da caça amadorística ou 

profissional; 

f) Reserva de Desenvolvimento Sustentável: é uma área natural que abriga 

populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de 

exploração dos recursos naturais, desenvolvidos ao longo de gerações e 

adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel 

fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade 

biológica. Tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao mesmo tempo, 

assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a 

melhoria dos modos e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais 

das populações tradicionais, bem como valorizar, conservar e aperfeiçoar o 

conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente, desenvolvido por estas 

populações. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável será gerida por um 

Conselho Deliberativo, presidido pelo órgão responsável por sua administração 

e constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da 

sociedade civil e das populações tradicionais residentes na área, conforme se 

dispuser em regulamento e no ato de criação da unidade; 

g) Reserva Particular do Patrimônio Natural: é uma área privada, gravada 

com perpetuidade, com o objetivo de conservar a diversidade biológica. Só 
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poderá ser permitida, na Reserva Particular do Patrimônio Natural, conforme se 

dispuser em regulamento: a pesquisa científica e a visitação com objetivos 

turísticos, recreativos e educacionais.  

Em todas as UC a pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão 

responsável pela administração da unidade e está sujeita às condições e 

restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em 

regulamento. A visitação pública está sujeita às normas e restrições 

estabelecidas no Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo 

órgão responsável por sua administração, e àquelas previstas em regulamento. 

Fica estabelecido pelo SNUC que nas UC estejam representadas amostras 

significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, hábitat e 

ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, salvaguardando 

o patrimônio biológico existente. Existe comprometimento também, com 

relação à participação efetiva das populações locais na criação, implantação e 

gestão das UC. 

Para que seja garantido o desenvolvimento de pesquisas, as práticas de EA, as 

atividades de lazer, turismo ecológico, monitoramento e outras atividades de 

gestão das UC, buscam-se apoio das organizações não governamentais, 

organizações privadas e pessoas físicas. 

É estabelecido como diretriz do SNUC o incentivo as populações locais e 

organizações privadas a estabelecerem e administrarem as UC. Em se 

tratando dos usos destas UC, permite-se o uso para conservação in situ de 

populações das variantes genéticas selvagens dos animais e plantas 

domesticados e recursos genéticos silvestres. 
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2.2 CONTEXTO ESTADUAL 

2.2.1 Sistema Estadual de Unidades de Conservação 

1. Antecedentes 

Conforme relata o ICMBIO, o Parque Natural Municipal Carijós pertence à área 

original do bioma Mata Atlântica que, por sua vez representaria 13,04% do 

território nacional com 1.110.182 Km². O bioma já ocupou grande parte da zona 

costeira brasileira, do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Hoje, restam 

apenas de 7 a 8% de sua cobertura vegetal, com mais incidência no Espírito 

Santo, Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina, além de porções isoladas em 

outros 11 estados. Mesmo assim, o que resta do bioma Mata Atlântica abriga 

20 mil espécies de plantas, 261 espécies de mamíferos, mais de mil espécies 

de aves e 350 espécies de peixes. 

As unidades de conservação nacionais pertencem ao Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação - SNUC que estabelece através da Lei Nº 

9.985/2000 que define o Plano de Manejo como um documento técnico 

mediante o qual, com fundamento nos objetivos de gerais de uma Unidade de 

Conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem 

presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais. 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC é um 

dos modelos de conservação mais sofisticados do mundo. Sua concepção vai 

além da manutenção da biodiversidade, pois possibilita vários usos do solo e 

dos recursos naturais. Assim, o SNUC se torna uma ferramenta para 

potencializar atividades que contribuem para a geração de emprego e renda, 

para o aumento da qualidade de vida das pessoas e o desenvolvimento do 

país, sem prejuízo para a conservação ambiental.  

O SNUC deve ser entendido como uma maneira especial de ordenamento 

territorial e não como um entrave ao desenvolvimento econômico e social. 

Nosso desafio é despertar o interesse da sociedade brasileira pelo patrimônio 

natural e cultural protegido pelo SNUC, aproximando as unidades de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9985.htm
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conservação das pessoas, de maneira que o investimento em unidades de 

conservação também signifique retorno na forma de benefícios para todos os 

brasileiros. 

A partir desta lei federal, cabe aos estados e municípios o gerenciamento e 

aplicação das leis pertinentes de cada estado e município. 

Todas as unidades de conservação devem dispor de um Plano de Manejo, que 

deve abranger a área da Unidade de Conservação, sua zona de amortecimento 

e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua 

integração à vida econômica social das comunidades vizinhas (Art. 27, §1º). 

 

2.2.2 Diagnóstico das Ucs do Estado de Santa Catarina 

Segundo o Jornal de Notícias da Assembleia de Santa Catarina com cerca de 

1% do território nacional, Santa Catarina abriga hoje 14 unidades de 

conservação ambiental federais e nove estaduais, entre parques, reservas e 

áreas de proteção ambiental. Sem contar as pequenas reservas privadas, que 

não são relacionadas neste caderno especial, segundo e último deste ano 

voltado à área ambiental. 

Cada uma destas unidades tem um nível de proteção e de uso conforme a lei 

federal nº 9.985, aprovada em 2000 e responsável pela regulamentação de 

princípios constitucionais referentes à preservação ambiental e pela 

implantação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). O 

Sistema gera polêmicas, tanto por ser recente no arcabouço legal brasileiro 

sobre meio ambiente, quanto pelas questões econômico-sociais, que 

costumam colocar ecologistas e comunidades em posições contrárias. 

Situação que, nos últimos anos, tem intensificado os debates no âmbito do 

Poder Legislativo, cujo maior mérito tem sido, justamente, a mediação de 

conflitos.  

Esta mediação tem redundado, em diversas oportunidades, em resultados 

concretos, como é o caso de recente decreto governamental que recategorizou 

áreas do entorno do Parque da Serra do Tabuleiro – a maior unidade de 
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conservação do. Com o decreto, milhares de moradores dos nove municípios 

abrangidos ela área do Tabuleiro poderão regularizar sua situação fundiária – 

irregular há mais de 20 anos – além de desenvolver algumas atividades 

autossustentáveis, conforme autorização e licenciamento dos órgãos 

ambientais. O teor da nova regra resultou de proposta elaborada no âmbito do 

Fórum Parlamentar Permanente do Parque da Serra do Tabuleiro, que 

conseguiu colocar na mesma mesa todas as partes envolvidas – moradores, 

Ministério Público, órgãos ambientais do Estado e ecologistas.  

Também desse diálogo estabelecido por iniciativa do Parlamento catarinense, 

nasceu o compromisso do Ministério Público em suspender, até que se analise 

com profundidade cada caso, as ações que vinham sendo movidas contra os 

moradores da região. Nesse sentido, o enfoque dado por este caderno do AL 

Notícias, retratando algumas das principais unidades de conservação 

ambiental, pretende ser mais um instrumento para a discussão dos problemas 

e soluções gerados pela implementação do SNUC.Unidades de Conservação 

Federais em Santa Catarina. 

 

2.2.2.1 Unidades de Conservação Federais em Santa Catarina
4
 

1. Parque Nacional de São Joaquim– Criado em 1961, tem 49.300 hectares 

nos municípios de Urubici, Bom Jesus da Serra, Orleans e Grão Pará. 

2. Floresta Nacional de Três Barras– Criado em 1968, tem área de 4.458,50 

hectares em Três Barras e Canoinhas. 

3. Floresta Nacional de Caçador– Criada em 1968, tem 710,44 hectares 

localizados em Caçador.  

4. Floresta Nacional de Chapecó– Criada em 1968, tem área de 1.606,43 

hectares nos municípios de Chapecó e Guatambu.  

                                                           
4  IBAMA e Ministério do Meio Ambiente 
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5. Floresta Nacional de Ibirama– Criada em 1986, em Ibirama, com área de 

570,58 hectares. 

6. Estação Ecológica de Carijós– Criada em 1987, tem 712 hectares 

localizados ao noroeste da Ilha de Santa Catarina.  

7. Reserva Biológica Marinha do Arvoredo – Criada em 1990, engloba os 

municípios de Governador Celso Ramos e 11quilômetros ao norte da Ilha de 

Santa Catarina, totalizando 17.600 hectares 

8. Área de Proteção Ambiental do Anhatomirim– Criada em 1992, tem 3 mil 

hectares no município de Governador Celso Ramos. 

9. Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca – Criada em 2000, tem 

156.100 hectares em Florianópolis, Palhoça, Garopaba, Imbituba e Laguna. 

10. Estação Ecológica da Mata Preta- Criada em 2005, em Abelardo Luz e tem 

9.006 hectares.  

11. Parque Nacional da Serra do Itajaí– Criado em 2004, tem área de 57.370 

hectares localizado em Ascurra, Apiúna, Blumenau, Botuverá, Gaspar, 

Guabiruba, Indaial, Presidente Nereu e Vidal Ramos.  

12. Parque Nacional das Araucárias– Criado em 2002, tem 12.841 hectares 

nos municípios de Passos Maia e Ponte Serrada.  

13. Reserva Extrativista Marinha do Pirajubaé – Criada em1992, tem 1.444 

hectares no sudoeste da Ilha de Santa Catarina. 

14. Área de Relevante Interesse Ecológico Serra da Abelha– Criada em1996, 

tem 4.604 hectares no município de Victor Meireles. 

 

2.2.2.2 Unidades de Conservação Estaduais 

15. Parque Estadual da Serra do Tabuleiro - Maior unidade de conservação no 

Estado, com 87.405 hectares, abrangendo nove municípios catarinenses, 

criado em 1975.  



PLANO DE MANEJO / PARQUE NATURAL MUNICIPAL CARIJÓS / ITAPOÁ - SC 

                                                    FERMA ENGENHARIA LTDA.  

 
   

23 
 

16. Parque Estadual Acaraí- Área aproximada de 6.667 hectares localizada na 

planície litorânea da ilha de São Francisco e o arquipélago de Tam-boretes, no 

município de São Francisco do Sul.  

17. Parque Estadual da Serra Furada- Criado em 20 de junho de 1980, 

abrange os municípios de Orleans e Grão Pará e tem uma área de 1.329 

hectares.  

18. Parque Estadual Rio Canoas- Criado em 2004, no município de Campos 

Novos, com 1.200 hectares.  

19. Parque Estadual Araucárias – Criado em 2003, no município de São 

Domingos, tem 612 hectares. 

20. Parque Estadual Fritz Plaumann– Tem área de 740 hectares localizados 

em Concórdia e foi criado em 2003. 

21. Reserva Biológica Aguaí- Criada em 1983, tem área de 7.672 hectares 

localizados nos muni-cípios de Meleiro, Siderópolis e Nova Veneza.  

22. Reserva Biológica Sassafrás- Criada em 1977, está dividida em duas 

áreas, uma com 3.862 hectares no município de Doutor Pedrinho e outra com 

1.361 hectares no município de Benedito Novo. 

23. Reserva Estadual Canela Preta– Localizada nos municípios de Botuverá e 

Nova Trento, tem 1899 hectares e foi criado em 1994.  

 

2.2.3 Atos Normativos de Proteção Ambiental da Legislação Estadual 

A FATMA é o órgão ambiental da esfera estadual do Governo de Santa Catarina. 

Atua com uma sede administrativa, localizada em Florianópolis, e quatorze 

coordenadorias regionais – CODAMA e um Posto Avançado de controle 

Ambiental (PACAM), no Estado. Criada em 1975, a Fatma tem como missão 

maior garantir a preservação dos recursos naturais do estado. Isto é buscado 

através:  

 Da gestão de oito Unidades de Conservação Estaduais, onde a natureza 

original é preservada e pesquisada;  

http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=93
http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=42&Itemid=93
http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=166
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 Da Fiscalização, que busca evitar que recursos naturais como florestas, 

animais selvagens, rios e todo tipo de mananciais de água, dunas, areia e 

argila, entre outros, sejam degradados ou explorados irracionalmente até a 

extinção;  

 Do Licenciamento Ambiental, que garante a conformidade de obras - como 

rodovias, usinas hidrelétricas, redes de transmissão de energia, gasodutos 

e oleodutos, estações de tratamento de água, esgoto e efluentes 

industriais, condomínios, loteamentos e empreendimentos turístico-

imobiliários - com as legislações ambientais federal, estadual e municipal; 

 DoPrograma de Prevenção e Atendimento a Acidentes com Cargas 

Perigosas, que em conjunto com a Defesa Civil de Santa Catarina fiscaliza 

o transporte de produtos tóxicos pelo estado, atende com equipe técnica 

especializada os acidentes com este tipo de carga, evitando danos maiores 

ao meio ambiente e às comunidades envolvidas, e ainda habilita os 

motoristas destes veículos a agir com segurança no transporte e nos 

acidentes; 

 Do Geoprocessamento, que realizando o levantamento e processamento 

de informações sobre o território catarinense (tipos de rocha, solos, relevo, 

recursos hídricos e cobertura vegetal) obtidas através de imagens de 

satélite, permite conhecer suas características e monitorar o meio 

ambiente. Isso inclui o acompanhamento de invasões de áreas de 

preservação, desmatamentos e derramamentos de óleo no mar;  

 De Estudos e Pesquisas Ambientais, em que biólogos, geólogos, 

geógrafos e outros especialistas desenvolvem pesquisas sobre as 

condições originais e atuais da flora e fauna catarinense, tornando-as de 

conhecimento público através de publicações técnicas distribuídas a 

cientistas da área, instituições ambientais de todo país, bibliotecas, 

prefeituras, escolas e ONG's (Organizações Não Governamentais); 

 Da pesquisa da balneabilidade, um monitoramento da qualidade das águas 

do mar para o banho humano que a FATMA realiza desde 1976 em todo 

litoral catarinense, semanalmente durante a temporada de Verão e 

mensalmente durante o resto do ano. Seguindo critérios da Resolução 

http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=113
http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=116
http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=113#perigo
http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=49&Itemid=113#perigo
http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=137
http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=59&Itemid=131
http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=25&Itemid=83
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CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), os técnicos avaliam os 

pontos que estão poluídos e, portanto, impróprios para o banho, e a 

FATMA disponibiliza boletins com os resultados à imprensa, prefeituras do 

litoral, população e turistas. 

No estado de Santa Catarina cabe à Fundação de Meio Ambiente – FATMA, a 

administração e controle dos parques e reservas dentro das leis federais e 

estaduais. As Unidades de Conservação do Estado são: sete da categoria 

Parque, que é mais flexível administra as Unidades de Conservação Estaduais 

quanto aos usos da área e onde o acesso ao público é normatizado, mas 

permitido e três da categoria Reserva, onde o manejo ambiental é bastante 

restrito e o acesso só permitido a pesquisadores. São elas:  

 Parque Estadual Acaraí 

 Parque Estadual da Serra do Tabuleiro 

 Parque Estadual da Serra Furada 

 Parque Estadual das Araucárias 

 Parque Estadual Fritz Plaumann 

 Parque Estadual Rio Canoas 

 Parque Estadual do Rio Vermelho  

 Reserva Biológica Estadual do Sassafrás 

 Reserva Biológica Estadual da Canela Preta 

 Reserva Biológica Estadual do Aguaí 

 Estudos técnicos para a criação do Refúgio Estadual de Vida Silvestre 

Raulinoa 

 

2.3 LEIS COMPLEMENTARES FEDERAIS  

Lei Complementar nº 140, de 08.12.2011 

http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=160
http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=76&Itemid=157
http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=77&Itemid=158
http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=81&Itemid=159
http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=82&Itemid=161
http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=83&Itemid=162
http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=233
http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=78&Itemid=165
http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=79&Itemid=163
http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=164
http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=252
http://www.fatma.sc.gov.br/index.php?option=com_content&task=view&id=109&Itemid=252
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp140.htm
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Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do parágrafo único 

do art. 23 da Constituição Federal, para a cooperação entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios nas ações administrativas 

decorrentes do exercício da competência comum relativas à proteção das 

paisagens naturais notáveis, à proteção do meio ambiente, ao combate à 

poluição em qualquer de suas formas e à preservação das florestas, da fauna e 

da flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

 

3 ANÁLISE DA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DA UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO 

3.1 DESCRIÇÃO DA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA DA UC 

O PNMC encontra-se na zona urbana do Município de Itapoá, denominada 

Gleba do Itapema do Norte, localizada no Litoral Norte do Estado de Santa 

Catarina (Figura 3). 

Itapoá, região de abrangência da UC, está inserida na península de Itapoá, 

região que abrange os municípios de Garuva, São Francisco do Sul e Itapoá.  

A região é composta por várias pequenas bacias hidrográficas, cabendo 

destaque a bacia do rio Sai Mirim que corta parte do Município de São 

Francisco do Sul e completamente o município de Itapoá, desembocando no 

Oceano Atlântico. No município de Garuva destacam-se as Bacias 

Hidrográficas do Rio Palmital e do Rio Bom Futuro. 
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Figura 3. Carta Imagem de Localização da UC em relação à sua área de abrangência regional. 
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3.2 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NA REGIÃO DE ABRANGÊNCIA 

DA UC 

O Município de Itapoá, considerado neste plano de manejo, a região de 

abrangência do PNMC possui apenas uma UC – a Reserva do Patrimônio 

Particular Natural a RPPN – Reserva Volta Velha. Esta Reserva é uma única 

propriedade constituída pela RPPN Palmital (Decreto 70 / 92 IBAMA), com 586 

ha e a Fazenda Palmital, com outros 600 ha, sendo que destes 590,6 ha tem o 

mesmo tratamento destinado a Unidade de Conservação (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O PNMC encontra-se há uma distância de aproximadamente cinco quilômetros 

da RPPN – Reserva de Volta Velha. Esta região apresenta uma faixa contínua 

de Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas, a qual funciona como um 

corredor ecológico, permitindo o fluxo gênico entre as espécies da fauna e flora 

nativa local, mantendo desta forma a biodiversidade desta região (Figura 5). 

Contudo, é sabido que o Município de Itapoá vem crescendo de forma 

acelerada nestas últimas décadas. Quando se fala em preservação e 

conservação da biodiversidade local, o crescimento urbano e industrial, a 

especulação imobiliária e a fins são impactos negativos, pois áreas verdes são 

 

 
Figura 4. Localização da RPPN – Reserva Volta Velha no Município de Itapoá/SC 

Fonte: adaptado de 
http://sistemas.icmbio.gov.br/simrppn/requerimento/impressao/190/mapa/ 
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alvos certos para que este crescimento ocorra. Desta forma deve-se encorajar 

e incentivar o Poder Público e Privado a criação de mais UCs na região, as 

quais funcionarão como um tampão, impedindo que o avanço afete de forma 

devastadora e definitiva os remanescentes de floresta ainda existente no 

Estado de Santa Catarina, permitindo a convivência equilibrada entre o homem 

e a natureza. 
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Figura 5. Carta Imagem de Localização de Unidades de Conservação em relação ao Parque Natural Municipal Carijós 
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3.3 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO DE 

ABRANGÊNCIA DA UC 

O Município de Itapoá possui uma área territorial de 256,1 km², e tem como 

coordenadas Greenwich, 48º 36’ 58” W de longitude e 26º 07’ 01” S de latitude. 

3.3.1 Clima e Condições Meteorológicas 

De acordo com o IPARDES (1989), o principal elemento regionalizador do 

clima do litoral do Paraná, e pela proximidade, tal assertiva aplica-se 

perfeitamente ao litoral norte de Santa Catarina, é a temperatura. O tipo 

climático da região, segundo classificação de Köeppen, é Cfa, ou seja, clima 

subtropical com temperatura média no mês mais frio inferior a 18°C 

(mesotérmico) e temperatura média no mês mais quente acima de 22°C, com 

verões quentes, geadas pouco frequentes e tendência de concentração das 

chuvas nos meses de verão, contudo sem estação seca definida. 

KUNIYOSHI (1993), citando BIGARELLA (1978), SILVA (1990) e ANGULO 

(1990), afirma que o clima do litoral é particularmente influenciado pelo oceano, 

bem como pela interferência da corrente de maré tropical que tem origem no 

centro de alta pressão do Atlântico, ao sul do trópico. Pelo seu lado ocidental 

essa massa aérea recebe a influência do fluxo das águas tépidas da Corrente 

do Brasil, que vem do norte, onde domina a massa equatorial atlântica. Ao 

contato com essas águas a corrente tropical atlântica aumenta sua 

instabilidade e o seu teor de umidade. Ao longo da costa vai gerando ventos, 

que aí sopram de direções variáveis entre norte e leste. No verão as baixas 

pressões continentais, causadas pelo superaquecimento do interior, produzem 

uma violenta ascensão da massa equatorial sobre a tropical que ao encontrar a 

barreira da Serra do Mar, se condensa, provocando chuvas orográficas que se 

estendem muitas vezes até o litoral.  

Precipitação média anual, 1.904,00 mm. Em Janeiro, Fevereiro e Março 

registram-se as maiores pluviosidades médias, podendo, contudo ocorrer 

ocasionalmente picos de pluviosidade no mês de Maio, conforme observado 

nos anos de 1979, 1983 e 1988. Já nos meses de Julho e Agosto são obtidas 

as menores médias pluviométricas.  



PLANO DE MANEJO / PARQUE NATURAL MUNICIPAL CARIJÓS / ITAPOÁ - SC 

                                                    FERMA ENGENHARIA LTDA.  

 
   

32 
 

A umidade relativa do ar é alta, de até de 87,18%, com os valores médios 

oscilando em torno de 85% (MAACK, 1981). Segundo SILVA (1990), o balanço 

hídrico climatológico normal para o período 1948-1988 não mostrou deficiência 

hídrica. Porém o cálculo do balanço hídrico sequencial calculado para o 

intervalo entre 1979 a 1993 (SILVA 1990; BRITEZ, 1994) evidenciou curtos 

períodos de deficiência hídrica em alguns meses, cujos valores oscilaram entre 

20 e 50 mm. A evapotranspiração potencial anual é de 700-800 mm, 

provocando excedentes hídricos anuais superiores a 1.200 mm (IAPAR, 2002). 

Na região litorânea, há uma alternância diária entre brisas marítimas e 

continentais. Os ventos vindos do setor sul, influenciados pelo alísio SE, 

dominam com uma frequência de 22,8% sobre os ventos dos setores E (Leste) 

e SE (Sudeste) (20,3%). Ventos continentais dos setores SW (Sudoeste), W 

(Oeste) e NW (Noroeste) ocorrem com frequência de 33,2%; o restante dos 

ventos segue a seguinte distribuição: 5,9% de N (Norte), 6,8% de NE 

(Nordeste) e 11,0% de calmarias (MAACK, 1981). Com relação à dinâmica dos 

ventos no litoral, a estação meteorológica de Pontal do Sul em seus estudos 

constatou a predominância dos ventos nas direções sudeste, leste e nordeste, 

com velocidades de 24m/s. 

 

3.3.2 Geologia e Geomorfologia 

3.3.2.1 Geologia 

A geologia do litoral norte catarinense é constituída pela planície costeira 

arenosa com cordões litorâneos e por planícies paleoestuarinas e fluviais, 

notada na Figura 6.  



PLANO DE MANEJO / PARQUE NATURAL MUNICIPAL CARIJÓS / ITAPOÁ - SC 

                                                    FERMA ENGENHARIA LTDA.  

 
   

33 
 

 

Figura 6. Mapa Geológico. Fonte – CEM UFPR 2002 
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A planície com cordões litorâneos foi formada no Holoceno durante a descida 

do nível relativo do mar nos últimos 5 000 anos, sendo formada principalmente 

por areias depositadas em ambiente praial e eólico. A morfologia é suave 

ondulada caracterizada por longos cordões litorâneos de perfil convexo 

intercalados por depressões alongadas que podem se constituir em brejos e 

banhados. 

A Planície Litorânea ou Costeira Paranaense e Norte-Catarinense tem em geral 

uma altura inferior a 20 m sobre o nível do mar. Em diversos locais ocorrem 

morros e colinas isolados na planície. Em geral, a altura da planície aumenta 

da costa para o continente, alcançando as maiores altitudes no sopé da serra. 

De maneira geral, a planície costeira é constituída por sedimentos continentais 

e costeiros. Dentre os primeiros, destacam-se os sedimentos associados a 

encostas, tais como leques, tálus, colúvios e sedimentos fluviais. Os depósitos 

continentais incluem duas unidades que receberam denominação estratigráfica 

formal: a Formação Alexandra (BIGARELLA et al.,1946) e Formação Iquererim. 

Os sedimentos costeiros pertencem a dois tipos de sistema principais: o de 

planície costeira com cordões litorâneos e o estuarino. Ambos são 

representados tanto por ambientes antigos formados durante períodos em que 

o mar tinha níveis relativos mais altos que o atual, como por ambientes atuais, 

tais como praias, planícies de maré, deltas de maré e dunas frontais. Em 

relação à idade os sedimentos costeiros foram divididos em pleistocênicos e 

holocênicos (IPARDES, 1989). 

Os sedimentos marinhos atuais são compostos por cordões de areia 

quartzosas, quase sempre bem selecionadas, distribuídas ao longo das praias; 

apresentando esporadicamente ilmenita, magnetita denominados sedimentos 

quaternários.  

No estudo da geologia do município de Itapoá, constatou-se a presença de três 

tipos principais de unidades geológicas: rochas do embasamento cristalino 

(migmatitos), presentes no Balneário Itapema do Norte e na porção oeste do 

município; sedimentos continentais, formados pelos leques e planícies aluviais-
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planícies de inundação de pequenos rios, sendo o mais importante o rio Saí-

guaçu, e sedimentos marinhos.  

 

3.3.2.2 Águas subterrâneas (Hidrogeologia) 

No município de Itapoá a utilização de águas subterrâneas se dá 

principalmente através de poços ponteiras e poço cacimba, que extraem água 

dos aquíferos não-confinados das formações superficiais. Estes aquíferos 

possuem grande permeabilidade e transmissividade, produzindo vazões 

médias de 7,5 m3/h. As cotas do nível do lençol subterrâneo ficam em média a 

3,2 m abaixo do terreno, podendo até, ficar abaixo do nível do mar em 

situações de alto regime de bombeamento em poços tubulares próximos. 

O avanço de águas subterrâneas salgadas em direção ao continente é 

denominado “cunha salina”. Este fenômeno ocorre devido a proximidade de 

grandes corpos de água salgada, e pode ser acentuado em locais onde é feito 

o bombeamento em poços tubulares.  

Os grandes valores de permeabilidade e transmissividade, característicos dos 

aquíferos costeiros não-confinados, conferem às águas subterrâneas do lençol 

freático grande susceptibilidade a todo tipo de contaminação por infiltração. 

Dessa forma, pode-se inferir a presença de coliformes fecais, nitritos e nitratos 

oriundos do uso e ocupação do solo, e ainda, sulfitos, sulfetos e teores 

elevados de sais causados pela proximidade com o oceano. 

 

3.3.2.3 Geomorfologia 

Itapoá é caracterizada por um relevo acidentado, com colinas até montanhas 

de 200 metros de altitude. O relevo também apresenta planícies sedimentares 

que se estendem ao longo do litoral, onde destacam-se: praias, baías, 

enseadas e pontas. Em Itapoá a presença da Mata Atlântica é permanente ao 

longo de toda a cidade. 
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A Planície Litorânea Norte Catarinense se estende desde o sopé da Serra até o 

oceano; tem comprimento de aproximadamente 20 km, estendendo-se da foz 

do rio Saí-Guaçu, ao norte, até a Baía de São Francisco do Sul, ao sul, e 

altitudes inferiores a 20 m. Ela é constituída principalmente por depósitos 

sedimentares costeiros Quaternários que ainda conservam total ou 

parcialmente as feições morfológicas originadas durante sua deposição, 

notadamente os cordões litorâneos, que correspondem a antigas linhas de 

praias e dunas frontais, como já explicado no item sobre a geologia. 

Na Planície, a cobertura sedimentar do Cenozóico da região litorânea do norte 

do Estado de Santa Catarina pode ser dividida em dois tipos principais: 

continentais e costeiros. Os continentais incluem depósitos atribuídos a leques 

aluviais com idades de Mioceno Inferior ao Holoceno, depósitos associados a 

vertentes, tais como tálus e colúvios e depósitos fluviais do Quaternário. 

Em Itapoá pode-se verificar a presença de duas ilhas: Ilha do Saí Guaçu e Ilha 

de Itapeva. Segue mapa geomorfológico do PNMC (Figura 7). 
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Figura 7. Mapa Geomorfológico Elaborado por Ferma Engenharia Ltda. 
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3.3.3  Solos 

No município de Itapoá predomina o arenito, silte e argila. Composição: quartzo 

em maior parte, argila, minerais, minerais pesados, tais como: magnetita, 

ilmenita (preta) e conchas. 

Pedologia é o nome dado ao estudo dos solos no seu ambiente natural. Os 

principais tipos de solo encontrados na planície litorânea Norte-catarinense, 

segundo a classificação do solo de 2005 fornecida pela EMBRAPA, são: 

 Áreas de Planície; 

 Solos Indiscriminados de Mangue; 

 Neossolos; 

 Organossolos. 

Segue Figura 8, com o mapa pedológico da área do PNMC e seu entorno.
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Figura 8. Mapa Pedológico do PNMC e seu entorno. Elaborado por Ferma Engenharia Ltda. 
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3.3.3.1 Áreas de planície 

Segundo a EMBRAPA (2005), as áreas de planície são dominadas por uma 

Associação de Espodossolo fase floresta hidrófila de restinga + Espodossolo 

fase floresta de restinga, ambos A hístico (turfoso) ou fraco, textura arenosa 

relevo plano. Sob o ponto de vista pedológico, pode-se considerar que toda a 

área da planície é constituída por um sistema de Espodossolo, com variações a 

curtas distâncias em diversas características definidoras desta classe de solo. 

Pode-se observar a sua distribuição nos antigos cordões praiais que deram 

origem à planície, os quais nem sempre guardam suas feições originais, 

podendo estar retrabalhados.  A deposição de serapilheira, principal fonte de 

matéria orgânica para o solo, é a responsável pela manutenção da floresta, 

através da reciclagem dos nutrientes nela contidos. 

 

3.3.3.2 Solos Indiscriminados de Mangue 

De acordo com CURCIO & RACHWAL (2000) os solos de mangue são 

extremamente frágeis, de origem sedimentar fluviomarinha, constituídos 

geralmente por material arenosíltico-argiloso, ricos em matéria orgânica, 

hidromórficos, salinos, com alta capacidade de troca de cátions e elevada 

condutividade elétrica, tiomórficos e por vezes semi-fluidais. Ocorrem na foz de 

rios em ambientes flúvio-marinhos e em locais de águas tranqüilas. Por 

estarem sujeitos ao fluxo e refluxo das marés, tornam-se extremamente 

instáveis e necessitam da proteção constante de sua cobertura vegetal original. 

Inserem-se em um ecossistema de importância fundamental no controle do 

entulhamento do fundo de baias, na depuração de resíduos orgânicos e na 

cadeia trófica. 

Conforme EMBRAPA (1984), os materiais responsáveis pela formação destes 

solos são originados de sedimentos recentes do Quaternário, constituídos de 

lodos argilosos, ricos em matéria orgânica em putrefação. 

FISCHER (1983), discorrendo sobre a necessidade da preservação dos 

manguezais, afirma que entre as raízes da Rhyzophora mangle, prospera um 
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mundo biológico, onde cada folha que cai no solo lodoso é colonizada por 

sucessivas espécies de microorganismos, contribuindo naturalmente no 

processo de decomposição, transformando o tecido vegetal em protoplasma. 

Considera ainda que, pelo menos 10% da matéria orgânica encontrada nos 

solos de mangue venham a ser transformados em tecidos de peixes, 

camarões, caranguejos, crustáceos e outros seresmarinhos, espécies que 

constituem por sua vez fonte de alimento de uma quantidade de organismos. 

 

3.3.3.3 Neossolos 

São constituídos essencialmente por partículas arenosas (sílica) na proporção 

de 85% ou, são muito pobres em nutrientes e apresentam baixa capacidade de 

retenção de água, sendo que tais características são exclusivamente 

dependentes da matéria orgânica presente. Podem ser hidromórficas ou não. 

Ocorrem geralmente no litoral em área de influência marinha pretérita e em 

regiões de ocorrência de arenitos. Em função da ausência de estrutura e 

coesão entre as partículas, predispõem o ambiente, quando mal utilizado, a 

depauperação intensa, por serem extremamente suscetíveis às erosões hídrica 

e eólica e à lixiviação (CURCIO & RACHWAL 2000). 

Também faz parte desta classe os derivados de sedimentos aluviais ocorrem 

principalmente nas margens dos rios e são constituídos por um horizonte 

superficial A, sobrejacente a camadas de composições física e química 

distintas, transportadas pelo rio e que não guardam entre si nenhuma relação 

pedogenética. Subordinado à sua gênese, comumente apresentam alta 

fertilidade natural e texturas variáveis. Essa alta quantidade de nutrientes é 

responsável pela intensa utilização desses solos para agricultura de 

subsistência, com devastação da vegetação ciliar, erosão hídrica e eólica, 

desbarrancamento das margens, contaminação das águas, soterramento do 

leito, entre outros. Podem ser hidromórficos ou não, sofrendo ou não 

inundação, e em função de serem derivados de inúmeros tipos de sedimentos, 

suas características morfológicas físicas e químicas são também muito 

variáveis, apresentando geralmente, camadas plano paralelas de coloração 
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diferente. Do mesmo modo que os solos de Mangue e os Organossolos, 

quando ocorrerem nos diques marginais dos rios, os solos aluviais, jamais 

devem ser destituídos de sua cobertura vegetal original, pois, desempenham 

papel relevante na proteção e conservação da qualidade da água, CURCIO & 

RACHWAL (2000). 

 

3.3.3.4 Organossolos 

Grupamento de solos constituídos por material orgânico que apresentam 

horizonte hístico (com teor de C-org. ¡Ý 80g/kg de TFSA) com espessura 

mínima de 40 cm, quer se estendendo em seção única a partir da superfície, 

quer tomado, cumulativamente, dentro de 80 cm de superfície do solo; ou com 

no mínimo 20 cm de espessura, quando sobrejacente a contato lítico; ou com 

no mínimo 60 cm de espessura se 75% ou mais do material orgânico consiste 

de tecido vegetal facilmente identificável.  

Os organossolos, conforme descrevem CURCIO & RACHWAL (2000), são 

constituídos essencialmente por resíduos orgânicos em vários estágios de 

decomposição, depositados sob condições anaeróbicas em locais abaciados. 

Possuem horizontes hísticos, com teores de carbono maior ou igual a 8% e 

espessura mínima de 40 cm. Tem densidade muito baixa (entre 0,1 a 0,3 

g/cm³), o que lhes confere grau de trafegabilidade muito reduzido. Sua 

composição orgânica os predispõe sobremaneira à subsidência (rebaixamento 

superficial) quando drenados, em função da contração de volume por remoção 

de água, ao que se segue intensa mineralização. A drenagem ainda pode 

causar problemas de solapamento de drenos, ressecamento irreversível da 

massa do solo, erosão eólica (devido à leveza das partículas) e até combustão 

em alguns casos. Por isso, é indispensável que se mantenha a função natural 

desses solos, permitindo que pelo menos uma faixa dos mesmos, situada 

próximo às margens dos rios, seja sempre mantida intacta. Esses solos 

funcionam como reguladores da vazão dos rios e em muitos casos, são 

fundamentais para a reprodução de peixes. Tais solos devem ser reservados 
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para preservação permanente, sendo que em alguns casos deveriam ser 

utilizados como o manejo racional de caxetas (Tabebuia cassinoides). 

De acordo com EMBRAPA (2005), o relevo é um dos fatores mais importante 

na formação desses solos, uma vez que eles ocorrem em locais planos, com 

cotas mais baixas, em pequenas depressões sedimentares próximas aos 

cursos d’água. 

 

3.3.3.5 Aptidão do Solo 

O município de Itapoá caracteriza-se pelas Unidades Ambientais Naturais: 

Planície de Restinga, Planície Aluvial e áreas de Mangue. Os solos associados 

a essas unidades possuem características distintas, com pouca aptidão 

agrícola e possuindo alta fragilidade em face do ecossistema a que pertence. 

 

3.3.4 Hidrografia 

Os maiores Rios do Município são o Rio Saí Mirim, o Rio Saí Guaçu e o Rio 

Jaguaruna, e, conforme já dito anteriormente, o Parque Natural Municipal 

Carijós - PNMC  é delimitado, em sua divisa Norte-Oeste pelo Rio Saí Mirim. A 

Bacia Hidrográfica do Rio Saí Mirim é a maior bacia hidrográfica da região, 

possuindo uma área de bacia equivalente a 73,30 km², constituída de várias 

vertentes que irrigam por completo o município. Contém quatro cachoeiras com 

quedas que variam de sete a doze metros, situadas no Braço do Norte e Saí 

Mirim. É considerada bacia litorânea de pequeno porte e deságua diretamente 

no Oceano Atlântico. A bacia hidrográfica do Saí Mirim é formada pelos Rios: 

Saí Mirim, Água Branca, Bom Futuro, Braço do Norte, Quilombo, Do Meio, 

Baixo, Jaguaruna, Comprido, Pequeno, Gracioso, Uirapuru, Inferninho, Itapoá, 

Mendanha, Carrapatinho, Banararinha, Minas, Guarajuba, Bacamarte, Do 

Tomás e dos Córregos Trevisa, Água Branca.  
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3.3.5 Caracterização Fitofisionômica  

A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (RBMA) é a maior Reserva da 

Biosfera brasileira, com aproximadamente 35 milhões de hectares abrangendo 

áreas de 15 dos 17 estados brasileiros onde existe ocorrência da Mata 

Atlântica, sendo 13 costeiros, do Ceará ao Rio Grande do Sul, além de Minas 

Gerais e Mato Grosso do Sul (MMA, 2000).  

A Floresta Ombrófila Densa - FOD (ELLENBERG & MUELLER-DOMBOIS, 

1955/56), no Brasil, é uma formação perenifolia, tipicamente tropical, 

concentrada, sobretudo em duas regiões: a Amazônica e a Atlântica. Esta 

última, também chamada de “Mata Atlântica” ou “Floresta Atlântica” ocorre ao 

longo da costa brasileira, a qual possui aproximadamente 9.200km de extensão 

(SILVEIRA, 1964), considerando o contorno de baías e ilhas, desde o Cabo de 

São Roque, no Rio Grande do Norte, até o Rio Taquari, no norte do Rio Grande 

do Sul (POR, 1992), estendendo-se entre 5º e 30º de latitude Sul, apresenta 

variações decorrentes das diferenças de solo, de altitude e de relevo (MAACK, 

1981). A Floresta Atlântica inclui, por definição, as formações associadas 

(ecossistemas) de restingas e manguezais, sendo um dos “hot spot” da 

biodiversidade mundial (ARAÚJO & OLIVEIRA, 1988 e MMA, 2000). Estas 

formações desenvolvem-se pelo litoral das regiões nordeste, sudeste e sul do 

país (LINO, 1992). 

Estima-se que a flora arbórea da Floresta Ombrófila Densa seja representada 

por mais de 700 espécies, sendo a maioria exclusiva, não ocorrendo em outras 

unidades vegetacionais (LEITE, 1994; REIS, 1995). 

No Estado de Santa Catarina, a Floresta Ombrófila Densa, juntamente com 

seus ecossistemas associados, manguezais e restingas, cobria 31.611 km2 ou 

32,9% do território catarinense. Da área original de Floresta Ombrófila Densa 

restam cerca de 20% (7.000 km2), distribuídos em remanescentes florestais 

primários ou em estágio avançado de regeneração. A maior extensão da área 

ainda coberta por florestas no Estado é representada por fragmentos de 

Floresta Ombrófila Densa (RBMA, 2008) (Figura 9). 
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VELOSO et al. (1991) subdividiram a região da Floresta Ombrófila Densa no 

Brasil em cinco subformações, segundo variações altimétricas e latitudinais, 

que se refletem nas características pedológicas, climáticas e vegetacionais: 

Aluvial, Terras Baixas, Submontana, Montana e Altomontana. 

Em toda porção leste do Estado de Santa Catarina a formação florestal original 

é de Floresta Ombrófila Densa e formações pioneiras, como mangues, várzeas 

Figura 9. Mapa da Vegetação do Estado de Santa Catarina 

Fonte: http://www.rbma.org.br 
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e restingas. Formação influenciada diretamente pelo ar quente e úmido do 

oceano atlântico e com chuvas bem distribuídas ao longo do ano (SPVS, 

1996). Estima-se que o Estado de Santa Catarina era ocupado cerca de 31% 

pela Floresta Ombrófila Densa e aproximadamente 2,1% pelas Formações 

Pioneiras (KLEIN, 1978). 

O litoral norte de Santa Catarina abrange as florestas das planícies 

quaternárias costeiras de origem fluvial ou flúvio-marinhas, denominadas de 

Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas, situadas em altitudes desde o 

nível do mar a até aproximadamente 30m (ATLAS de SANTA CATARINA, 

1986) (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tipologia vegetacional das Terras Baixas é bastante variável ao longo de sua 

extensão, conforme as variações do solo e estádios sucessionais. Em alguns 

remanescentes podem-se observar conjuntos dominados ora por Ficus 

organensis ora por Syagrus romanzoffiana ou Calophyllum brasiliense, 

acompanhados por Ocotea pulchela, Minilkara subsericea, Tabebuia 

 

.  
 

Figura 10 Perfil esquemático da Floresta Ombrófila Densa, destacando a localização da FOD Terras 
Baixas. 

Fonte: Adaptado de http://escoladanatureza.no.comunidades.net. Equipe Ferma Engenharia Ltda. 

http://escoladanatureza.no.comunidades.net/
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cassinoides, Alcornea triplinervia, várias espécies de Myrtaceae, Pera glabrata, 

e a ocorrência esporádica de Euterpe edulis. 

Essa tipologia florestal apresenta um estrato médio pouco expressivo, onde 

ocorrem, principalmente, Posoqueria latifolia (Baga-de-macaco), Garcinia 

gardneriana (Bacupari). No estrato das nanofanerófitas destacam-se algumas 

espécies de Psychotria spp. e a Geonoma schottiana (Guaricana). É muito 

expressiva na Floresta das Terras Baixas a presença de um grande tapete de 

bromélias semi-terrestres que crescem sobre as raízes das árvores.  Entre 

estas se destacam Nidularium inocentii var.  paxianum,  N.  procerum  e 

Canistrum lindenii.  

LEITE e KLEIN (1990) chamam a atenção de que as Florestas das Terras 

Baixas são comparativamente pobres em lianas, porém ricas em epífitos, 

principalmente da família das bromeliáceas. Entre as espécies epífitas 

destacam-se Vriesea carinata (Bromeliaceae), Codonanthe sp.(Gesneariaceae) 

e Oncidium sp. (Orchidaceae). Destaca-se ainda, a presença de Phylodendron 

imbe (cipó imbé), uma planta herbácea escandecente (Figura 11). 
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3.3.6 ASPECTOS CULTURAIS E HISTÓRICOS DA REGIÃO DE 
ABRANGÊNCIA 

O município de Itapoá tem sua origem, história e cultura estreitamente ligadas 

aos municípios de Garuva e São Francisco do Sul.  Até o final da década de 60 

o povoamento de Itapoá era vinculado ao município de São Francisco do Sul, 

pertencendo na época ao distrito do Saí, freguesia de Nossa Senhora da 

 

A) Aspecto do interior da Floresta Ombrófila Densa 
das Terras Baixas. 

 

Em destaque no primeiro plano tronco coberto por 
epífitas, interior da Ombrófila Densa das Terras 
Baixas. 

 

Interior da Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas, em 

destaque Vriesea carinata (Bromeliaceae). 

 Em destaque exemplar  de Tillandsia sp. (Bromélia 

epífita), parcela 1. 

 

Interior da Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas, em 

destaque Oncidium sp. (Orchidaceae). 

 
Figura 11. Aspectos do interior da Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas. 

Créditos: Equipe Ferma Engenharia Ltda. Setembro/2012 
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Glória. Mais tarde Itapoá foi agregada ao município de Garuva, tornando-se 

distrito em 28 de setembro de 1968. Finalmente, em 26 de abril de 1989, Itapoá 

tornou-se município, através da Lei Estadual nº 7.586. Para emancipação do 

Município foram realizados dois plebiscitos. O primeiro no dia 18 de outubro de 

1987 e o segundo no dia 04 de setembrode1988. 

A fundação de Garuva é atribuída ao português Cândido da Veiga em 1914, 

mas continuou pertencendo a São Francisco do Sul. Em dezembro de 1927, foi 

criado o Distrito de Garuva e nomeado o primeiro Intendente Distrital. 

Em 1934, a sede do Distrito de Garuva deslocou-se para São João do Palmital, 

onde atualmente se encontra e somente em 1963 desmembrou-se de São 

Francisco do Sul, após muita negociação e luta, pois São Francisco não 

pretendia perder seus 35 km de mar, hoje pertencentes a Itapoá. 

Através deste breve relato se torna evidente a principal vocação do município 

de Itapoá, cujas praias ainda preservadas atraem veranistas, moradores em 

busca de um estilo de vida mais tranquilo e turismo. 

Assim, quando se pensa nos habitantes do município, há que considerar pelo 

menos três categorias: os antigos moradores (nativos ou imigrantes); os novos 

habitantes que vieram atraídos pela possibilidade de ocupação e renda (setor 

comercial em geral e imobiliário) e os moradores ocasionais ou fixos que 

buscam melhor qualidade de vida, exaustos dos grandes centros urbanos. 

Pode-se ainda acrescentar os turistas de temporadas os quais vem aproveitar 

o verão e os feriados. Configura-se, pois, certa sazonalidade nos usos e no 

comércio da cidade.  

De certa forma o turismo se constitui na base econômica do município, com 

seus hotéis, pousadas e restaurantes. “A costa itapoaense proporciona aos 

turistas 100% de balneabilidade, com praias boas para banho com águas 

límpidas, quentes e areia branca; ideais para famílias com crianças. A cidade 

recebe na alta temporada, compreendida entre os meses de dezembro a 

fevereiro, cerca de 200 mil visitantes, movimentando todo o comércio local. A 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Francisco_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Francisco_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Francisco_do_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itapo%C3%A1
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região também proporciona boas condições para a prática de esportes náuticos 

como o surfe, o windsurfe, o jet-ski e barcos a vela, além da pesca esportiva”.  

Além do turismo algumas atividades mais tradicionais ligadas ao mar e ao meio 

rural fazem parte da vida do município, como:  

• A pesca artesanal, que historicamente é uma das principais atividades e hoje 

atende basicamente o mercado local e os veranistas e turistas; 

• A agricultura tipicamente de subsistência. Os principais cultivos são de 

banana, arroz, mandioca, abacaxi e hortifrutigranjeiros. 

• A pecuária, explorada por pequenos proprietários com rebanhos de gado de 

corte e de gado leiteiro, atendendo o mercado local.  

Há poucos anos um empreendimento de porte veio se agregar ao município – o 

porto de Itapoá - inaugurado em 22 de dezembro de 2010. 

 O terminal privativo de uso misto para a movimentação de contêineres tem 

como acionistas a Portinvest Participações (Conglomerado Batistella e 

Logística Brasil – Fundo de Investimento e Participações gerido pela BRZ 

Investimentos) e Aliança Navegação e Logística (Hamburg Süd). O Porto está 

localizado no início na Baía da Babitonga. A localização geográfica estratégica 

tem águas calmas e condições naturais de profundidade, com um calado de 

aproximadamente 16 metros. Assim, o terminal é adequado para receber 

navios de grande porte, melhorando o fluxo destas embarcações nas regiões 

Sul e Sudeste brasileiro. Caracterizado como um porto de concentração de 

cargas de importação e exportação, o Terminal segue tendência dos portos 

mais modernos do mundo, com mínima interferência no meio ambiente. 

(www.portoitapoa.com.br) 

 

3.3.6.1 O Parque 

A primeira unidade de conservação pública do município foi criada em 5 de 

junho de 2011. Na margem do rio Saí-Mirim, nos fundos do Balneário Brasília, 

foi lançada a Pedra Fundamental do Parque Natural Municipal Carijós, 

http://www.portoitapoa.com.br/
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considerada a primeira iniciativa concreta para a proteção da vegetação nativa 

a margem do principal manancial hídrico de Itapoá. 

Abrange perto de 50 hectares de uma área pública no entorno da região mais 

populosa e carente de Itapoá. As demais áreas naturais do território 

permanecem desprotegidas, em que pese à existência das Áreas de Proteção 

Permanente (APPs) e o Zoneamento Econômico Ecológico (ZEE) delimitando 

expressiva área de proteção ambiental. 

Os recursos da compensação ambiental da estrada de acesso ao porto e da 

linha de transmissão de energia serão destinados a implantação e 

operacionalização do parque. Um dos resultados positivos proporcionados pelo 

porto para o meio ambiente em Itapoá, não desconsiderando os demais 

benefícios advindos do empreendimento. 

 

3.3.6.2 Manifestações Culturais 

Do ponto de vista da participação e inclusão dos diferentes grupos sociais 

conviventes no município e região de entorno do parque, destacam-se como 

pontos de partida para a integração entre cultura e desenvolvimento social: 

 Considerar que os bens culturais materiais e imateriais, incluindo o 

patrimônio natural, revitalizados e revalorizados, suprem um capital 

social capaz de envolver programas de inclusão e participação.  

 Contar com a possibilidade de um processo educativo em que os 

moradores incorporem a importância ecológica do parque. 

 

 Pensar em ações e intervenções que não apenas preservem as boas 

relações, mas consolidem uma maneira exemplar de convivência 

ecologicamente sustentável.`` 

O Departamento de Cultura da prefeitura Municipal de Itapoá informa que um 

inventário sobre os bens culturais materiais e imateriais do município está em 

processo de criação, com os seguintes eventos levantados: 
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 Grupo de Fandango (Chimarrita) - comunidade do Pontal;  

 Procissão marítima de Nossa Senhora Aparecida, realizada todo dia 12 

de outubro, há mais de 50 anos - comunidade do Pontal; 

  Dança de São Gonçalo - comunidade do Pontal;  

 Farol, ponto turístico - comunidade do Pontal; 

  Sambaquis - vários em várias localidades do Município;  

 As três pedras - ponto turístico em Itapema do Norte; A pedra que deu 

origem ao nome da cidade - em Itapoá centro;  

 Canoa caiçara - Sr. Manoel Caldeira - Barra do Saí; 

 Engenho de farinha - Estrada Saí Mirim; 

  Igreja da Jaca;  

 Comunidade Saí-Iguaçú (cemitério e ponte, bens históricos);  

 Cemitério de Itapema do Norte;  

 Cerâmica açoriana;  

 Artesanato local bastante diversificado: couro de peixe, escama de 

peixe, bordados, crochê, conchas, areia da praia, etc;  

 Terno de reis - comunidade do Pontal;  

 Cambira, muqueca, pirão - comunidade Pontal; 

  Festividades de aniversário do Município (26 de abril). 

 

3.3.7 DINÂMICA POPULACIONAL 

3.3.7.1 PERFIL GERAL DA POPULAÇÃO 

A dinâmica populacional, em especial a mobilidade da população no território 

comporta inúmeras trajetórias determinadas por mecanismos que atraem e que 

expulsam pessoas ou famílias. Provocam alterações, na maioria das vezes, de 

grande importância na conformação do espaço, na distribuição e na 
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apropriação de bens e serviços, de tal forma que a sua observância é 

fundamental para a definição das políticas públicas e nas formas de suas 

manifestações culturais. 

O município apresenta peculiaridades relacionadas à evolução da ocupação do 

território, marcada atualmente por taxas de crescimento populacionais 

relativamente altas em comparação com a região norte de Santa Catarina. 

Segundo os dados do Censo de 2010, Itapoá cresceu 60,9% em uma década, 

enquanto toda a região Norte do Estado teve um crescimento de 16,38%. Em 

2000, o número de habitantes no município era de 8.839, já em 2010 o censo 

registrou o número de 14.282 habitantes. No que se refere aos dados do IBGE 

e outras fontes que seguem os resultados do último censo, é forçoso utilizar a 

contagem oficial; como a maioria dos dados são colocados de forma 

proporcional (%) a diferença não é significativa. 

Na tabela 1, que se refere ao incremento médio anual da população, pode-se 

comparar os estados da região sul, onde Santa Catarina, embora apresente 

decréscimo populacional entre as décadas, ainda foi o que mais cresceu entre 

2000 e 2010, inclusive acima da média brasileira que foi de 1,32%. Isto quer 

dizer que há um movimento sutil ainda em andamento, representado pelos 

municípios que atraem mais migrantes. 

 

Tabela 1. Taxa de crescimento da população. Incremento médio anual - Região Sul.  

Estado 1991-2000 2000-2010 

Paraná 1,4 1,23 

Santa Catarina 1,87 1,46 

Rio Grande do Sul 1,23 0,72 

 

A figura 12 ilustra bem o crescimento acelerado das duas últimas décadas, 

podendo-se constatar que o município que centraliza a região – Joinvile – 
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apresenta quase o mesmo crescimento acelerado de Itapoá nas últimas 

décadas, menos acentuado entre 2000 e 2010.  

 

  

Figura 12. Itapoá e Joinvile. Evolução da população entre 2000 e 2010 

Fonte: Sinopse IBGE 

 

As considerações acima apontam a relevância do movimento migratório 

recente para caracterizar a população do município dentro de sua região, bem 

como as necessidades atuais e futuras, pois há evidências de um 

desenvolvimento estável, porém contínuo, uma vez que se encontra próximo e 

parte de um entorno dos mais influentes do estado. 

Esta dinâmica atual da população coloca alguns desafios importantes ao 

desenvolvimento social: ao mesmo tempo em que continuará havendo pressão 

sobre infraestrutura urbana e serviços básicos para fazer frente ao 

crescimento da população, as necessidades decorrentes do próprio 

desenvolvimento devem ser colocadas em pauta no presente como no futuro, 

visto que há um amadurecimento evidente da população residente. São 

categorias específicas como gênero, juventude, envelhecimento, lazer e 

cultura, além de programas de prevenção e combate à violência. 

No que tange à idade da população, a tabela 2 abaixo, indica que o município 

de Itapoá segue o contorno do estado, porém com algumas nuances. Nos dois 

casos há um recrudescimento das faixas entre 0 a 14 anos, indicando que a 

natalidade e fertilidade estão em queda. Nas faixas adultas, principalmente a 
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partir 40 anos Itapoá vem crescendo mais do que o Estado e isto se mantém 

nas faixas entre 60 a 69 anos. A partir dos 70 anos há um decréscimo, 

contudo ainda superior ao estado.  

 

Tabela 2– Itapoá e Santa Catarina. Taxas de crescimento 2000-2010 

Local  Idade  2000  2010 

Itapoá 

Idade  2000  2010 

Santa Catarina 

Total 100 100 Total 100 100 

0 a 4 anos 8,88 6,51 0 a 4 anos 10,02 6,78 

5 a 9 anos 9,48 6,99 5 a 9 anos 10,15 7,3 

10 a 14 anos 9,83 8,32 10 a 14 anos 10,53 8,87 

15 a 19 anos 10 8,73 15 a 19 anos 9,44 7,9 

20 a 24 anos 8,93 9,05 20 a 24 anos 8,37 7,13 

30 a 34 anos 8,32 8,18 30 a 34 anos 7,53 7 

35 a 39 anos 8,17 7,53 35 a 39 anos 7,37 6,69 

40 a 44 anos 6,84 7,43 40 a 44 anos 6,06 6,81 

45 a 49 anos 5,62 7,07 45 a 49 anos 5,92 6,81 

50 a 54 anos 4,39 5,85 50 a 54 anos 5,01 6,85 

55 a 59 anos 3,26 4,78 55 a 59 anos 3,61 6,54 

60 a 64 anos 2,64 3,58 60 a 64 anos 3,1 5,32 

65 a 69 anos 2,05 2,52 65 a 69 anos 2,49 4,05 

70 a 74 anos 1,53 1,85 70 a 74 anos 1,47 2,67 

75 a 79 anos 0,96 1,26 75 a 79 anos 0,74 1,4 

80 anos ou mais - - 80 anos ou mais - - 

Fonte: censos IBGE 2000/2010 
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O gráfico abaixo (Figura 13) ilustra o crescimento da população adulta e 

madura nas últimas décadas, evidenciando o movimento e o novo desenho 

demográfico de Itapoá desde sua criação.  

 

Figura 13. População de Itapoá por faixa etária. 1990 a 2010 

 

No que se refere à distribuição da população por local, percebe-se o fenômeno 

da urbanização, em que pese à presença da atividade pesqueira no litoral, cuja 

ocupação se insere no âmbito periurbano. O gráfico seguinte (Figura 14) 

mostra a dimensão da participação da população urbana sobre a rural. 

 

 

Figura 14. Distribuição da população urbana e rural. Itapoá. 2010 

Fonte: IBGE 
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O que sobressai no âmbito do município em termos de concentração é o 

evidente traçado de moradias mais próximas ao litoral. Contudo, o crescimento 

da população residente ocorre em áreas que adentram o município e se 

localizam mais próximas das florestas. No caso do entorno do parque há 

inclusive uma Zona Especial de Interesse Social (ZEIS) destinada a projetos 

habitacionais populares.  

No gráfico seguinte (Figura 15) constata-se o uso das moradias, em que 

apenas 32% são ocupadas por residentes fixos. A grande maioria destina-se a 

uso de lazer, embora se deva considerar parte deste uso como flutuante, ou 

seja, utilizada também como segunda opção de moradia. 

 

 

 

Figura 15. Domicílios por tipo de ocupação. Itapoá.2010 

Fonte: IBGE 

 

3.3.7.2 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO RESIDENTE NO ENTORNO DA 

UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

Indicadores Sociais Básicos 

Entre os indicadores mais utilizados para medir o desenvolvimento humano 

está o IDH-M (índice de desenvolvimento humano municipal) que permite 

comparações entre municípios, estados e países. No entanto optou-se por 
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utilizar outros indicadores mais atuais, uma vez que o ultimo IDH-M foi 

calculado com base no censo de 2000, o que dificulta a análise devido às 

mudanças ocorridas na última década, como se viu acima. 

O Coeficiente de Gini é utilizado para calcular a desigualdade de distribuição 

de renda. Ele consiste em um número entre 0 e 1, onde 0 corresponde à 

completa igualdade de renda (onde todos têm a mesma renda) e 1 

corresponde à completa desigualdade (onde uma pessoa tem toda a renda, e 

as demais nada têm). O índice de Gini é o coeficiente expresso em pontos 

percentuais (é igual ao coeficiente multiplicado por 100). Dados do PNUD 

(Plano das Nações Unidas para o Desenvolvimento), de 2010, pelo índice de 

Gini, apontam o Brasil com o resultado de 0,56, sendo assim, o terceiro país 

mais desigual do mundo.  

Segundo a Listagem dos estados brasileiros por Coeficiente de Gini em 2009 o 

estado de Santa Catarina estava em primeiro lugar em termos de igualdade - 

0,460, portanto bem acima da média brasileira.  

O Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), cujos indicadores são 

atualizados anualmente utiliza três esferas com peso igual no cálculo para 

determinação do índice de desenvolvimento dos municípios brasileiros: 

emprego & renda, educação e saúde. O índice varia de 0 a 1: quanto mais 

próximo de 1, maior o nível de desenvolvimento, considerando os aspectos 

básicos indispensáveis ao desenvolvimento local. 

Com base nessa metodologia, estipularam-se as seguintes classificações: a) 

municípios com IFDM entre 0 e 0,4 - baixo estágio de desenvolvimento; b) 

municípios com IFDM entre 0,4 e 0,6 - desenvolvimento regular; c) municípios 

com IFDM entre 0,6 e 0,8 - desenvolvimento moderado; d) municípios com 

IFDM entre 0,8 e 1,0 - alto estágio de desenvolvimento. 

O dado mais recente do FIRJAN para os estados é de 2009 e indica que a 

média do Brasil está no estágio de desenvolvimento moderado do índice 

FIRJAN, com 0,760. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_Gini
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A Análise Especial do IFDM de Santa Catarina em 2009 revela que “os 

impactos negativos da crise mundial repercutiram principalmente nos estados 

brasileiros mais industrializados e com mercados de trabalho mais 

formalizados. Nessa conjuntura, o estado de Santa Catarina, que concentrava 

à época mais de 1,8 milhões de trabalhadores formais, registrou queda de 

7,7% da produção industrial e redução do ritmo de contratações frente ao ano 

anterior: em 2009, o estado gerou 51 mil empregos, ante mais de 73 mil em 

2008. Sob a influência dessa conjuntura e em linha com o desempenho 

nacional, o estado de Santa Catarina apresentou recuo do Índice Firjan de 

Desenvolvimento Municipal (IFDM) entre 2008 e 2009 – de 0,8026 para 0,7953 

pontos (-0,9%). Com esse resultado, o estado perdeu a classificação de alto 

desenvolvimento que havia atingido no ano anterior, retornando ao limite 

superior do desenvolvimento moderado. Ainda assim, o resultado é superior à 

marca alcançada na última edição do IFDM (0,7938), com dados de 2007, e foi 

suficiente para manter Santa Catarina na quarta posição no ranking estadual. 

Na análise por área de desenvolvimento, fica clara a principal causa da 

retração do resultado agregado. Mais afetada por mudanças conjunturais, a 

vertente Emprego&Renda registrou queda de 7,4%, passando de 0,7719 para 

0,7149 pontos em 2009. As vertentes sociais seguiram em sentido contrário: o 

IFDM Saúde cresceu 1,0% e o IFDM Educação avançou 3,4%. Importante 

ressaltar que esse avanço de Educação garantiu ao estado o segundo lugar no 

ranking nacional nesta área de desenvolvimento, ficando atrás apenas de São 

Paulo.  

Apesar da queda do IFDM estadual, nas três áreas investigadas, a maioria dos 

municípios catarinenses registrou crescimento do IFDM em 2009: 231 (78,8%)  

municípios avançaram em Educação; 165 (56,3%) em Emprego e Renda e 183 

(62,5%) em Saúde. Registraram crescimento nas três áreas de 

desenvolvimento 82 (28,0%) municípios paranaenses; em situação inversa, 

apenas 12 municípios (4,1%). Santa Catarina fica atrás apenas de São Paulo, 

Paraná e Rio de Janeiro”. 
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Conforme a tabela 3 a seguir, constata-se que o município de Itapoá segue a 

análise acima, apresentando alto índice de desenvolvimento nos indicadores 

de educação e saúde. No que diz respeito a emprego e renda, no entanto, o 

indicador fica abaixo da média do estado e do município polo da região, 

indicando que a boa qualidade de vida dos habitantes deve-se, sobretudo aos 

serviços básicos prestados pelo estado e município. Nota-se ainda que Joinville 

segue na faixa de alto desenvolvimento segundo os parâmetros do FIRJAN. 

 

Tabela 3. Santa Catarina, Joinville e Itapoá. Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal -2009 

Estados IFDM Emprego & Renda  Educação  Saúde  

  SANTA CATARINA 0,7953 0,7149 0,8216 0,8494 

   JOINVILLE 0,8406 0,8204 0,8391 0,8624 

  ITAPOA  0,7015 0,4593 0,8038 0,8478 

Fonte: www.firjan.org.br/IFDM/ 

 

Pode-se ainda inferir que a sazonalidade que existe na economia do município, 

assim como a evidente transferência de renda dos setores de comércio e 

serviço para outros centros urbanos, influencia fortemente neste indicador. Isto 

porque o município conta com empresários da área de turismo e lazer que 

residem principalmente em Curitiba e Joinvile o que gera a transferência de 

recursos, em que pese às contribuições e taxas municipais. 
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2. Vulnerabilidade Social 

De modo geral, as condições de vida da população de Itapoá são privilegiadas 

em comparação com outros municípios. Entretanto, existem fragilidades 

internas localizadas, que podem ser percebidas somente quando se faz uma 

análise intraurbana dos indicadores, que permite comparações entre os 

diferentes territórios/bairros e quando se utilizam indicadores diferenciados que 

vão além dos itens clássicos e universais. Ainda não se dispõem de dados 

desagregados em quantidade suficiente para uma análise intraurbana, embora 

as diferenças entre as aglomerações internas sejam percebidas, inclusive a 

existência de pequenas áreas de pobreza e exclusão social. 

As ações de assistência social foram informadas por técnicos da Secretaria Municipal 

de Bem Estar Social que segue a política nacional, conforme texto reproduzido abaixo, 

extraído do Ministério: “A assistência social, política pública não contributiva, é dever 

do Estado e direto de todo cidadão que dela necessitar. Entre os principais pilares da 

assistência social no Brasil estão a Constituição Federal de 1988, que dá as diretrizes 

para a gestão das políticas públicas, e a Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), de 

1993, que estabelece os objetivos, princípios e diretrizes das ações. 

A Loas determina que a assistência social seja organizada em um sistema 

descentralizado e participativo, composto pelo poder público e pela sociedade civil. A 

IV Conferência Nacional de Assistência Social deliberou, então, a implantação do 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Cumprindo essa deliberação, o 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) implantou o Suas, 

que passou a articular meios, esforços e recursos para a execução dos programas, 

serviços e benefício sócio assistenciais. 

O Suas organiza a oferta da assistência social em todo o Brasil, promovendo bem-

estar e proteção social a famílias, crianças, adolescentes e jovens, pessoas com 

deficiência, idosos – enfim, a todos que dela necessitarem. As ações são baseadas 

nas orientações da nova Política Nacional de Assistência Social (PNAS), aprovada 

pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) em 2004.  

A gestão das ações socioassistenciais segue o previsto na Norma Operacional Básica 

do Suas (NOB/Suas), que disciplina a descentralização administrativa do Sistema, a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/resolveuid/6819997878a6a66e0d05d10e99bff945/download
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/resolveuid/ed0ec9f00aee6b3c7337aff96d2541bc
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/resolveuid/23ad2e16c4d257cdb672c8bb352731fa/download
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/resolveuid/23ad2e16c4d257cdb672c8bb352731fa/download
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relação entre as três esferas do Governo e as formas de aplicação dos recursos 

públicos. Entre outras determinações, a NOB reforça o papel dos fundos de 

assistência social como as principais instâncias para o financiamento da PNAS. 

A gestão da assistência social brasileira é acompanhada e avaliada tanto pelo poder 

público quanto pela sociedade civil, igualmente representados nos conselhos nacional 

do Distrito Federal, estaduais e municipais de assistência social. Esse controle social 

consolida um modelo de gestão transparente em relação às estratégias e à execução 

da política, promulgando a transparência e a universalização do acesso aos 

programas, serviços e benefícios socioassistenciais.” 

De acordo com as diretrizes da LOAS, Itapoá implantou os CRAS 

(Coordenação Regional de Assistência Social) que descentraliza o atendimento 

e confere capacidade para atendimento ao total da população carente do 

município. 

A Secretaria Municipal do Bem Estar de Itapoá realizou um relatório 

especialmente para o Plano de Manejo do PNMC, cujo conteúdo confirma a 

relativa vulnerabilidade existente em áreas do entorno do Parque. Como foi 

informado: “pode-se afirmar que, no entorno do Parque, as condições de 

habitação e moradia são precárias, visto que o arruamento dos espaços 

lindeiros ao Parque é irregular, sem limitação de meio fio, onde a maioria das 

residências são de madeira e próximas à rua, sem calçadas para pedestres, o 

que pode ser melhor constatado por um agente do setor competente. Percebe-

se números significativos de ligações clandestinas de energia elétrica como 

também desvios de fornecimento de água; a presença contínua de valetas com 

água parada, como também algumas cercas dividindo os espaços de moradia, 

construídos por sarrafos e arame farpado. 

Constata-se também a presença de muitos animais como cavalos e cachorros 

nas vielas dividindo espaço com crianças que brincam nas ruas. 

Ademais, há posteamento oficial da Celesc nas vias que atravessam 

longitudinalmente ao Parque, o mesmo sucedendo com a água. Não há 

saneamento básico em todo entorno do Parque, como de sorte, na 
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integralidade do município. As valetas presentes no espaço denotam o despejo 

das águas servidas, inclusive exalando um odor não muito agradável. 

Próximo à área do Parque, há o PSF Samambaial e a EMEF Cleiton Hermes. 

Há também a presença de várias igrejas de diversas religiões como também 

muitos “botecos”. Vê-se então, a necessidade efetiva de programas relativos a 

lazer, cultura, esportes, principalmente nos finais de semana, para a família 

como um todo. 

O CRAS, a partir de estudos permanentes, fundamentalmente após 

cruzamento dos dados contidos no Cadastro Único para Programas Sociais 

estende que a desigualdade social/econômica no município é preocupante e 

assustadoramente crescente nos últimos cinco anos. Itapoá tornou-se alvo da 

imigração de famílias numerosas, sem espaços definidos de moradia, sem 

qualificação para o trabalho, sem documentação civil e, muitas vezes, com 

membros portadores de doenças severas. 

Como Itapoá é um município de Pequeno Porte 1, ou seja, até 20.000 

habitantes, conforme CENSO realizado em 2010, que apresentou um Índice de 

Desenvolvimento Humano elevado (0.763), as verbas pactuadas no Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome correspondem a esse indicador. 

As ações do Programa de Atendimento Integral à Família se dão no CRAS, 

único para todo o município. Atualmente são atendidas 960 famílias, advindas 

tanto do espaço urbano quanto do rural. 

Respectivamente, dentro da área do Parque, uma família mantém atualizado o 

CADUN (cadastro único).  

No entorno do referido Parque não se tem conhecimento de associações 

organizadas e, somente, próximo a EMEF Monteiro Lobato, sabe-se da 

existência da Associação Comunitária de Itapema do Norte – ACOIN. 

A participação popular não se apresenta visível, até pela peculiaridade do local.  

Recomenda-se que os setores competentes (Planejamento e Meio Ambiente) 

verifiquem, inicialmente, a legalidade dos domicílios existentes, inspecionando 
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e, se caso for necessário, notificando-os da real intenção desta administração, 

para possibilitar deste modo a devido amparo social a estas famílias.  

A equipe do CRAS esteve presente no referido local, mas não foi possível 

efetivar as entrevistas às unidades familiares presentes, sem uma devida 

inspeção dessa administração. Há risco a integridade física ou moral dos 

profissionais sem um competente laudo do levantamento físico e legal 

realizado pelo setor competente”. 

A referida secretaria informa ainda que há necessidade de inspeção oficial dos 

setores indicados, para posteriormente realizar os estudos sociais que se 

fazem necessários. 

Com relação à assistência social deve-se considerar ainda a importância da 

questão habitacional. A habitação reflete o grau de cidadania alcançado ou 

permitido àquele que a ocupa e é de extrema relevância para análise dos 

aspectos sociais, pois a moradia digna é um direito constitucional e não se 

restringe apenas a casa, mas incorpora também a regularização fundiária, 

infraestrutura, saneamento, salubridade, conforto, mobilidade, serviços urbanos 

e sociais.  

Assim, para que as áreas de entorno do Parque Municipal correspondam a um 

padrão de desenvolvimento social que permita a correta relação da população 

ali residente com o ambiente natural, é importante um levantamento da 

situação de habitabilidade e resolução ou minimização dos problemas 

existentes. 

 

3. Aspectos de Saúde 

O conceito universalmente aceito de saúde é entendido como o resultado das 

condições de vida, de trabalho, de acesso ao lazer, da forma como os seres 

humanos se relacionam entre si e com o meio ambiente. Mesmo sendo um 

conceito pouco operacional, é muito importante, pois rompe com a ideia 

simplista de que ter saúde é não estar doente. 
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No entanto, quando se busca ilustrar as condições básicas de saúde de uma 

população, os indicadores utilizados e aceitos universalmente, passam por 

informações sobre mortes e doenças. Assim, mesmo não partindo de um 

conceito reducionista de saúde, a avaliação de como, quando e em que 

condições as pessoas adoecem e morrem, fornece um quadro importante para 

dimensionar a saúde de uma dada população, sendo mais um indicador de 

qualidade de vida. É importante lembrar que, para grande parcela da 

população os serviços de saúde são atributos de políticas sociais e as 

principais fontes de dados estão relacionadas ao Sistema Único de Saúde 

(SUS) cujo princípio é o atendimento universal. 

Conforme relata a Secretaria Municipal de Saúde de Itapoá o Município vem 

cumprindo todos os programas preconizados pelo Ministério da Saúde no que 

diz respeito á Atenção Básica de Saúde, também aderiu ao PMAQ –AB 

(Programa de Melhoria Acesso e Qualidade da Atenção Básica), programa do 

Ministério da Saúde que ira avaliar a Atenção Básica no município 

comparando-o com os demais municípios do estado. Além disso acrescenta as 

seguintes informações para Elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural 

Municipal Carijós: 

Itapoá realiza atendimento no que diz respeito à atenção básica em saúde, 

com uma população de 15.518 habitantes conforme estimativa do IBGE. O 

Município possui 05 equipes de ESF ( Estratégia de Saúde da Família) com 

cobertura de 100 % da população. Todas as unidades possuem uma equipe 

completa preconizada pelo Ministério da Saúde, sendo eles: um médico clinico 

geral, um enfermeiro, 02 auxiliares ou técnicos de enfermagem e os Agentes 

Comunitários de Saúde. Possui também 02 dentista e 01 Técnico de Higiene 

Bucal, que atendem a demanda odontológica das 05 unidades de saúde.  

Conta  ainda com o NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) que em 2012 

está realizando as seguintes ações: 

Grupo da Psicologia: Palestras Educativas em conjunto com Pastoral da 

Criança e grupos já existentes como (Hiperdia, gestantes e controle de 

antidepressivos). 
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- Visitas domiciliares, mediante encaminhamento médico para orientar 

pacientes e familiares. 

- Atuação na Saúde do Idoso. 

- Serviços itinerantes em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde. 

(Conselhos Municipais, Humaniza SUS etc.) 

- Grupos antidepressivos; 

- Grupos Transtorno Psicossomáticos; 

- Grupos Anti-Tabagismo; 

Fisioterapia: 

- Atividade em grupo para tratamento de patologias crônicas da coluna 

vertebral, mediante encaminhamento médico ou do centro de reabilitação; 

- Curso de reeducação do Assoalho Pélvico; 

- Palestras Educativas nos grupos já existentes; 

- Visitas Domiciliares, mediante encaminhamento médico; 

- Atuação na Saúde do Idoso; 

- Ginástica Laboral Junto as Unidades de Saúde. 

Também conta com um Pronto Atendimento 24 horas e um Centro de 

Reabilitação, uma unidade do SAMU 192, tendo como sede o PA 24 horas 

,sendo de grande importância para atendimento às emergências da população 

sendo elas remoções para as unidades de referência e atendimentos no 

próprio município. 

Na região onde esta localizado o parque, aos fundo da Gleba II e loteamento 

São José há uma Unidade Básica de Saúde da Família do Samambaial que 

conta com 1.279 famílias cadastradas, sendo 3.835 pessoas fonte SIAB( 

Sistema de Informação da Atenção Básica) Data SUS. 

Os demais procedimentos de média e Altas Complexidade (Exames 

especializados e consultas especializadas, internação, cirurgias, maternidade, 
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etc) são de competência do Estado, sendo que a referencia é o Município de 

Joinville, todos os encaminhamentos obedecem a PPI ( Programação Pactuada 

Integrada), onde são distribuídas as cotas conforme o numero populacional.  

Há uma demanda muito grande de consultas especializadas, bem como as de 

exames de Media e Alta complexidade, por isso o município conta com o CIS 

AMUNESC ( Consorcio Intermunicipal de Saúde), onde o município paga com 

recurso ordinário um valor per capita, sendo esse revertido em consultas e 

exames para a população. 

 

4. Aspectos Educacionais 

Os indicadores de educação no município de Itapoá, conforme já se comentou 

é considerado com índice de alto desenvolvimento 

O censo de 2010 aponta que apenas 2,7% dos habitantes com idade superior a 

15 anos são analfabetos. 

A tabela 4 mostra os principais índices de escolaridade dos habitantes de 

Itapoá.  

 

Tabela 4 População de 15 anos ou mais por Escolaridade e Ano - Itapoá 

Escolaridade 1991 2000 2010 

Sem instrução/1º ciclo fundamental incompleto 797 1231 1901 

1º ciclo fundamental completo/2º ciclo incompleto 1132 2512 2063 

2º ciclo fundamental completo ou mais 593 2368 6635 

Total 2522 6111 10599 

Fonte: IBGE - Censos Demográficos 
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A Prefeitura Municipal é responsável pelo Ensino Infantil (de 0 a 4 ou 5 anos); 

pelo Ensino Fundamental de 9 anos escolares e pelo EJA – programa de 

educação de jovens e adultos. 

 A Rede Municipal de Educação de Itapoá fechou o ano de 2011 com uma taxa 

de 0,5% de abandono escolar e de 8,6% de retidos (repetição).  

Neste segmento também é seguida a orientação do Ministério da Educação e a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação para os níveis acima mencionados. 

As informações que seguem foram fornecidas pela Secretaria Municipal de 

Educação de Itapoá, enfatizando que as Escolas sublinhadas estão na área do 

PNMC. 

A Secretaria Municipal de Educação é mantenedora de 14 Unidades Escolares, 

nos segmentos de Creche, Pré-Escola e Ensino Fundamental, são elas: 

 

1. Escola Municipal Euclides Emídio da Silva 

Localização: Barra do Saí. 

Atendimento: Pré-Escola (Pré I e II) – 45 alunos; 

Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) – 307 alunos. 

Esta Unidade Escolar atende os alunos residentes na região delimitada da 

seguinte forma: Norte – Rio Saí Mirim; 

 Sul – Rua nº 610; 

Leste – Praia; 
 
Oeste – Rio Saí Mirim. 

Obs.: Nestes segmentos o atendimento é de 100%. Não há lista de espera. 

 

2. Creche Municipal Lua de Cristal 

Localização: Barra do Saí. 

Atendimento: Creche (Maternal I, II e III) – 39 alunos; 
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Esta Unidade Escolar atende os alunos residentes na região delimitada da 

seguinte forma: Norte – Rio Saí Mirim; 

Sul – Rua nº 610; 

Leste – Praia; 

Oeste – Rio Saí Mirim. 

Obs.: Neste segmento o atendimento não é de 100%. Há lista de espera por 

vaga.  

 

3. Escola Municipal Monteiro Lobato 

Localização: Samambaial. 

Atendimento: Ensino Fundamental (2º ao 9º ano) – 334 alunos. 

Esta Unidade Escolar atende os alunos residentes na região delimitada da 

seguinte forma: Norte – Rua nº 610; 

 Sul – Rua nº 810; 

Leste – Príncipe até Rua nº 760 após, Celso Ramos 

Oeste – Rio Saí Mirim. 

Obs.: Nestes segmentos o atendimento é de 100%. Não há lista de espera. 

 

4. Escola Municipal Claiton Almir Hermes 

Localização: São José. 

Atendimento: Creche (Maternal III) – 50 alunos; Pré-Escola (Pré I e II) – 105 

alunos; 

Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) – 255 alunos. 

Esta Unidade Escolar atende os alunos residentes na região delimitada da 

seguinte forma: Norte – Rua nº 610; 

Sul – Rua nº 810; 
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Leste – Avenida Celso Ramos 

Oeste – Rio Saí Mirim. 

Obs.: Nos segmentos, Pré- Escola e Ensino Fundamental, o atendimento é de 

100%. Já, o Segmento Creche, há lista de espera. 

 

5. Creche Municipal Primeiros Passos 

Localização: São José. 

Atendimento: Creche (Maternal I e II) – 29 alunos; 

Esta Unidade Escolar atende os alunos residentes na região delimitada da 

seguinte forma: Norte – Rua nº 610; 

Sul – Rua nº 810; 

Leste – Avenida Celso Ramos 

Oeste – Rio Saí Mirim. 

Obs.: Neste segmento o atendimento não é de 100%. Há lista de espera por 

vaga.  

 

6. Escola Municipal Ayrton Senna 

Localização: Itapema do Norte. 

Atendimento: Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) – 435 alunos. 

Esta Unidade Escolar atende os alunos residentes na região delimitada da 

seguinte forma: Norte – Praia e Rua nº 760; 

Sul – Rua nº 1100 até Rua XXX após, Rua 1200; 

Leste – Príncipe Praia; 

Oeste – Príncipe até Rua nº 760 após, Celso Ramos.  
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Obs.: Nestes segmentos o atendimento não é de 100%. Há lista de espera. Os 

alunos da lista de espera são encaminhados às escolas Claiton Almir Hermes, 

Monteiro Lobato, Nereu Ramos e Frei Valentim. 

 

7. Creche Municipal Pequeno Aprendiz 

Localização: Itapema do Norte. 

Atendimento: Creche (Maternal I e II) – 45 alunos; 

Esta Unidade Escolar atende os alunos residentes na região delimitada da 

seguinte forma: Norte – Praia e Rua nº 760; 

  Sul – Rua nº 1100 até Rua XXX após, Rua 1200; 

 Leste – Príncipe Praia; 

Oeste – Príncipe até Rua nº 760 após, Celso Ramos. 

Obs.: Neste segmento o atendimento não é de 100%. Há lista de espera por 

vaga. 

 

8. Creche Municipal Palhacinho Feliz 

Localização: Itapema do Norte. 

Atendimento: Pré-Escola (Pré I e II) 

Creche (Maternal III) – 133 alunos; 

Esta Unidade Escolar atende os alunos residentes na região delimitada da 

seguinte forma: Norte – Praia e Rua nº 760; 

Sul – Rua nº 1100 até Rua XXX após, Rua 1200; 

Leste – Príncipe Praia; 

Oeste – Príncipe até Rua nº 760 após, Celso Ramos. 

Obs.: No segmento Pré-Escola o atendimento é de 100%. Já no segmento 

Creche, há lista de espera por vaga. 
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9. Escola Municipal Frei Valentim 

Localização: Itapoá - Centro. 

Atendimento: Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) – 435 alunos. 

Esta Unidade Escolar atende os alunos residentes na região delimitada da 

seguinte forma: Norte – Rua nº 1200; 

Sul – Rua nº 2430; 

Leste – Príncipe  

Oeste – Barreiro.  

Obs.: Neste segmento o atendimento é de 100%. Não há lista de espera.  

 

10. Creche Municipal Mundo Encantado e Pré-Escola Gente Feliz 

Localização: Itapoá - Centro. 

Atendimento: Pré-Escola (Pré I e II)  

Creche (Maternal I, II e III) – 180 alunos;Esta Unidade Escolar atende os 

alunos residentes na região delimitada da seguinte forma: Norte – Rua nº 1200; 

Sul – Rua nº 2430; 

Leste – Príncipe Praia Oeste – Barreiro.  

Obs.: No segmento Pré-Escola o atendimento é de 100%. Já no segmento 

Creche, há lista de espera por vaga. 

 

11. Escola Municipal João Monteiro Cabral 

Localização: Pontal. 

Atendimento: Pré-Escola (Pré I e II) – 51 alunos; 

 Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) – 207 alunos. 
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Esta Unidade Escolar atende os alunos residentes na região delimitada da 

seguinte forma: Norte – Rua nº 2430; 

                                Sul – Baia da Babitonga; 

                                                           Leste – Praia; 

 

                                Oeste – Jaguaruna. 

Obs.: Nos segmentos, Pré- Escola e Ensino Fundamental, o atendimento é de 

100%. 

 

12. Creche Municipal Arco Íris 

Localização: Pontal. 

Atendimento: Creche (Maternal I, II e III) – 31 alunos; 

Esta Unidade Escolar atende os alunos residentes na região delimitada da 

seguinte forma: Norte – Sul – Baia da Babitonga; Leste – Praia;Oeste – 

Jaguaruna. 

Obs.: No segmento Pré-Escola o atendimento é de 100%. Já no segmento 

Creche, há lista de espera por vaga. 

 

13. Escola Municipal Alberto Speck 

Localização: Saí Mirim. 

Atendimento: Pré-Escola (Pré II) – 6 alunos; 

Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) – 54 alunos. 

Esta Unidade Escolar atende os alunos residentes na zona rural do município. 

Obs.: Nestes segmentos o atendimento é de 100%. Não há lista de espera 
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14. EJA 

Localização: Itapema do Norte. 

Atendimento: Ensino Fundamental (1º ao 9º ano) – 86 alunos. 

Esta Unidade Escolar atende os alunos residentes na zona rural do município. 

Obs.: Nestes segmentos o atendimento é de 100%. Não há lista de espera. 

Educação Ambiental e participação da comunidade. 

No contexto do Plano de Manejo do PNMC, descrito no encarte dois, especial 

atenção está sendo aplicadas as várias modalidades de educação ambiental 

que podem ser desenvolvidas no próprio parque ou a partir dele. 

A proposta inicial faz referência ao caráter educacional amplo que pode ser 

iniciado nesta oportunidade ou ser a continuação de movimentos e práticas já 

em andamento na comunidade, contando com as organizações da sociedade 

civil em conjunto com as políticas públicas, seguindo preferencialmente a 

abordagem que considera: “A reflexão sobre as práticas sociais, em um 

contexto marcado pela degradação permanente do meio ambiente e do seu 

ecossistema, cria uma necessária articulação com a produção de sentidos 

sobre a educação ambiental. A dimensão ambiental configura-se 

crescentemente como uma questão que diz respeito a um conjunto de atores 

do universo educativo, potencializando o envolvimento dos diversos sistemas 

de conhecimento, a capacitação de profissionais e a comunidade universitária 

numa perspectiva interdisciplinar. O desafio que se coloca é de formular uma 

educação ambiental que seja crítica e inovadora em dois níveis: formal e não 

formal. Assim, ela deve ser acima de tudo um ato político voltado para a 

transformação social. O seu enfoque deve buscar uma perspectiva de ação 

holística que relaciona o homem, a natureza e o universo, tendo como 

referência que os recursos naturais se esgotam e que o principal responsável 

pela sua degradação é o ser humano”. 
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Cabe aqui ressaltar o processo de desenvolvimento da educação ambiental, 

conforme as considerações do Ministério Publico Federal que orienta sobre os 

antecedentes e critérios abaixo descritos: 

Nos últimos três séculos a humanidade passou por grandes mudanças: 

 Surgimento do processo de produção industrial que aumentou a 

utilização dos recursos naturais e a geração de resíduos;  

 Migração das pessoas do meio rural para as cidades;  

 Aumento da produção do conhecimento proporcionando rápido 

desenvolvimento das ciências e da tecnologia;  

 Mudanças nos valores e modos de vida da sociedade;  

 Acelerado crescimento populacional. 

Essas mudanças tiveram consequências profundas para todo o planeta: 

 CULTURA DE SEPARAÇÃO DO HOMEM E AMBIENTE - O homem não 

se enxerga como parte do meio ambiente, não estabelece limites nem 

critérios apropriados para utilização dos recursos naturais.  

 CRISE AMBIENTAL – surgimento de graves problemas ambientais 

devido ao aumento da utilização dos recursos naturais e da produção de 

resíduos 

A preocupação com a CRISE AMBIENTAL fez com que surgisse a mobilização 

da sociedade, exigindo soluções e mudanças. Na década de 60, do séc. XX, a 

partir dos movimentos contraculturais, surgiu o movimento ecológico que 

começou a elaborar a proposta da EDUCAÇÃO AMBIENTAL como ferramenta 

de mudanças nas relações do homem com o ambiente. 

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL (EA) surge como resposta à preocupação da 

sociedade com o futuro da vida. 

Sua proposta principal é a de estimular o surgimento de uma cultura de ligação 

entre natureza e sociedade, através da formação de uma atitude ecológica nas 

pessoas. Um dos seus fundamentos é a visão socioambiental, que afirma que 
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o meio ambiente é um espaço de relações, é um campo de interações 

culturais, sociais e naturais (a dimensão física e biológica dos processos vitais). 

Ressalte-se que, de acordo com essa visão, nem sempre as interações 

humanas com a natureza são daninhas, porque existe um copertencimento, 

uma coevolução entre o homem e seu meio. Coevolução é a ideia de que a 

evolução é fruto das interações entre a natureza e as diferentes espécies, e a 

humanidade também faz parte desse processo. 

O processo educativo proposto pela EA objetiva a formação de sujeitos 

capazes de compreender a sua realidade e agir nela de forma consciente. Sua 

meta é a formação de sujeitos ecológicos. 

 

“A EA fomenta sensibilidades afetivas e capacidades cognitivas para uma 

leitura do mundo do ponto de vista ambiental. Dessa forma, estabelece-se 

como mediação para múltiplas compreensões da experiência do indivíduo e 

dos coletivos sociais em suas relações com o ambiente. Esse processo de 

aprendizagem, por via dessa perspectiva de leitura, dá-se particularmente pela 

ação do educador como intérprete dos nexos entre sociedade e ambiente e da 

EA como mediadora na construção social de novas sensibilidades e posturas 

éticas diante do mundo.” (Carvalho, Isabel C. M. Educação Ambiental: A 

Formação do Sujeito Ecológico) 

 

Documentos e programas de referência em Educação Ambiental: 

Lei que institui a Política Nacional de Educação Ambiental 

Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidades Global  

A Carta da Terra  

A Carta da Terra para crianças  

http://pga.pgr.mpf.gov.br/boletins/arquivos-de-boletins-2009/politica-nacional-de-educacao-ambiental/?searchterm=cfm
http://pga.pgr.mpf.gov.br/boletins/arquivos-de-boletins-2009/tratado-de-educacao-ambiental-para-sociedades-sustentaveis-e-responsabilidade-global/?searchterm=FAO
http://pga.pgr.mpf.gov.br/boletins/arquivos-de-boletins-2009/tratado-de-educacao-ambiental-para-sociedades-sustentaveis-e-responsabilidade-global/?searchterm=FAO
http://pga.pgr.mpf.gov.br/boletins/arquivos-de-boletins-2009/a-carta-da-terra/?searchterm=alegre%20celebração
http://www.cartadaterra.com.br/ctcriancas.htm
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Programa de Gestão Ambiental no MP - o Ministério Publico Federal promova 

internamente ações pertinentes ao compromisso institucional de defesa do 

meio ambiente, contribuindo para desenvolver valores e atitudes coerentes 

com os preceitos de sustentabilidade socioambiental. O PGA expressa o 

cuidado do MPF em ser um exemplo para a transformação da sociedade. 

MEC - http://portal.mec.gov.bA Coordenação-Geral de Educação Ambiental 

(CGEA) vincula-se à Diretoria de Educação Integral, Direitos Humanos e 

Cidadania da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

do Ministério da Educação (Secad/MEC). Integra, juntamente com o 

Departamento de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, o 

Órgão Gestor da PNEA – Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 

9.795/99 e Decreto 4.281/02). 

Atuando junto aos sistemas de ensino e instituições de ensino superior, a 

Secad/MEC apoia ações e projetos de educação ambiental que fortaleçam a 

PNEA e o Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), em sintonia 

com os princípios e diretrizes do Tratado de Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, da Carta da Terra, da 

Carta das Responsabilidades Humanas e da Agenda 21. 

 

3.3.8 VISÃO DAS COMUNIDADES SOBRE A UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO 

No que se refere à participação da população foram realizadas as seguintes 

ações, consideradas como um processo inicial de envolvimento das lideranças 

locais; representantes das comunidades e moradores interessados, 

especialmente os que residem mias próximos aos pontos de confluência do 

parque: 

Entrevistas com informantes-chave: foram ouvidos sobre sua percepção 

acerca da implantação do PNMC, no mês de setembro de 2012, quatro 

lideranças locais que incluiu uma ONG, uma associação de artesãos, uma 
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liderança de bairro e uma associação profissional, cujas principais opiniões 

foram registradas e resumidas como segue5: 

a. Vice-presidente da Associação de moradores do bairro Samambaial: 

relata que, à época da entrevistas, já havia acompanhado a equipe que fez o 

levantamento inicial e se propôs a estudar melhor – “no papel” – e contribuir 

para incluir a comunidade no processo de planejamento e construção do 

parque. 

Relatou que uma das questões a ser discutida com os moradores do município 

refere-se á pescaria de lazer, cuja atividade é tradicional e ele acredita que vai 

haver crítica se esta for proibida, porque as pessoas vão perder uma forma de 

diversão. 

Segundo a percepção do mesmo entrevistado as pessoas responsáveis para 

tocar o parque devem incluir de preferência os moradores próximos ao entorno 

da UC. 

Sobre educação ele acredita que existe uma estrutura em geral satisfatória, 

conduto deveria haver mais práticas de esportes. “Levar os alunos das escolas 

para praticar e integrar as escolas para esta atividade”. 

Indagado sobre a questão da segurança no município o entrevistado sugeriu 

que deveria ter mais apoio e ações sociais para ocupar as crianças com 

atividades direcionadas. “Tem crianças soltas por aí por falta de projetos”. “As 

ações precisam se estender para adolescentes com mais de 14 anos”. “se 

ocupar até 16, 17 anos ele não vai cair na marginalidade”. Em sua opinião a 

maioria dos pais não se interessa pelas ações preventivas. 

Sobre questão urbana relacionada a situações de vulnerabilidade social no 

entorno do parque ele reflete que o maior problema a ser enfrentado deve ser 

sobre a legislação de terras, pois existem áreas irregulares na área. 

                                                           
5
 As falas dos entrevistados estão entre aspas.  
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Sobre atividades de lazer afirma que a diversão nas praias se limita ao verão e 

que o parque pode ter um publico durante todo o ano. Sugere a realização de 

cursos para geração de renda, como por exemplo, grupos de mulheres. 

As festas tradicionais estão desaparecendo, hoje restam duas por ano, Pensa 

que isto está relacionado à diversificação da população que hoje inclui 

migrantes, principalmente vindos de Joinville e do Paraná. Acha que 

manifestações culturais podem ser recuperadas. Sobre comunidades 

tradicionais revela que a pesca artesanal ainda é meio de sobrevivência para 

os nativos, que são herdeiros dos jeitos passados, incorporando novas 

tecnologias ao saber mais antigo. Considera ainda que a agricultura está 

diminuindo. “Hoje os pais querem que os filhos saiam para estudar para sair da 

roça e ter uma vida melhor, ter estudo”. 

b. Representante das ONGs que atuam na questão ambiental  

O entrevistado referiu-se às RPPNs existentes nos município, especialmente a 

Reserva Volta Velha que pertence à Família Machado e à Fazenda Palmital, 

que representam iniciativas privadas de conservação e manejo de reservas 

particulares preservadas. 

Revela que estas RPPNs desenvolveram programas diretamente voltados à 

educação ambiental e sugere que o PNMC adote os projetos que já tiveram 

êxito. Além disso, ele relata a existência de diversas pesquisas científicas 

realizadas nestas propriedades e vê no PNMC um embrião para projetos de 

educação ambiental. 

Este entrevistado publicou recentemente um artigo em jornal local no qual 

mostra sua visão a respeito do parque municipal, cujo teor vai, em partes, aqui 

reproduzido: é importante se ter consciência de que uma unidade de conservação não 

se presta unicamente para justificar a destinação de recursos de compensações 

ambientais dos impactos dos empreendimentos empresariais. 

 

É mais do que isso. No conceito está inserida à proteção dos ecossistemas e da 

biodiversidade associada às florestas. Da avifauna e da flora. Da manutenção dos serviços 



PLANO DE MANEJO / PARQUE NATURAL MUNICIPAL CARIJÓS / ITAPOÁ - SC 

                                                    FERMA ENGENHARIA LTDA.  

 
   

80 
 

ambientais por elas prestados e que beneficiam a todos indistintamente. Do direito 

constitucional de ser ter um meio ambiente saudável. Da qualidade de vida da população. 

Da responsabilidade para com as novas gerações. 

 

O Parque Natural Carijós é uma unidade de conservação de proteção integral. Portanto, 

poderá ser utilizado em pesquisas, ecoturismo e principalmente, como instrumento para a 

educação ambiental. 

 

A expectativa é de que efetivamente isso venha a ocorrer. Que se tenha um parque 

integrado nas questões socioambientais. Que promova a sensibilização dos itapoaense, 

em especial dos jovens, para a conservação do ambiente natural. 

 

Que possa abrigar um Centro de Visitação Pública aliado a um Centro de Educação 

Ambiental para atuar nas escolas de ensino público e por extensão nas comunidades de 

Itapoá. Esse deveria ser o verdadeiro motivo para a sua criação. 

 

O Parque Natural Carijós sem dúvida foi o mais significativo evento ocorrido na Semana 

do Meio Ambiente. Um exemplo inspirador para a criação de outras unidades de 

conservação, numa Itapoá cuja característica é ter a maior porção do seu território coberta 

pela vegetação nativa da Mata Atlântica. Diferencial único e privilégio de poucas cidades 

litorâneas da Santa e bela Catarina. 

c. Representantes da Associação de Artesãos Pedra que Surge:  

As entrevistadas dessa associação falaram sobre sua visão da UC, referindo-

se a ela como uma área onde existe ocupação irregular próximo ao rio e que 

deve ser preservada. O parque é para conter as ocupações, ali não pode haver 

moradias ou propriedades particulares. As ocupações enraizadas estão fora da 

área do parque. Em sua opinião o município deve resolver os problemas de 

moradias irregulares. “A terra a princípio não era de ninguém, agora é de todo 

mundo”. “No passado houve até mortes pela posse da terra e ainda hoje há 

essa luta”. 

Consideram como uma potencialidade a criação de um espaço dentro do 

parque para exposição e venda do artesanato local. “ter um quiosque para 
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venda de artesanato e um lugar para mostrar as manifestações da antiga 

cultura. Hoje não tem nada que possa expor os usos de quem colonizou 

antigamente”. Na questão da cultura sua visão é de que a cidade está 

perdendo a identidade; atualmente valorizando, sobretudo o mar e o valor da 

terra, sem considerar que há tempos houve outros tipos de cultura, como a 

pesca artesanal, a agricultura e o artesanato local. 

Com relação ao desenvolvimento social sua percepção é de que se deve lutar 

por aqueles que tiveram menos oportunidades. Não está havendo espaço para 

as famílias conviverem, “é só bar, mais um bar ou igreja”. Uma das 

entrevistadas exemplifica sua visão do futuro do parque com os espaços que 

ela visitou em Curitiba, onde viu crianças com seus pais. Afirma que na cidade 

não há parques para as crianças brincarem. Acha que o PNMC é uma boa 

expectativa desde que seja bem feito, adequado ao coletivo e que a 

comunidade se envolva. 

Sobre a organização da sociedade civil afirma que esta deve se fortalecer para 

enfrentar o poder constituído com mais espaço de articulação. “hoje ainda 

estamos fracos, mas vamos continuar lutando.” 

d. Representante da Colônia de Pescadores 

O entrevistado de início esclareceu que a entidade está vinculada ao Sindicato 

da Pesca e à Federação Estadual de pescadores. Ele ainda não tinha ouvido 

falar do parque e demonstrou uma reação positiva em relação a importância de 

sua utilização para os moradores do município. 

Revela que os associados realizam a pesca artesanal e a comercialização 

atualmente é realizada no mercado do peixe, anexo a Colônia e na banca de 

peixes onde as mulheres trabalham na limpeza dos frutos do mar. A produção 

vai direto da canoa para estes locais. Existe demanda o ano todo e na alta 

temporada do verão a produção local não supre a demanda, quando eles 

realizam troca com os pescadores de Guaratuba, com quem eles têm um 

vínculo antigo. A ligação era feita pela orla marítima, uma vez que não havia 

estrada entre os municípios. “Quando a gente se criou aqui era a coisa mais 
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linda do mundo”. “Tinha engenho de farinha e todo mundo tinha roça de 

subsistência”. “Tinha muita fartura”. Hoje somos uma classe sofrida” 

Afirma o entrevistado que os pescadores representam a origem do município. 

Hoje ele pensa que a pesca e o ambiente estão acabando, devido à ganância. 

Hoje parte dos moradores não tem um terreno. “os grandes poderosos é que 

tomaram a terra” e a transformaram em valor imobiliário. 

Na temporada de verão o turismo, sob seu ponto de vista, acaba sendo 

invasivo e os pescadores tem que chamar reforço policial para garantir seu 

espaço de trabalho. 

Quanto à implementação do parque o entrevistado considera o fato muito 

positivo, não só para as famílias desfrutarem de um espaço público bem 

equipado como para a instalação de um museu ou espaço equivalente que 

possibilite a exposição de antigas embarcações de pesca e outros objetos de 

valor cultural. 

 

Oficinas de Participação 

As oficinas de participação foram realizadas a partir da metodologia de 

participação, conforme consta no Plano de Trabalho, baseado no enfoque 

participativo cuja principal técnica é a moderação participativa. Moderação é 

uma forma de condução de processos de discussão que visa promover uma 

discussão objetiva e equilibrada entre os diversos participantes de determinado 

grupo e contribuir para que todos participem ativamente na construção do 

produto dessa discussão.  

Com a finalidade de acrescentar ao Plano de Manejo do Parque Carijós as 

contribuições da comunidade foram realizadas duas oficinas, as quais estão 

descritas no item 6.2 AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DA UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO. 
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4 ANÁLISE E DIAGNOSE DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

4.1 INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE A UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO 

4.1.1 Acesso à Unidade de Conservação –Gregor 

Geograficamente para o acesso para a Unidade de Conservação – Parque 

Natural Municipal Carijós poderá ocorrer via terrestre pela Rodovia Federal BR-

101, adentrando na Rodovia Estadual SC-412 e em seguida na Rodovia 

Estadual SC-415; ou ainda pela Rodovia Federal BR-277, adentrando-se na 

Rodovia Estadual PR-508 – Alexandra / Matinhos e seguindo até o Ferry Boat 

em direção à Guaratuba/PR e finalizando na Rodovia PR-412 – Máximo Jamur 

em direção a Garuva (Figura 16). 

O Parque localiza-se no Bairro Cambijú do município de Itapoá, entre sete vias 

públicas transversais com a Avenida Governador Celso Ramos, ou seja, entre 

a Rua Brasilia, Rua Walter Crisanto, Rua da Graça, Rua do Peixe, Rua 

Francisco Quirino Correa, Avenida José da Silva Pacheco e a Rua Marabu. 

Visando a ideia de reduzir custos financeiros deverá haver um único acesso à 

Unidade de Conservação, via terrestre. Há estudos e houveram discussões 

ocorridas durante ambas oficinas participativas 6  se o local de acesso mais 

viável seria pela Rua do Peixe ou pela Rua Brasília, concluiu-se que é mais 

viável pela Rua do Peixe. 

O acesso dentro do Parque será a pé em que todo visitante obrigatoriamente 

deverá passar por uma catraca mecânica ou eletrônica no portal de entrada. 

Há estudos preliminares sobre o estacionamento, que ainda não é uma 

prioridade atual, pois requer dados mais detalhados sobre a provável demanda 

de veículos dentre automóveis leves, ônibus e motocicletas, em que se sugere 

como uma das áreas onde hoje mora o residente Sr. Odair José dos Anjos, 

conhecido como “paraguaio”. Quanto aos ciclistas está previsto a construção 

de um bicicletário próximo a entrada do PNMC. 

                                                           
6
 Sendo a Primeira Oficina Participativa – Planejamento ocorrida em 22/09/2012 e a Segunda 

Oficina Participativa – Integração ocorrida em 20/10/2012.  
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Para evitar possíveis acessos irregulares de pessoas à Unidade de 

Conservação – Parque Natural Municipal Carijós por embarcações fluviais 

através do Rio Saí Mirim ao longo de toda a margem direita do corpo hídrico 

será feito o cercamento do parque, conforme descrito no Encarte 1. 
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Figura 16 Mapa Vias de acesso ao PNMC, Município de Itapoá/SC. 
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4.1.2 Origem do nome e histórico da criação da Unidade de Conservação  

O processo de criação desta Unidade de Conservação iniciou em 2010, 

através da compensação financeira de projetos e empreendimentos na 

cidade. Sendo assim, no dia 23 de março de 2011, foi sancionada a Lei 

Municipal n° 330, criando o Parque Natural Municipal Carijós.  

Recursos advindos da compensação ambiental da estrada de acesso ao 

porto e da linha de transmissão de energia estão sendo destinadas a 

implantação e operacionalização do parque, inclusive para o financiamento 

dos custos do presente plano de manejo, verba liberada pela Fundação de 

Meio Ambiente – FATMA. 

A escolha do nome do parque aconteceu a partir de uma enquete, onde a 

ideia da enquete surgiu na Consulta Pública realizada pela Prefeitura sobre 

a criação do 1° Parque Natural Municipal. Em determinado momento da 

Consulta Pública, houve a deliberação para o nome do novo Parque Natural 

Municipal. Na ocasião, o presidente da ADEA (Associação de Defesa e 

Educação Ambiental), Werney Zuneda Serafini, sugeriu que o Parque se 

chamasse Parque Natural Municipal Maria Catarinense. Alguns vereadores 

presentes manifestaram-se a favor de uma escolha mais democrática para o 

nome, com o objetivo de dar maior legitimidade perante a comunidade e 

também pela ave Maria Catarinense já ter sido homenageada através da Lei 

Municipal nº 261/2009 como Ave Símbolo do município de Itapoá. Dessa 

forma, o integrante da equipe do Diário de Itapoá, Francisco Soares, sugeriu 

a criação de uma enquete para decidir o novo nome do Parque. As opções 

de nomes para a enquete surgiram na própria Consulta Pública e também 

através do Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura de Itapoá 

(DIÁRIO DE ITAPOÁ, 2010).  

Abaixo, na figura 17 segue o resultado completo da enquete realizada: 

 

 

http://www.diariodeitapoa.com.br/natureza/index.php/natureza/1435-prefeitura-realiza-consulta-publica-sobre-a-criacao-do-1d-parque-natural-municipal.html
http://www.diariodeitapoa.com.br/natureza/index.php/natureza/1435-prefeitura-realiza-consulta-publica-sobre-a-criacao-do-1d-parque-natural-municipal.html
http://www.diariodeitapoa.com.br/natureza/index.php/natureza/607-ave-e-instituida-como-simbolo-do-municipio-de-itapoa.html
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 “Itapoá é um nome de origem indígena e significa “pedra que surge”. O nome 

foi escolhido pela pedra localizada no Balneário Itapoá (Centro) a 300 metros 

da praia que faz um curioso surgimento seguindo o 

encanto das marés: quando alta fica submersa, quando 

baixa, fica à vista  para  contemplação. 

Os índios Carijós foram os primeiros habitantes destas 

terras. A marca da existência desse povo ficou registrada 

por todo o município através dos Sambaquis. 

Itapoá, assim como Garuva, está situada ao norte do 

estado de Santa Catarina. Localiza-se entre duas 

grandes cidades brasileiras: Curitiba (maior metrópole da Região Sul do País) e 

Joinville (maior cidade do estado de Santa Catarina). Garuva é a primeira 

cidade catarinense cortada pela rodovia BR-101, no sentido norte-sul, o que lhe 

confere situação geográfica estratégica”. 

  

  

Figura 17. Resultado da enquete para escolha do nome do Parque Natural Municipal, Município de Itapoá / SC. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Curitiba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Joinville
http://pt.wikipedia.org/wiki/BR-101
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4.2 METODOLOGIA 

Este item se refere às metodologias utilizadas para cada meio específico, Meio 

Físico, Biótico e Antrópico. 

Todos os dados obtidos em campo foram registrados e georeferenciados, 

gerando um mapa com a distribuição dos pontos amostrais Figura 18 e na 

Tabela 5. Cabe salientar que os pontos amostrais foram marcados de forma 

aleatória. 
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Figura 18. . Mapa Distribuição dos pontos amostrais, PNMC, Município de Itapoá / SC. 
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Tabela 5. Descrição dos pontos amostrais referente aos meios Físico, Biótico e Antrópico. 

LEGENDA 

Símbolo 
no mapa 

Descrição Imagens Coordenadas geográficas 

1 Área PNMC: margem direita do Rio Sai-Mirim (final da Rua Brasília – 
Trilha 1), próximo à estação de captação de água para o Município 
de Itapoá. 

 

22J 0737226 / UTM 7115168 
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2 Área PNMC: local utilizado como pesqueiro (margem direita do Rio 
Sai-Mirim (Trilha 1) 

 

22J 0737251 / UTM 7115197 

3 Área PNMC: puleiro de alimentação (sementes de Andira fraxinifolia), 
Trilha 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 J 0737205 / UTM 7115223 
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4 Área PNMC: Início Trilha 2 (lado esquerdo trilha 1 – sentido rio sai-
Mirim) 

 

22J 0737222 / UTM 7115195 

5 Área PNMC: Início Trilha 3 (lado esquerdo trilha 1 – sentido rio sai-
Mirim) 

 

22J 0337251 / UTM 7115170 
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6 Área PNMC: Final da Rua Francisco Quirino Correia (divisa com área 
do Parque) 

 

22J 0737141 / UTM 7114771 

7 Área PNMC: área interna do Parque (Rua do Peixe, depois da 
ponte), sugestão de entrada principal do parque. 

 

22J 0737106 / UTM 7114852 
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8 Área PNMC: área aberta, restos de uma construção (casa), sugestão 
de área para o Centro de Visitantes, sede administrativa, etc. 

 

22J0737088 / UTM 7114894 

9 Área PNMC: área aberta (continuação do ponto anterior) 

 

22J 0737081 / UTM 7114930 
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10 Área PNMC: Rua do Peixe, área interna do parque – pegada de 
bovino. 

 

22J 0736977 / UTM 7114897 

11 Área PNMC: Rua do Peixe, próximo ao Rio Sai-Mirim (córrego). 

 

22J 0736709 / UTM 7114963 
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12 Área PNMC: Calophyllum brasiliense (guanandi) e casa de abelhas 
(3unidades), trilha lado esquerdo da Rua do Peixe em direção ao rio 
Sai Mirim. 

 

22J 0736694 / UTM 7114940 

13 Área PNMC: início da trilha no lado direito da Rua do Peixe em 
direção ao rio Sai Mirim, continuação da trilha com beneficiamento e 
aspecto do solo arenoso e encharcado. 

 

22J 0736706 / UTM 7114983 
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 Área PNMC: continuação da trilha com benfeitorias e aspecto do solo 
arenoso e encharcado 
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14 Área PNMC: trilha lado direito da Rua do Peixe em direção ao rio Sai 
Mirim (Chácara do Sr. Antônio Careca). 

 

22J 0736716 / UTM 7114972 

15 Área PNMC: trilha lado direito da Rua do Peixe em direção ao rio Sai 
Mirim (Casa do Vereador Cadori). 

 

22J 0736718 / UTM 7114972 
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16 Área do entorno do PNMC: Associação Ichtus  - Rede de reciclagem 
artesanal da pele do peixe. Unidade Samambaial, localizado na Rua 
da Graça. 

 

22J0737805 / UTM 7114808 

17 Área do entorno do PNMC: Marcenaria Realeza / lagoa com Typha 
domingensis (taboa). 

 

22J 0737793 / UTM 7114809 
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18 Área do entorno do PNMC: Final da Rua Walter Crisanto. 

 

22J 0737279 / UTM 7115036 
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19 Área do entorno do PNMC: Final da Rua da Graça / observação 
direta Milvago chimachima (gavião pinhé). 

 

22J 0737202 / UTM 7114945 
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20 Área do entorno do PNMC: Marcenaria Novaes / Usina de reciclagem 
de resíduos recicláveis Associação dos Catadores e Carroceiros de 
Itapoá - ACCI e AVIZ Artefatos de Cimento. 

 

22J 0737204 / UTM 7114935 
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21 Área do entorno do PNMC: Usina de reciclagem particular, Balneário 
São José, duas quadras da caixa d’água CASAN – Rua Tecelão. 

 

22J 0737220 / UTM 7114548 

22 Área do entorno do PNMC: Fábrica de artefatos de cimento, Rua 
Tecelão. 

 

22J 0737497 / UTM 7115259 
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23 Área do entorno do PNMC: Rua Tuiuú, Próximo á área que vai ser 
anexada à UC (6 quadras da divisa – quadra 67 / lote 27). 

 

22J 0737372 / UTM 7115194 

24 Área PNMC: ponto próximo à área que foi à UC, próximo à Rua Papa 
Figus (quadras 85-75 / Rua Pardal). 

 

22J 0737161 / UTM 7115415 
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25 Área PNMC: área que foi anexada Balneário São José. Rua que faz 
divisa, à direita área do parque e à esquerda propriedades 
particulares. 

 

22J 0736751 / UTM 7114492 

26 Área PNMC: área que foi anexada Loteamento São José. Aspecto do 
solo, encharcado e com bastante acúmulo de matéria orgânica. 

 

22J 0736614 / UTM 7114587 
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27 Área PNMC: área que foi anexada Loteamento São José. Aspecto do 
interior da Floresta. 

 

22J 0736566 / UTM 7114609 

28 Área PNMC: área que foi anexada Balneário São José. Aspecto do 
interior da Floresta. 

 

22J 0736524 / UTM 7114626 
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29 Leito do Rio Saí Mirim: ponto de partida da expedição aquática. 

 

22J 0736960 / UTM 7115835 

30 Leito do Rio Saí Mirim: plantação de Pinus sp. (margem esquerda), 
Confloresta / região do Quilombo de baixo. 

 

22J 0736797 / UTM 7115871 
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31 Leito do Rio Saí Mirim: confluência do Rio Saí Mirim e seu tributário 
Rio Ribeirão. 

 

22J 0736768 / UTM 7115677 

32 Leito do Rio Saí Mirim: margem direita Chácara de Seu Antônio 
(dentro dos limites da UC). 

 

22J 0736819 / UTM 7115390 
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33 Leito do Rio Saí Mirim: margem direita final da Rua do Peixe, área da 
UC. 

 

22J 0736819 / UTM 7115398 
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34 Área PNMC: Trilha Secundária e espaço aberto. 

 

22J 0737125 / UTM 7114919 

35 Área PNMC: Trilha Secundária com caminhos paralelos feitos por 
animais. 

 

22J0737149 / UTM 7115280 
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36 Área PNMC: Trilha Secundária ligando o parque ao bairro. 

 

22J 0737149 / UTM 7115280 

37 Área PNMC: Ligação das duas trilhas principais, perto de residência. 

 

22J0736857 / UTM7115270 
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             38 Área PNMC: Final da trilha principal paralela ao rio. Terminando em 
um banhado. 

 

22J0736868 / UTM7115836 
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A seguir descrição das metodologias para cada meio. 

 

4.2.1 Meio Físico  

Para a elaboração do Plano de Manejo do Parque Carijós, o qual levou em 

consideração o Termo de Referência da Prefeitura Municipal de Itapoá, focou-

se em uma abordagem estratégica, procurando selecionar temas, atividades e 

ações prioritárias para a estruturação dos programas de gestão, bem como a 

utilização dos recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis. 

A metodologia adotada no meio físico consistiu inicialmente na coleta e 

diagnose das informações disponíveis abrangendo a sistematização e 

validação dos dados secundários, cartográficos e temáticos, seguida da 

realização de três levantamentos de campo, ocorridos nas datas de 

06/07/20127, de 24/07/20128 a 26/07/20129 e de 20/08/201210 a 21/08/201211, 

dentro da área do futuro Parque Carijós e seu entorno, com avaliação 

qualitativa do solo12, recursos hídricos13, clima e ar14 local, acompanhado de 

registros fotográficos e levantamento in loco, georeferenciado dos pontos 

amostrais realizados, através de sistema de posicionamento global - navegador 

de georeferenciamento de coordenadas geodésicas e UTM, mais 

especificamente GPS digital, em cristal líquido LCD colorido de 1,5” de largura 

e 2,2” de altura, de alta resolução, com precisão inferior a 10m, com receptor 

WAAS/EGNOS, do fabricante americano GARMIN International Inc., modelo 

MAP 60 CSx. 

Houve ainda a coleta de dados secundários pela Internet e juntamente com os 

Departamentos de Meio Ambiente e de Planejamento e Urbanismo da 

                                                           
7 Tempo bom com céu claro e sem chuvas. 
8 Tempo com céu parcialmente nublado e sem chuvas, passando a chuvoso no dia seguinte (25/07/2012). 
9 Tempo bom com céu parcialmente nublado e sem chuvas. 
10 Tempo bom com céu parcialmente nublado e sem chuvas. 
11 Tempo bom com céu parcialmente nublado e sem chuvas. 
12 Inclui-se os aspectos de geologia, geomorfologia, pedologia e hidrologia. 
13 Inclui-se o Rio Saí-Mirim e demais coleções hídricas de menor porte, encontradas, tais como: nascente, olho 

d´água e valas a céu abertas. 
14 A qualidade do ar é boa dentro da área de influência direta do Parque Carijós, havendo pontualmente reduzidas 

fontes estacionárias de emissões atmosféricas, tais como: indústria de artefatos de concreto e marcenaria, além 
de chaminés de fogões a lenha em determinadas moradias. 
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Prefeitura Municipal de Itapoá, além de mapas de localização, legislação 

municipal aplicável15, Termo de Ajustamento de Conduta - TAC da Ação Civil 

Pública n° 126.04.013530-0 do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, 

desenhos e dados técnicos de georeferenciamento dos limites do futuro Parque 

Carijós, além de outros documentos técnicos. 

Quanto a dados de qualidade das águas foram levantados com o Engenheiro 

Químico Carlos Miguel Santana – Gerente Operacional da SERRANA 

ENGENHARIA LTDA., que trabalha em parceria com ÁGUAS DE ITAPOÁ e 

atualmente é a empresa responsável pelo tratamento de água de 

abastecimento do município de Itapoá. 

 

4.2.2 Meio Biótico 

Para o diagnóstico do meio biológico, serviram como base dados secundários 

da região referentes à fauna e flora, além de incursões a campo para 

complementação dos dados já existentes, cuja coleta de dados primários, 

observações em campo, foram realizadas através do estabelecimento aleatório 

de transectos, a fim de caracterizar áreas ecotonais ou áreas em diferentes 

estágios sucessionais, ou seja, regiões onde haviam gradientes de transição 

entre comunidades. Conforme eram encontrados aspectos interessantes eram 

feitas paradas e esta georeferenciada, gerando um mapa de distribuição dos 

pontos amostrais do meio biótico. Cabe salientar que, o levantamento de 

campo dentro dos limites da Área do PNMC foi realizado através de 

caminhadas e o levantamento de campo na área do seu entorno foi realizado 

com o auxílio de um automóvel. 

Os levantamentos foram realizados em apenas uma etapa, a qual teve duração 

de quatro dias (julho e agosto / 2012). 

                                                           
15 Inclui-se a Lei Municipal 204/2008 referente ao Uso e Ocupação do Solo, Lei Municipal 021/2008 referente ao 

zoneamento ecológico econômico, Lei Municipal 330/2011 referente à criação do Parque Natural Municipal 
Carijós, Decreto Municipal 1172/2010, Portaria MS 2914/2011, dentre outros requisitos legais. 
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Foram coletados, em campo, dados primários, referente à fauna (peixes, 

anfíbios, répteis, aves e mamíferos) e flora através dos seguintes métodos de 

amostragem:  

a) Visualização: todas as espécies avistadas (flora, anfíbios, répteis, aves e 

mamíferos), tanto nos pontos de observação, quanto durante os 

deslocamentos (observações oportunísticas) foram anotadas, georeferenciadas 

e quando possível fotografadas; 

 b) Indícios: foram amostrados todos os indícios indiretos (rastros, fezes, 

arranhados, tocas, pêlos, carcaças, frutos, sementes, etc) encontrados nos 

pontos de observação e sempre que possível, também quando em trânsito. A 

identificação dos vestígios de fauna foi feita com o auxílio de dois guias 

especializados (BECKER & DALPONTE, 1990 E BORGES & TOMÁS, 2004), 

além da experiência prévia do consultor responsável. Os indícios foram 

fotografados e georeferenciados.  

c) Entrevistas: foram realizadas entrevistas com habitantes das áreas do 

entorno e funcionários da Prefeitura Municipal de Itapoá. 

d) Para a ictiofauna: devido às limitações logísticas e de tempo disponível para 

levantamentos pontuais optou-se por coletar dados primários apenas através 

de entrevistas, conforme descrita no item anterior e, dados secundários para a 

região. 

O levantamento de representantes da fauna (peixes, anfíbios, répteis, aves e 

mamíferos terrestres) e flora em geral, conforme as metodologias descritas 

acima foram priorizadas, por determinações logísticas e pelas limitações de 

tempo disponível para levantamento nos pontos; portanto não houve esforço de 

amostragem, ou seja, não foram utilizadas técnicas de captura de exemplares 

da fauna de vertebrados e invertebrados e nem foram feitas coletas de material 

botânico.  

Não foram calculados os índices de abundância e demais índices de 

diversidade para este estudo, devido a inconsistência na amostragem e pelo 
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fato de ter sido realizada apenas uma etapa, ou seja, não sendo possível 

considerar os aspectos referente à sazonalidade.  

 

4.2.3 Meio Antrópico  

A contribuição do estudo do meio antrópico visa uma atualização e 

complementação da caracterização geral do grupo social afetado - suas 

características socioeconômicas, com a finalidade de apontar traços essenciais 

da sociedade nativa, suas relações simbólicas e territoriais, além das relações 

com os recursos naturais (meio físico e biótico).  

O desenvolvimento com características sustentáveis passou a representar uma 

peça fundamental nas políticas públicas de desenvolvimento econômico. E no 

contexto do desenvolvimento regional, essa necessidade se torna ainda mais 

proeminente, pois o efeito da implantação de uma UC em um determinado local 

apresenta consequências no curto, médio e longo prazos e, portanto, antes de 

sua execução é fundamental a realização de estudos que avaliem de forma 

integrada os aspectos relacionados aos objetivos referentes à criação da UC.1 

O breve cenário dos aspectos sociais que subsidiam o Plano de Manejo do não 

propõe um modelo ideal, impreciso e parcial da sociedade, mas sim um 

estímulo para a construção e reconstrução do território, ordenadas 

coletivamente, fornecendo instrumentos para que o planejamento possa ser 

contínuo e participativo, conforme requer o Termo de Referência. 

As informações obtidas e aqui apresentadas ganham um contorno aproximado 

da realidade quando são relacionadas entre si. O desenho inicial é 

gradualmente lapidado até mostrar os pontos que se destacam por repetição, 

comparação, constatação. O resultado, menos do que um diagnóstico, 

configura-se como um retrato, um instantâneo, pois a dinâmica social de 

ocupação e construção do território, assim como as diferentes percepções de 

tempo e espaço, limitam-se ao perfil do momento e aos aspectos mais 

evidentes.  
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Em primeira instância pretendeu-se analisar as condicionantes populacionais 

sob a perspectiva das condições básicas de vida e outros aspectos que 

interferem na qualidade de vida da população, verificando a composição e 

distribuição dos serviços públicos básicos. 

Neste relato socioeconômico, utilizou-se métodos quantitativos e qualitativos. 

Primeiro foi feita uma Coleta e Sistematização de Informações a partir de 

dados secundários pré-existentes do município e da região, de fontes oficiais, 

como IBGE; DATASUS; MEC; MDS entre outros e complementados com 

informações locais repassadas por técnicos da Prefeitura Municipal de Itapoá. 

A segunda abordagem, que não se distancia da primeira, deu ênfase às 

percepções, dúvidas e anseios da comunidade com a criação da UC. Para 

atender esta vertente do trabalho foram realizadas duas oficinas participativas: 

de planejamento e integração, além de entrevistas com atores que 

apresentaram-se como potenciais colaboradores da UC.  

A realização do perfil socioeconômico foi realizada com dados disponibilizados 

pelos técnicos da Prefeitura Municipal de Itapoá e deve-se ressaltar que 

algumas informações necessárias não foram possíveis de levantar, de modo 

que se deve considerar a continuidade destes estudos e posteriormente 

acrescentar dados ao Plano de Manejo. 

 Informações Locais 

 Serviços de Educação instalados no município ou acessíveis na região: 

educação infantil; fundamental; segundo e terceiro graus. Oferta e 

demanda; espacialização. 

 Serviços de saúde instalados: hierarquização: atenção básica, PSF; 

especialidades (exames, cirurgias, etc); programas existentes; oferta e 

demanda; espacialização; acesso. 

 Condições de habitação e habitabilidade: condições da casas e infra-

estrutura: luz, água, saneamento básico, acessos para os serviços de 

saúde, educação e assistência. 
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 Levantamento de outros equipamentos sociais existentes: assistência 

social; cultura, esporte e lazer.  

 Levantamento de necessidades e programas existentes para parcelas 

diferenciadas da população: mulheres, idosos, jovens. 

 Reconhecimento das desigualdades sociais e econômicas que marcam 

a história municipal e regional.  

O segundo item realizado através de entrevistas com informantes qualificados 

da administração municipal para análise conjunta dos dados secundários 

levantados e complementação de informações setoriais e intersetoriais e com 

representantes de associações, movimentos, ONGs, considerando a 

disponibilidades dos atores e os prazos do trabalho A ideia foi acrescentar aos 

dados quantitativos, a versão dos atores locais que moram e atuam localmente. 

Por fim, acrescentam-se observações, registros de campo, fotos, etc. 

Tais abordagens se mesclam na composição do relatório, formando um 

mosaico com as informações obtidas que ganha um contorno aproximado da 

realidade quando são relacionadas entre si. O desenho inicial foi gradualmente 

lapidado até mostrar os pontos que se destacam por repetição, comparação, 

constatação. O resultado, mais do que um desenho, configura-se como um 

retrato instantâneo, pois a dinâmica social de ocupação e construção do 

território, assim como as diferentes percepções de tempo e espaço, limita-se 

ao perfil do momento.  

Mais do que oferecer um modelo ideal, impreciso e parcial da sociedade, os 

instrumentos utilizados querem ser aperfeiçoados para que a construção e 

reconstrução do território, utilizando as peças do mosaico, sejam ordenadas 

coletivamente, fornecendo instrumentos para que o planejamento possa ser 

contínuo e participativo, conforme requer o Termo de Referência. 

O planejamento dos municípios tem que ser reconhecido como um processo, 

amparado na efetiva participação popular, na transparência e na negociação 

com os setores organizados da sociedade. Esse processo tem início, mas não 

pode ter fim. É uma tarefa que deve ser compartilhada com a comunidade. 
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A outra da vertente do desenvolvimento social, não separada da anterior, antes 

concomitante e complementar, é o que rata da metodologia de participação. 

Metodologia de Participação 

Antes de descrever as técnicas possíveis de serem praticadas nas oficinas 

participativas, duas questões devem ser pontuadas. A primeira refere-se ao 

caráter educacional amplo que pode ser iniciado nesta oportunidade ou ser a 

continuação de movimentos e práticas já em andamento na comunidade, 

contando com as organizações da sociedade civil em conjunto com as políticas 

públicas.  

O pressuposto que fundamenta a perspectiva da educação ambiental se 

expressa no que diz o professor Pedro Jacobi: A reflexão sobre as práticas 

sociais, em um contexto marcado pela degradação permanente do meio 

ambiente e do seu ecossistema, cria uma necessária articulação com a 

produção de sentidos sobre a educação ambiental. A dimensão ambiental 

configura-se crescentemente como uma questão que diz respeito a um 

conjunto de atores do universo educativo, potencializando o envolvimento dos 

diversos sistemas de conhecimento, a capacitação de profissionais e a 

comunidade universitária numa perspectiva interdisciplinar. O desafio que se 

coloca é de formular uma educação ambiental que seja crítica e inovadora em 

dois níveis: formal e não formal. Assim, ela deve ser acima de tudo um ato 

político voltado para a transformação social.  

A segunda questão relativa à participação diz respeito às limitações impostas 

pela dimensão do trabalho: foram realizadas duas oficinas participativas, sendo 

uma de planejamento e uma de integração. Com essas questões em foco, os 

métodos e técnicas de participação seguiram os pressupostos e critérios a 

seguir. 

• Os seres humanos são seres sociais que vivem, trabalham e se 

reproduzem em condições materiais desiguais e possuem desejos, 

interesses, valores e sonhos diferenciados;  
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• O processo participativo pretende mudar comportamentos e atitudes 

para que os indivíduos passem a ser sujeitos ativos e deixem de ser 

objeto de trabalho de outros; 

• A aprendizagem se dá de forma igual entre os atores; o processo deve 

ser aberto e acessível às pessoas e grupos, organizados ou não. Todos 

têm possibilidade de contribuir; 

• A flexibilidade deve ser observada; os modos de fazer podem ir se 

modificando de acordo com os momentos e deve ter transparência, ou 

seja, tudo o que for feito pode ser consultado pela população. 

• A produção de informação sobre a realidade socioambiental, em 

linguagem acessível e transparente, democratizando o acesso à 

informação; 

• Procurar formas alternativas para o diálogo com a população, 

trabalhando com outras linguagens: a arte, a música, a religião, a 

expressão corporal, as histórias vividas. 

 

Ainda conforme o Termo de Referencia, as oficinas seguiram os moldes das 

técnicas de grupo participativas, tendo como modelo o método Metaplan, com 

as devidas adequações à realidade local e aos limites deste trabalho.  

O formato final das oficinas foi definido em conjunto com os atores locais, 

incorporando profissionais experientes em técnicas de grupo e deverá seguir, 

pelo menos, com os componentes descritos a seguir:  

• A moderação participativa, que engloba os procedimentos adotados por 

um ou mais agentes que assessora(m) um grupo na utilização de 

instrumentos participativos, para conduzi-los de maneira não diretiva. 

Visa promover uma discussão objetiva e equilibrada entre os diversos 

participantes e contribuir para que todos participem ativamente na 

construção do produto dessa discussão. 

• O agente pode ser designado também pelos termos de facilitador, 
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assessor, coordenador, condutor ou semelhante. A designação mais 

difundida é a de moderador. Ele orienta a oficina para que observe os 

seguintes procedimentos: a problematização, com temas pertinentes ao 

objetivo, que orientem o trabalho; o trabalho em grupo para garantir o 

contato face a face e a criação de ideias coletivas; as sessões plenárias 

como instrumento para lapidação das ideias e socialização dos 

resultados; a visualização como registro visual de todo o processo com 

objetividade e transparência; o registro formal das ideias e propostas 

apresentadas. 

Realização das Oficinas Participativas 

Juntamente com a supervisão do Departamento de Meio Ambiente da 

Prefeitura Municipal de Itapoá, foram definidas estratégias, planejamento e 

organização das Oficinas Participativas de Planejamento e Integração, 

considerando que nas oficinas foram desenvolvidos temas através da aplicação 

de técnicas do DRP – Diagnóstico Rural Participativo, as quais foram 

moderadas, mediadas e visualizadas através método Metaplan.  

 

4.3 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-BIÓTICA DA UNIDADE DE 

CONSERVAÇÃO 

4.3.1 Aspectos físicos da Unidade de Conservação 

4.3.1.1 Geomorfologia 

A área da UC propriamente dita é constituída principalmente por depósitos 

sedimentares costeiros Quaternários que ainda conservam total ou 

parcialmente as feições morfológicas originadas durante sua deposição, 

notadamente os cordões litorâneos, que correspondem a antigas linhas de 

praias e dunas frontais, porém fortemente controladas pelo Rio Saí-Mirim. 

Encontram-se fixadas por vegetação composta por florestas das planícies 

quaternárias costeiras. 
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4.3.1.2 Climatologia 

O clima no Município de Itapoá, é do tipo tropical úmido com chuvas 

distribuídas sem muita oscilação ao longo do ano. Temperatura média anual 

em torno de 20ºC. Umidade relativa do ar, 87,18%. Precipitação média anual, 

1.904,00 mm. 

4.3.1.2.1 Balanço Hídrico 

A UC é controlada pelo Rio Saí Mirim, principal caudatário da Bacia 

Hidrográfica do mesmo nome. Trata-se da maior bacia hidrográfica da região, 

constituída de várias vertentes que irrigam por completo o município. É 

considerada bacia litorânea de pequeno porte e deságua diretamente no 

Oceano Atlântico. A área da bacia é de 73,30 km² e possui uma vazão mínima 

de estiagem de 772,28 l/s. 

4.3.1.3 Geologia 

A área onde foi implantada a UC está localizada na planície de inundação do 

Rio Saí Mirim, e é constituída por sedimentos arenosos provenientes de 

cordões litorâneos formados no Holoceno, durante a descida do nível relativo 

do mar nos últimos 5 000 ano.  A morfologia é suave ondulada caracterizada 

por longos cordões litorâneos de perfil convexo intercalados por depressões 

alongadas, preenchidas por material sedimentos fluviais orgânico-argilosos que 

podem evoluir para brejos e banhados, provenientes das periódicas elevações 

do nível do Rio Saí Mirim.  

Os sedimentos marinhos atuais são compostos por cordões de areia 

quartzosas, quase sempre bem selecionadas, distribuídas ao longo das praias; 

apresentando esporadicamente ilmenita, magnetita denominados sedimentos 

quaternários.  

4.3.1.4 Solos 

Os tipos de solo encontrados na UC, segundo a classificação do solo de 2005 

fornecida pela EMBRAPA, são: 

 Áreas de Planície, onde pode-se observar a sua distribuição nos antigos 

cordões praiais que deram origem à planície, os quais nem sempre 
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guardam suas feições originais, podendo estar retrabalhados; a deposição 

de serapilheira, principal fonte de matéria orgânica para o solo, é a 

responsável pela manutenção da floresta, através da reciclagem dos 

nutrientes nela contidos; e 

 Solos Indiscriminados de Mangue; que, por estarem sujeitos ao fluxo e 

refluxo das marés, tornam-se extremamente instáveis e necessitam da 

proteção constante de sua cobertura vegetal original. Inserem-se em um 

ecossistema de importância fundamental no controle do entulhamento do 

fundo de baias, na depuração de resíduos orgânicos e na cadeia trófica. 

Conforme EMBRAPA (1984), os materiais responsáveis pela formação 

destes solos são originados de sedimentos recentes do Quaternário, 

constituídos de lodos argilosos, ricos em matéria orgânica em putrefação. 

 

4.3.1.5 Recursos Hídricos 

4.3.1.5.1 Diagnóstico qualitativo do Rio Saí Mirim 

Deve-se salientar de que atualmente conforme Portaria16 Estadual N° 24/1979, 

regulada pela atual Secretaria de Desenvolvimento Sustentável –SDS, todas as 

coleções hídricas de Santa Catarina são enquadradas como classe 2, mesmo 

que se saiba que a classe poderia ser 1 ou especial, em alguns casos, nas 

proximidades das nascentes. Desta forma, analogamente infere-se que a 

classe de enquadramento do Rio Saí-Mirim. 

Em termos de qualidade das águas superficiais do Rio Saí-Mirim observa-se o 

grau de contaminação, pela coloração amarelada existente, devido ao 

lançamento clandestino de esgotos sanitários de diversas moradias ao longo 

deste corpo hídrico. 

Dentre outros parâmetros físico-químicos e bacteriológicos da água bruta, que 

é coletada na entrada das Estações de Tratamento de Água ETA01 e ETA02, 

são analisados pela empresa ACQUAPLANT SOLUÇÕES AMBIENTAIS para a 

SERRANA ENGENHARIA – empresa atualmente responsável pelo tratamento 

                                                           
16

 Foi promulgada em 19 de setembro de 1979 pela antiga Secretaria do Planejamento e Coordenação Geral do 

Estado de Santa Catarina e enquadra os cursos d’água do Estado de Santa Catarina. 
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de água para abastecimento público do município de Itapoá pode-se destacar 

os seguintes parâmetros17: Demanda Química de Oxigênio - DQO, coliformes 

totais, Escherichia Coli e a densidade de cianobactérias. 

A Tabela 6 mostra a faixa de resultados para cada um dos parâmetros 

retrocitados. 

 

Tabela 6– Resumo dos resultados dos parâmetros físico-químicos e bacteriológicos analisados na água 
bruta do Rio Saí-Mirim 

PARÂMETRO RESULTADO OBTIDO LIMITE 

AMBIENTAL
18

 

. DQO (mg/l) < 16 a 17 não definido 

. Alcalinidade total (mg/L CaCO3) 4
19

 a 6
20

 não definido 

. Coliformes totais (NMP/100 mL) 43
21

 a 43.000 1.000 

. Escherichia Coli (NMP/100 mL) 280
22

 a 940
23

 não definido 

. Densidade de cianobactérias (cel/mL) <3
24

 a 1.267
25

 50.000 

Fonte: ACQUAPLANT, 2012. 

 

As concentrações de DQO oscilam entre valores abaixo de 16 mg/mL até 17 

mg/mL, observando-se que mesmo não existindo um limite legal para este 

parâmetro e ciente de que para o limite para DBO é de 5,0 mg/mL, é de praxe 

considerar a relação 3:1 de DQO:DBO; portanto, o valor está levemente 26 

acima do permitido, considerando que o Rio Saí-Mirim enquadra-se como 

classe 2. 

                                                           
17 Baseados nos Relatórios de Ensaios N° 64979/0 e 64980/0, 65.359/0, 65.360/0, 66279/0, 66280/0, 67011/0, 

67012/0, 68027/0, 68028/0, 68683/0, 68684/0, 69492/0, 69493/0, emitidos pela ACQUAPLANT QUÍMICA DO 
BRASIL LTDA., com sede em Joinville/SC. 

18 Conforme Resolução CONAMA N° 357/2005. 
19 Ocorreu na ETA01, na data de coleta de 12/01/2012, conforme Relatório de Ensaios N° 64979/0. 
20 Ocorreu na ETA02, na data de coleta de 12/01/2012, conforme Relatório de Ensaios N° 64980/0. 
21 Ocorreu na ETA01, na data de coleta de 05/07/2012, conforme Relatório de Ensaios N° 69492/0. 
22 Ocorreu na ETA01, na data de coleta de 05/04/2012, conforme Relatório de Ensaios N° 67011/0. 
23 Ocorreu na ETA01, na data de coleta de 09/02/2012, conforme Relatório de Ensaios N° 65359/0. 
24 Ocorreu na ETA01, na data de coleta de 05/04/2012, conforme Relatório de Ensaios N° 67011/0. 
25 Ocorreu na ETA02, na data de coleta de 09/02/2012, conforme Relatório de Ensaios N° 65360/0. 
26 Está 1,13 vezes acima do limite máximo recomendado. 
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A concentração do parâmetro bacteriológico coliformes totais excede, para o 

valor superior, em 43 vezes o limite máximo permitido pela legislação 

ambiental, ou seja, a Resolução CONAMA n° 357/2005. 

Quanto a densidade de cianobactérias observa-se que mesmo para o valor 

superior de 1.267 cel/mL está abaixo do limite máximo permitido. 

 

4.3.2 Aspectos Bióticos da Unidade de Conservação 

4.3.2.1 Caracterização Fitofisionômica 

Conforme já foi tratado no item 4.3.5, o PNMC localiza-se no município de 

Itapoá, litoral norte de Santa Catarina, o qual abrange as florestas das planícies 

quaternárias costeiras de origem fluvial ou flúvio-marinhas, denominadas de 

Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas (Figura 19), situadas em altitudes 

desde o nível do mar a até aproximadamente 30m (ATLAS de SANTA 

CATARINA, 1986). 

Com base CECHIN (2010) e incursões a campo foram identificadas na área do 

PNMC 49 espécies arbóreas, distribuídas em 20 famílias, conforme Tabela 7, 

além de diversas espécies de plantas de habito herbáceo / arbustivo e epífitas. 

Cabe salientar que neste estudo, não foi feito inventário da vegetação e sim a 

caracterização da mesma. 
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Figura 19. Mapa Vegetação, Município de Itapoá/SC 
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Tabela 7. Lista de espécies arbóreas observadas na área do PNMC, Município de Itapoá / SC. 

Família Espécie Nome popular Observada 
em campo 

Dados 
CECHIM (2010) 

Anacardiaceae Tapirira guianensis cupiuva x x 

Schinus terebinthifolius aroeira x x 

Anonaceae Xilópia brasiliensis xilópia x x 

Rollinia silvatica ariticum x x 

Arecaceae Attalea dubia indaiá x x 

Bactris setosa tucum x  

Geonoma schottiana guaricana miúda x x 

Syagrus romanzoffiana jerivá x  

Bignoniaceae Jacaranda puberula caroba x  

Tabebuia cassinoides caixeta x  

Cecropiaceae Cecropia glaziovii embaúba x  

Cecropia pachystachia embaúba x  

Clethraceae Clethra scabra carne de vaca x  

Combretaceae Teminalia catappa sombreiro x  

Clusiaceae Clusia criuva mangue do mato x x 

Calophyllum brasiliense guanandí x x 

Rheedia gardneriana bacupari  x 

Eleocarpaceae Sloanea guianensis sapopema x x 

Euphorbiaceae Alchornea triplinervia    

Pera glabrata seca ligeiro x  

Fabaceae Andira fraxinifolia andira x x 

 Andira anthelminthica jacarandá lombriga x x 

 Erithrina speciosa corticeira do brejo x  

 Schizolobium parahyba guapuruvu x x 

 Ingá sellowiana ingá x x 

 Ingá sessilis ingá x x 

Lauraceae Ocotea pulchella canela x x 

Endlicheria paniculata canela toiça  x 

Nectandra megapotamica canelinha  x 

Malpighiaceae Byrsonima ligustrifolia baga de tucano x x 

Melastomataceae Miconia cabucu pixirica x x 

Miconia budlejoides pixirica x x 

Tibouchina mutabilis quaresmeira x x 

Malvaceae Hibiscus tiliaceus uvira x  

Meliaceae Cabralea canjerana cajarana x  

Guarea macrophylla baga de morcego x  

Moraceae Ficus sp. figueira x x 

Myrtaceae Psidium cattleyanum araçá x x 

Eugenia brasiliensis grumixama  x 

Marlierea sp. vapurunga x x 

Myrcia acuminatissima guamirim x x 

Myrcia sp. guamirim x x 

Myrciaria sp. -   

Myrtaceae 1 - x  

Myrtaceae 2 - x  

Myrsinaceae Myrsine umbellata copororoca x x 

Sapotaceae Pouteria venosa guacá de leite x x 

Minilkara subsericea maçaranduba x  

Solanaceae Solanum pseudoquina canema x  
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Com base no mapa de uso e ocupação do solo (Figura 20), observou-se que o 

parque apresenta cinco tipologias vegetais, são elas: a) vegetação primária 

apresenta pouquíssima intervenção humana; b) vegetação secundária em 

estágio avançado de regeneração, o qual apresenta-se com algumas 

intervenções antrópicas (trilhas); c) vegetação secundária em estágio inicial de 

regeneração (antigo pasto); d) áreas dominadas pela Brachiaria sp.(nas 

margens do rio Saí Mirim; e) área com intervenção antrópica severa (ruas, 

propriedades particular, valas de escoamento, entre outras). Segue a 

caracterização das tipologias vegetais. 

 

a) Vegetação Primária:  
 

Conforme a Resolução CONAMA 004 /1994 artigo 1o, vegetação primária é 

aquela de máxima expressão local, com grande diversidade biológica, sendo 

os efeitos das ações antrópicas mínimos, a ponto de não afetar 

significativamente suas características originais de estrutura e de espécies, 

onde apresenta altura total média superior a 20 metros (Figura 21). 

A Floresta Primária ocupa 23,9% da área total do PNMC. Foram observadas, 

em campo, as seguintes espécies: Calophyllum brasiliense (guanandi), 

Minilkara subsericea (maçaranduba), Syagrus romanzoffiana (jerivá), Pera 

glabrata (seca ligeiro), Bactris setosa (tucum), Guarea macrophylla (baga-de-

morcego), Tapirira guianensis (cupiúva), Andira spp., Clusia criuva (mangue-

do-mato), Nectandra megapotamica (canela), Cabralea canjerana (cajarana), 

Jacaranda puberula (carova), Myrcine coriacea (copororoca), Clethra scabra 

(carne-de-vaca), Alchornea triplinervia (tapiá), várias espécies de Myrtaceae, 

entre outras. Observou-se uma grande quantidade de epífitas (Orchidaceae, 

Bromeliaceae, Pteridophyta, Gesneriaceae, entre outras), destacando-se 

Vriesea spp. (gravatá), Rhipsalis sp. (comambaia), Codonanthe sp., 

Nemathanthus sp., Epidendrum sp., Oncidium sp. (chuva-de-ouro), a espécie 

Hibiscus tiliaceus (uvira) foi encontrada com muita frequência na margem 

direita do Rio Sai Mirim. 
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Figura 20. Planta de Uso e Ocupação do Solo no PNMC, Município de Itapoá/SC 
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A) Aspecto do interior da Floresta Ombrófila Densa das 
Terras Baixas, Floresta Primária. 

 

Aspecto do interior da Ombrófila Densa das Terras Baixas, 
Floresta Primária. Em destaque, chão coberto por 
bromélias terrestres. 

 

Interior da Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas, 

Floresta Primária, em destaque tronco de Calophyllum 

brasiliense (Guanandi).  

 Em destaque exemplar  de Tillandsia sp. (Bromélia 

epífita), parcela 1. 

 

Interior da Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas, 

Floresta Primária. Em destaque Vriesea carinata 

(Bromeliaceae). 

  Figura 21. . Aspectos do interior da Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas, Floresta Primária. Parque Natural 

Municipal Carijós, Município de Itapoá / SC. 

 
Créditos: Equipe Ferma Engenharia Ltda. Setembro / 2012. 
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b) Vegetação Secundária em estágio avançado de regeneração: 

Este setor apresenta pouca intervenção antrópica (trilhas) (Figura 22), por isso 

não é denominado de Floresta Primária. Recebe esta classificação, pois 

conforme a Resolução CONAMA 004 /1994, artigo 2o “a vegetação secundária 

ou em regeneração é aquela resultante dos processos naturais de sucessão, 

após supressão total ou parcial da vegetação primária por ações antrópicas ou 

causas naturais, podendo ocorrer árvores remanescentes da vegetação 

primária.” 

Fazem parte da composição florística deste tipo de formação vegetal, conforme 

observado em campo, as seguintes espécies: Syagrus romanzoffiana (jerivá), 

Bactris setosa (tucum), Guarea macrophylla (baga-de-morcego), Tapirira 

guianensis (cupiúva), Andira spp., Clusia criuva (mangue-do-mato), Nectandra 

megapotamica (canela), Cabralea canjerana (cajarana), Jacaranda puberula 

(carova), Rheedia gardneriana (bacupari), Myrcine coriacea (copororoca), 

Miconia cineracens (pixirica), Miconia cabucu, Tibouchina clavata (orelha-de-

urso), Tibouchina pulchra (jacatirão), Cecropia pachystachya (cecrópia), Cordia 

sp., Tabebuia cassinoides (caxeta), Tabebuia sp., Psychotria nuda (flor-de-

cera), Monstera adansonii (banana-de-macaco), Oxypetalum sp. (cipó-de-leite), 

Clethra scabra (carne-de-vaca), Senna bicapsularis (chuva-de-ouro), Ficus sp. 

(figueira), Alchornea triplinervia (tapiá), várias espécies de Myrtaceae, 

Dichorisandra thyrsiflora, Rollinia sericea (araticum), Costus spiralis (cana-do-

brejo), Gomidesia palustris (guamirim-do-brejo), Hedyosmum brasiliensi (erva-

cidreira), Clusia criuva (mangue-do-mato), Tetracera sp. (trepadeira), Baccharis 

trimera (carqueja), Baccharis dracunculifolia (vassoura), Mikania sp., Senecio 

brasilienses (maria-mole), Smilax sp. (japecanga), Heliconia sp., Ipomea 

purpurea  (corda-de-viola), Solanum spp., Erithrina speciosa (corticeira-do-

brejo), Hedichium coronarium (lírio-do-brejo), Davilla rugosa (cipó cabloco), 

Mimosa bimucronata (unha-de-gato), Monstera adansonii (banana-de-macaco),  

entre outras. Observou-se uma grande quantidade de epífitas, Orchidaceae, 

Bromeliaceae, Pteridophyta, Aracae, Gesneriaceae, entre outras, destacando-

se, Micrograma squamulosa, Codonanthe sp., Anthurion spp., Philodendron 
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imbe, Vriesea spp. (gravatá), Rhipsalis sp. (comambaia), Epidendrum sp., 

Oncidium sp. (chuva-de-ouro). O estrato herbáceo / arbustivo nesta floresta é 

mais desenvolvido, inclusive com a presença marcante de espécies 

escandescentes (trepadeiras), espécies que caracterizam algum tipo de 

alteração (natural e / ou antrópica). 
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A) Aspecto do interior da Floresta Ombrófila Densa das 
Terras Baixas, Floresta Secundária em estágio avançado 
de regeneração. Em destaque uma trilha. 

 

Aspecto do interior da Ombrófila Densa das Terras Baixas, 
Floresta Secundária em estágio avançado de regeneração. 

Em destaque, Bactris setosa (tucum) 

 

Interior da Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas, 

Floresta Secundária em estágio avançado de regeneração, 

em destaque tronco de Andira sp. coberto de bromélias. 

 

 

Interior da Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas, 

Floresta Secundária em estágio avançado de regeneração. 

Em destaque Erithrina speciosa (corticeira-do-brejo). 

 
Figura 22. Aspectos do interior da Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas, Floresta secundária em estágio 
avançado de regeneração. Parque Natural Municipal Carijós, Município de Itapoá / SC. 

Créditos: Equipe Ferma Engenharia Ltda. Setembro / 2012. 
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c) Vegetação Secundária em estágio inicial de regeneração (antigo pasto) 

Este setor compreende uma área que era utilizada como pasto, conforme 

consta na Resolução CONAMA 004 /1994, apresenta fisionomia 

herbáceo/arbustiva de porte baixo; altura total média até 4 metros, com 

cobertura vegetal variando de fechada a aberta, com espécies pioneiras 

abundantes.  

Foram observadas em campo as seguintes espécies, as quais podem ser 

consideradas como indicadoras deste tipo de formação vegetal: diversas 

espécies de Poaceae, como Andropogon bicornis (capim-andaime ou capim 

rabo de burro), Brachiaria sp. entre outras, Pteridium aquilium (samambaia das 

taperas), e várias espécies de Asteraceae, como Biden pilosa (picão preto) e 

Solidago microglossa (vara de foguete), Baccharis elaeagnoides (vassoura) e 

Baccharis dracunculifolia (vassoura-braba) (Figura 23). Nesta área foi 

observado vários carreiros feitos pelo gado que utiliza esta área para pasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interior da Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas, 

Floresta Secundária em estágio inicial de regeneração, em 

destaque o avanço da Braquiaria sp.. 

 

 

Interior da Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas, 

Floresta Secundária em estágio inicial de regeneração. Em 

primeiro plano a área em regeneração. 

 
.  
 

Figura 23. Aspectos do interior da Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas, Floresta secundária em estágio inicial 
de regeneração. Parque Natural Municipal Carijós, Município de Itapoá / SC. 

Créditos: Equipe Ferma Engenharia Ltda. Setembro / 2012. 
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d) Áreas dominadas pela Brachiaria sp.(Poaceae) ou Echinochloa spp. 

(Poaceae) (nas margens do rio Saí Mirim) 

Este setor ocupa toda extensão da margem direita do Rio Saí Mirim (limite do 

PNMC) (Figura 24), o qual encontra-se coberto por bancos de Brachiaria sp., 

espécie introduzida com grande potencial invasivo, pois impede o 

desenvolvimento das gramíneas nativas e o desenvolvimento de outras 

espécies características do ecossistema, conforme a Resolução CONSEMA 

(14 de setembro de 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Aspecto da margem direita do Rio Sai Mirim, limite do 

PNMC, bancos de gramíneas exóticas.  

 

Aspecto da margem direita do Rio Sai Mirim, limite do 
PNMC, bancos de gramíneas exóticas. 

 

 

Aspecto da margem direita do Rio Sai Mirim, limite do 
PNMC, bancos de gramíneas exóticas. 

 

 

Aspecto da margem direita do Rio Sai Mirim, limite do 
PNMC, bancos de gramíneas exóticas. 

  
Figura 24. Aspectos da margem direita do Rio Saí Mirim, bancos extensos de gramíneas exóticas, limite do Parque 
Natural Municipal Carijós, Município de Itapoá / SC. 

Créditos: Equipe Ferma Engenharia Ltda. Setembro / 2012. 
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Entre as macrófitas aquáticas foram observados poucos agrupamentos de 

Eichornea crassips (aguapé) e Salvinia auriculata (Figura 25), os quais 

encontram-se sufocados pela Brachiaria sp.(Poaceae) ou Echinochloa spp. 

(Poaceae). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Áreas com intervenção antrópica severa (ruas, propriedades particular, valas 

de escoamento, entre outras) 

Existem áreas no PNMC que apresentam intervenção antrópica severa, ou 

seja, locais onde, anteriormente à criação do parque, foram abertas ruas, valas 

de escoamento e construídas moradias (Figura 26). A vegetação outrora 

existente foi total ou parcialmente suprimida, onde atualmente o solo encontra-

se exposto ou coberto por gramíneas. 

 

 

 

 

 

Macrófitas aquáticas em meio a Brachiaria sp., margem 

direita Rio Saí Mirim. 

 

 

Ninphaea rudgeana, macrófita aquática – margem direita 

Rio Saí Mirim. 

Figura 25. Macrófitas aquáticas, margem direita do Rio Saí Mirim, PNMC, Município de Itapoá / SC. 
 
Créditos: Equipe Ferma Engenharia Ltda. Setembro / 2012 
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4.3.2.2 Caracterização Faunística 

O Estado de Santa Catarina está totalmente inserido no Bioma da Mata 

Atlântica e, até o início do século passado, menos de 5% de suas florestas 

haviam sido destruídas. Hoje restam apenas 17,46%, área equivalente a 

1.662.000 hectares, dos quais 280.000 podem ser considerados florestas 

primárias, enquanto os outros 1.382.000 são florestas secundárias. Os setores 

que mais contribuíram para esse desmatamento foram a fumicultura, os 

 

Área com intervenção antrópica severa, nesta área existia 

uma construção de alvenaria (casa).  

 

Restos de construção acumulados em uma área do PNMC. 

 

 

Rua do Peixe, está rua corta o PNMC até a beira do Rio 
Saí Mirim, neste trecho o solo está coberto por gramíneas. 

 

 

Área do PNMC utilizada como chácara, a vegetação 

encontra-se bastante alterada quando presente. 

. 
 

Figura 26 . Aspectos das áreas com intervenção antrópica severa, Parque Natural Municipal Carijós, Município de 
Itapoá / SC 

Créditos: Equipe Ferma Engenharia Ltda. Setembro / 2012. 
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assentamentos de reforma agrária, os reflorestamentos sem planejamento 

ambiental, a exploração madeireira, a especulação imobiliária e a pecuária, 

(SCHAFFER, 2002). 

A península da Itapoá, norte do estado de Santa Catarina, compreende os 

municípios de Garuva, São Francisco do Sul e Itapoá. E esta região litorânea 

que se desenvolve constantemente possui em seu território áreas ainda 

protegidas como a RPPN Volta Velha considerada pela UNESCO como uma 

das Áreas Piloto da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica em Santa Catarina 

e atualmente conta com o PNMC no que diz respeito ao incentivo e atuação na 

conservação e proteção ambiental. 

Foram analisados, conforme descrito no item 5.2.2, os seguintes grupos da 

fauna de vertebrados: ictiofauna, anurofauna, herpetofauna, avifauna e 

mastofauna, com base em dados secundários e observações de campo. 

O PNMC apresenta importantes atributos de suporte principalmente para a 

fauna de vertebrados comportando algumas populações residentes e 

fornecendo local de pouso e poleiro para diversas espécies. 

A seguir serão feitas considerações sobre cada grupo listado acima. 

a) Ictiofauna 

Com relação às espécies de peixes existentes no Rio Saí Mirim, os dados são 

escassos, não foram encontrados estudos científicos específicos para este rio, 

apenas para o Rio Saí Guaçu, o qual se localiza em uma região muito próxima 

do Rio Saí Mirim, distância aproximada de oito quilômetros (Figura 27) sendo 

estes dois rios mais o Rio Jaguaruna os maiores do Município de Itapoá. 

Em um estudo da ictiofauna realizado no Rio Sai Guaçu (SPACH et al., 2010), 

foram amostrados exemplares em três ambientes distintos deste rio, são eles: 

leito do rio, laguna e gamboa. Nestes três ambientes foram amostrados 43.495 

peixes, distribuídos em 45 taxa e 22 famílias. Porém como o PNMC possui 

como um de seus limites (o maior) o leito do Rio Saí Mirim, será considerado 

apenas os exemplares que foram amostrados em ambiente semelhante, ou 
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seja, o leito do rio. Desta forma, foram identificadas 31 espécies distribuídas 

em 19 famílias.   

A Tabela 8 compara as espécies amostradas no Rio Saí Guaçu, com as 

espécies levantadas para o Rio Sai Mirim, através de entrevistas com a 

população do entorno do PNMC. Esta comparação sugere que as espécies 

amostradas para o Rio Sai Guaçu possivelmente ocorram no Rio Sai Mirim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

     
N 

 

Figura 27. . Localização do PNMC, Rio Saí Mirim e Rio Sai Guaçu, Município de Itapoá / SC. 

 
Créditos: Equipe Ferma Engenharia Ltda. Setembro / 2012. Imagem Google Earth. 
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Tabela 8. Lista de espécies de peixes amostradas no Rio Sai Guaçu (SPACH et al., 2010), no ambiente 
leito do rio e espécies levantadas através de entrevistas com a população do entorno do PNMC (*), para o 
Rio Sai Mirim. 

Família Espécie Nome popular Observada 
em campo 

Dados 
SPACH et al., 

2010 

Achiridae  Achirus lineatus Linguado de água 
doce 

x X 

Trinectes paulistanus linguado  X 

Atherinopsidae Atherinella brasiliensis Peixe rei  X 

Belonidae Strongylura marina agulha  X 

 Strongylura sp -  X 

Strongylura timucu timucu  X 

Carangidae Chloroscombrus chrysurus palombeta  X 

Centropomidae Centropomus parallelus* Robalo peba x X 

 Centropomus undecimalis* Robalo x X 

Cicliidae Geophagus brasiliensis* Acará x X 

Clupeidae Platanichthys platana -  X 

Cynoglossidae Symphurus tessellatus linguado  X 

Diodontidae Chilomycterus spinosus Baiacu de espinho  X 

Ephippidae Chaetodipterus faber Peixe espada  X 

Gerreidae Diapterus rhombeus Acará peba   X 

Eucinostomus gula carapicu  X 

Eucinostomus melanopterus escrivão  X 

Gobiidae Bathygobius soporator amboré  X 

 Ctenogobius boleosoma -  X 

Gobionellus oceanicus -  X 

Hemiramphidae Hyporhamphus unifasciatus Agulha branca  X 

Monacanthidae Monacanthus ciliatus Peixe porco  X 

 
Mugilidae 

Mugil curema tainha  X 

 Mugil sp. -  X 

Paralichthyidae Citharichthys arenaceus Sopro de areia  X 

 Citharichthys spilopterus linguado  X 

Poecilidae Poecilia vivípara barrigudinho  X 

Sciaenidae Stellifer stellifer -  X 

Tetraodontidae Sphoeroides greeleyi baiacu  X 

 Sphoeroides spengleri Baiacu  X 

 Sphoeroides testudineus Baiacu  X 

 Acestrorhynchidae Acestrorhynchus falcatus * Saicanga x  

Synbranchidae Synbranchus marmoratus* Mussum x  

Erythrinidae Hoplias malabaricus* Traira x  

Pimelodidae Rhamdia quelen* Jundiá x  

Gimnotidae Gyminotus sp.* Tuvira x  

Curimatidae Cyphocharax santacatarinae* Saguiru x  

Characidae - Lambari* x  

Clariidae Clarias gariepinus* Bagre africano x  

Crenuchidae Characidium sp.* Canivetinho x  

Loricariidae Hisonotus sp.* Cascudinho x  

 

As espécies marcadas com asterisco (*), na Tabela 9 são as espécies 

indicadas pela população residente no entorno do PNMC, 13 espécies 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acestrorhynchidae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pimelodidae
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distribuídas em 12 famílias (Figura 26), as quais coincidem com algumas das 

espécies levantadas por VITULE (2007) e UMBRIA (2007) no rio Guaraguaçu, 

litoral do Paraná, onde as coletas foram realizadas em ambiente semelhante ao 

existente no Rio Sai Mirim (DALA ROSA, S., observação pessoal), conforme 

tabela abaixo: 

Tabela 9. Espécies no entorno do PNMC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Vitule, J.R.S., 2007. Distribuição, Abundância e Estrutura Populacional de Peixes Introduzidos no 
Rio Guaraguaçu, Paranaguá, Paraná.Universidade Federal do Paraná, Departamento de Zoologia. Tese 
de Doutorado.143p. E, DALA ROSA, S., 2004-07. Colaboradora do Projeto “Biologia e Bases para o 
Manejo do Bagre-Africano, Clarias gariepinus (BURCHELL, 1822), Espécie Introduzida no Rio 
Guaraguaçu, Paranaguá, Paraná”. 
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Diante esta situação, ou seja, desta demonstração de riqueza de espécies 

apresentada em Rios que possuem características ambientais tão semelhantes 

(Figura 7), os três são rios da planície litorânea e possuem influência de maré, 

indica-se que sejam feitos levantamentos e estudos das comunidades de 

peixes residentes no Rio Sai Mirim, com o intuito de ressaltar a importância da 

sua preservação, garantindo assim a proteção de um ecossistema de suma 

importância para a manutenção da biodiversidade local e qualidade de vida da 

população residente na Península de Itapoá, pois é este rio que abastece as 

casas do Município. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28 . . Exemplar de Gyminotus sp (tuvira), encontrado morto nas águas do Rio Saí Mirim, Município 

de Itapoá / SC. 
 
Créditos: Equipe Ferma Engenharia Ltda. Setembro / 2012. 
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b) Herpetofauna 

Com relação à anurofauna, até o momento não existe para o Estado de Santa 

Catarina um estudo que reúna todas as espécies de anfíbios que ocorrem para 

este Estado.  

Os anfíbios são animais que se tornam mais conspícuos à noite, principalmente 

em épocas de reprodução, onde o macho vocaliza para atrair a fêmea, isto 

dificulta muito trabalhos de curta duração, pois para a visualização e captura de 

exemplares deste grupo são necessárias buscas mais minuciosas nas áreas de 

ocorrência. Por isso, o estudo deste grupo ficou limitado aos trabalhos 

realizados na região e dados obtidos em entrevistas. 

Em trabalhos realizados em Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas, 

MACHADO & BERNARDE (2002) e COLOMBO (2004) reúnem 39 espécies de 

Rio Saí Guaçu, Município de Itapoá / SC. 
Fonte: http://www.panoramio.com/photo/64434087 
 

  

 
Rio Guaraguaçu, Município de Paranaguá / PR 
Fonte: Dala Rosa, S. (2005) 
 

 
Rio Sai Mirim, Municipio de Itapoá / SC. 
Fonte: Equipe Ferma Engenharia. 

.  
 

Figura 29. Características ambientais dos Rios Sai Guaçu, Guaraguaçu e Sai Mirim. 

Créditos: Equipe Ferma Engenharia Ltda. Setembro / 2012. 

 

http://www.panoramio.com/photo/64434087
http://www.panoramio.com/photo/64434087
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anfíbios para este tipo de ambiente, que se assemelha a área do PNMC 

(Tabela 10), ou seja, as espécies listadas podem ocorrer no parque.  

Os anfíbios, em geral, desempenham um papel importante na cadeia trófica, 

pois se alimentam basicamente de artrópodos, porém são predados por 

diversos grupos de animais, como os belostomídeos (baratas-d’água), larvas 

de Odonata, aranhas, peixes (Hoplias malabaricus – traíra), serpentes, 

pássaros (Guira guira e Pitangus sulphuratus) e mamíferos (Didelphis spp., 

Cebus nigritus e Chrotopterus auritus - morcego) (MACHADO & BERNARDE, 

2002). 

Os girinos (fase larval) podem ser considerados como bioindicadores da 

qualidade de água, pois sabe-se que grande parte das trocas gasosas destes 

animais são realizadas através da pele, ou seja, a capacidade de absorver, 

através da pele, quantidades letais de agentes tóxicos é muito grande. Sendo 

assim os anfíbios são animais muito sensíveis a ambientes poluídos, 

desenvolvendo-se com sucesso apenas em ambientes que apresentem corpos 

d’água isentos ou com quantidades mínimas de poluentes. 

Com relação aos répteis, são animais que se adaptam facilmente e têm 

evoluído para ocupar uma variedade de hábitats. Eles são encontrados em 

todos os continentes, exceto na Antártica. Os répteis estão em qualquer lugar, 

dos desertos secos e quentes às úmidas florestas tropicais. Eles são 

especialmente comuns em regiões tropicais e subtropicais da África, Ásia, 

Austrália e Américas, onde temperaturas mais altas e a caça diversa lhes 

permitem desenvolver-se. 

Em um ecossistema, os répteis desempenham um papel importante dentro das 

interações tróficas com as demais espécies de animais. As serpentes são 

carnívoras, predam uma variedade de animais (roedores, morcegos, pássaros, 

ovos, artrópodos, outras serpentes, lagartos, entre outros), os lagartos 

geralmente se alimentam de artrópodos (aranhas e insetos), mas também 

podem utilizar frutos como recurso alimentar, desta forma colaboram com a 

dispersão de sementes. 
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Neste tópico será feita uma breve descrição da biologia das espécies de 

serpente que ocorrem nas regiões da Floresta Ombrófila Densa das Terras 

Baixas onde está inserido o PNMC. 

As serpentes estão entre os animais mais perseguidos pelos seres humanos, 

uma vez que algumas delas podem causar acidentes graves, como Micrurus 

corallinus (cobra-coral) e Bothrops jararaca (jararaca), porém a grande maioria 

das espécies é inofensiva aos humanos.  

Todas as serpentes, venenosas ou não, desempenham uma função importante 

no ecossistema, uma vez que são predadores ou presas de outros animais. 

Certas espécies podem reduzir populações de roedores por exemplo. 

Embora sejam mortas indiscriminadamente, a principal ameaça para a grande 

maioria das espécies de serpentes é a alteração e redução das áreas de 

vegetação nativa. 

Abaixo segue uma breve descrição da biologia de algumas espécies de 

serpentes que ocorrem nas áreas das TIs, baseado em Marques et al. (2001) e 

Morato (2004). 

 

 Chironius spp.(cobra-cipó): as espécies deste gênero possuem atividade 

diurna, são arborícolas (ativas sobre a vegetação) e terrestres, 

alimentam-se de sapos (anfíbios), o risco de envenenamento não é 

grave. Pouca chance de avistar exemplares deste gênero no ambiente. 

 Clelia sp.(boiru): as espécies deste gênero possuem atividade noturna, 

são terrestres, alimentam-se de lagartos (lagartixas, teiús), o risco de 

envenenamento não é grave. Pouca chance de avistar exemplares deste 

gênero no ambiente. 

 Dipsas spp. (come-lesma): as espécies deste gênero possuem atividade 

noturna, são arborícolas e terrestres, alimentam-se de caramujos e 

lesmas, o risco de envenenamento não é grave, pouca chance de 

avistar exemplares deste gênero no ambiente. 
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 Helicops sp. (cobra-d’ água): as espécies deste gênero possuem 

atividade diurna e noturna, são aquáticas (água doce, salobra e 

marinha), alimentam-se de anfíbios e peixes, o risco de envenenamento 

não é grave, grande chance de avistar exemplares deste gênero no 

ambiente. 

  Erythrolamprus spp.: as espécies deste gênero possuem atividade 

diurna, são terrestres, alimentam-se de outras cobras, o risco de 

envenenamento não é grave, grande chance muito remota de avistar 

exemplares deste gênero no ambiente.  

 Sibynomorphus neuwiedi (dormideira): as espécies deste gênero 

possuem atividade noturna, são arborícolas e terrestres, alimentam-se 

de caramujos e lesmas,o risco de envenenamento não é grave,  grande 

chance de avistar  exemplares deste gênero no ambiente. 

 Spilotes pullatus (caninana): as espécies deste gênero possuem 

atividade diurna são arborícolas e terrestres, alimentam-se de pequenas 

aves e roedores,o risco de envenenamento não é grave,  grande chance 

de avistar  exemplares deste gênero no ambiente. 

 Micrurus corallinus (cobra-coral): as espécies deste gênero possuem 

atividade diurna são fossoriais (ativa sob o solo e folhiço), alimentam-se 

de outras cobras, o risco de envenenamento é grave, grande chance de 

avistar exemplares deste gênero no ambiente. 

 Bothrops jararaca (jararaca): as espécies deste gênero possuem 

atividade noturna são arborícolas e terrestres, alimentam-se de 

roedores,o risco de envenenamento é grave,  grande chance de avistar  

exemplares deste gênero no ambiente. 

Para a fauna reptiliana com provável ocorrência para a região do PNMC, 

tomou-se como base o estudo realizado por BÉRNILS et AL. (2001), o qual 

registrou para região semelhante, o qual reúne 37 espécies distribuídas em 12 

famílias (Tabela 11). Através de entrevistas com moradores do entorno do 
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PNMC e funcionários da prefeitura Municipal de Itapoá foram citadas oito 

espécies de repteis distribuídos em quatro famílias. 

Durante as incursões feitas no PNMC foram observados apenas dois 

exemplares deste grupo - Spilotes pullatus (caninana) e Tupinambis merianae 

(teiú) (Figura 30) e, devido ao tempo limitado para a elaboração deste Plano de 

Manejo optou-se por não instalar armadilhas para captura de exemplares, pois 

não geraria dados consistentes sobre a diversidade de anuros e répteis na área 

do parque e também, não seria possível considerar os aspectos referente à 

sazonalidade.  

Indica-se que sejam feitos estudos científicos referentes à herpetofauna 

(anuros e répteis) residentes no PNMC e seu entorno, a fim de trazer um 

conhecimento mais consistente sobre diversidade local destes grupos, 

favorecendo sua conservação e reforçando as bases para o processo de 

proteção ambiental. 
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Tabela 10. Lista de espécies de anuros de possível ocorrência para o PNMC, baseado nos estudos 
realizados por MACHADO & BERNARDE (2002) e COLOMBO (2004). 

 
Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico / Prefeitura Municipal de Itapoá  
http://www.itapoa.sc.gov.br/conteudo/?item=28333&fa=5037&PHPSESSID=2h08ihf8jfpm97v68o8v8hpjv6 

  

Família Espécie Nome popular 

Brachycephalidae Ischnocnema binotatus rã das matas 

 Ischnocnema guentheri rã 

 Ischnocnema henselii rã do folhiço 

Bufonidae Rhinella abei sapo 

 Rhinella ictérica sapo cururu 

 Dendrophrynisaus berthalutzae sapo 

 Dendrophrynisaus leucomistax sapo 

Hylidae Aplastodisaus cochranae perereca 

 Aplastodisaus ehrhardti perereca 

 Bokermannophyla hylax perereca 

 Dendropsophus microps perereca 

 Dendropsophus minutus pererequinha do brejo 

 Dendropsophus nahdereri perereca 

 Dendropsophus wermwri perereca 

 Hypsiboas bischoffi perereca 

 Hypsiboas faber sapo ferreiro 

 Hypsiboas albomarginatus perereca verde de lista branca 

 Hypsiboas semilineatus perereca 

 Itapothihyla langsdorfii perereca 

 Phyllomedusa distincta perereca das folhagens 

 Scinax alter perereca 

 Scinax catharinae perereca 

 Scinax cuspidatus perereca 

 Scinax perereca perereca 

 Scinax rizibillis perereca rizadinha 

 Scinax fuscovarius perereca 

 Trachycephalus mesophaeus perereca grudenta 

Centrolenidae Hyalinobatrachium uranoscopum perereca de vidro 

Leptodactylidae Adenomera namorata ranzinha mamoreada 

 Adenomera nana rã 

 Leptodactylus gracilis rã 

 Leptodactylus ocellatus rã manteiga 

Lejuperidae Physalaemus cuvieri rã cachorro 

 Physalaemus nanus ranzinha do folhiço 

 Physalaemus olfersii ranzinha rangedora 

Cicloramphidae Cydoramphus bolitoglossus sapo 

 Preceratophrys subguttatus sapo de chifre 

 Preceratophrys boiei sapo de chifre 

Microhylidae Chiasmocleis eucosticta sapo 
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Tabela 11. Lista de espécies de répteis de possível ocorrência para o PNMC, baseado nos estudos 
realizados por BÉRNILS et AL. (2001). As espécies marcadas com * (asterisco) foram citadas em 
entrevistas com a comunidade do entorno do PNMC e por funcionários da Prefeitura Municipal de Itapoá. 
As espécies marcadas com dois asteriscos (**) foram observadas em campo. 

 

Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico / Prefeitura Municipal de Itapoá  
http://www.itapoa.sc.gov.br/conteudo/?item=28333&fa=5037&PHPSESSID=2h08ihf8jfpm97v68o8v8hpjv6 

 

 

 

Ordem / Família Espécie Nome popular 

Testudines   

Chelidae Hydromedusa tectifera cágado pescoçudo 

 Phrynops hilarii cágado de barbelas 

Crocodylia   

Alligatoridae Caiman latirostris jacaré de papo amarelo 

Squamata   

Gekkonidae Hemidactylus mabouia* lagartixa das casas 

Anguidae Diploglossus fasciatus lagarto de vidro 

Teiidae Tupinambis merianae** lagarto teiú 

Gymnophthalmidae Ecpleopus gaudichaudii lagartinho 

Scincidae Mabuya dorsivittata lagartixa dourada 

Amphisbaenidae Amphisbaena hogei cobra da terra 

 Amphisbaena mertensii cobra da terra 

 Leposternon microcephalum cobra da terra 

Polychrotidae Anisolepis grilli calanginho 

 Enyalius iheringii camaleãozinho 

 Urostrophus vautieri calanginho 

Colubridae Chironius exoletus* cobra cipó 

 Chironius fuscus* cobra cipó 

 Chironius laevicollis* cobra cipó 

 Chironius multiventris* cobra cipó 

 Clelia plúmbea muçurana 

 Dipsas albifrons* dormideira 

 Dipsas indica petersi* dormideira 

 Echinanthera bilineata cobrinha de colar 

 Echinanthera cephalostriata* cobra cipó 

 Echinanthera undulata cobrinha de colar 

 Erythrolamprus aesculapii cobra 

 Helicops carinicaudus cobra d’água 

 Liophis miliaris falsa coral 

 Oxyrhopus clathratus cobra d’água 

 Sibynomorphus neuwiedi* dormideira 

 Sordellina punctata cobra 

 Spilotes pullatus** caninana 

 Tropidodryas striaticeps giboinha 

 Uromacerina ricardinii cobra bicuda 

 Xenodon neuwiedii boipevinha 

Elapidae Micrurus corallinus falsa coral 

Viperidae Bothrops jararaca* jararaca 

 Bothrops jararacussu* jararacuçu 
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c) Avifauna 

Segundo BENCKE et al. (2006), a Floresta Atlântica abriga uma riquíssima 

diversidade de fauna e flora, tornando-se um importante Bioma no que tange 

processos de conservação ambiental. No que diz respeito à avifauna neste 

Bioma, foram identificadas até o momento 1.023 espécies (MMA, 2000), destas 

188 são endêmicas e 104 estão ameaçadas de extinção. 

Segundo levantamentos feitos por ROSÁRIO (1996), SICK et al. (1997) e 

ROSÁRIO-BEGE & PAULI-MARTERER (1991), tem-se registros de 

aproximadamente 600 espécies de aves para o Estado de Santa Catarina, 

sendo cerca de 340 espécies típicas de Floresta Atlântica.  

Conforme citado no inventário faunísco para o Município de Itapoá (CECHIN, 

2010), a compilação de estudos realizados com a avifauna na Reserva Volta 

Velha e outras localidades no entorno, traz o registro de aproximadamente 300 

espécies de aves, sendo a maioria delas residentes nas florestas (Tabela 12). 

Em campo foram identificadas 41 espécies de aves distribuídas em 24 famílias 

(Figura 31 e Figura 32). 

  

 

 

Exemplar de Spilotes pullatus (caninana). 

Figura 30. Exemplar da herpetofauna observado na área do PNMC, Município de Itapoá / SC. 
 
Créditos: Equipe Ferma Engenharia Ltda. Setembro / 2012. 
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Tabela 12. Lista de espécies de aves de possível ocorrência para o PNMC, baseado no inventário 
faunístico para o Município de Itapoá (CECHIN, 2010). As espécies marcadas com * (asterisco) foram 
citadas em entrevistas com a comunidade do entorno do PNMC e por funcionários da Prefeitura Municipal 
de Itapoá. As espécies marcadas com dois asteriscos (**) foram observadas em campo. 

 

Família Espécie Nome popular 

Tinamidae Tinamus solitarius macuco 

 Crypturellus noctivagus jaó do litoral 

 Crypturellus obsoletus inhambuguaçu 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus** biguá 

Fregatidae Fregata magnificens* fragata 

Ardeiadea Ardea cocoi* garça moura 

 Casmerodius albus garça branca grande 

 Egretta thula** graça branca pequena 

 Bubulcus íbis garça vaqueira 

 Butorides striatus** socozinho 

 Syrygma sibilatrix maria faceira 

 Nycticorax nycticorax socó dorminhoco 

Threskiornitidae Theristicus caudatus curucaca 

 Plegadis chihi caraúna de cauda branca 

Anatidae Dendrocygna viduata irere 

 Amazonetta brasiliensis marreca ananaí 

 Cairina moschata** pato do mato 

Cathartidae Coragyps atratus** urubu 

 Cathartes aura urubu de cabeça vermelha 

Accipitridae Spyzaetus tyrannus gavião pega macaco 

 Elanoides forficatus gavião tesoura 

 Leptodon cayanensis gavião de cabeça cinza 

 Accipiter erythronemius gaviãozinho miúdo 

 Rupornis magnirostris** gavião carijó 

 Leucopternis lacernulata gavião pombo pequeno 

 Leucopternis polionota gavião pombo grande 

 Buteo albicaudatus gavião de rabo branco 

 Buteogallus urubutinga gavião preto 

 Rosthramus sociabilis gavião caramujeiro 

Falconidae Milvago chimachima** carrapateiro 

 Polyborus plancus** carcará 

 Falco femoralis falcão de coleira 

 Falco sparverius quiri-quiri 

 Herpetotheres cachinnans acauã 

 Micrastur ruficollis gavião caburé 

 Micrastur semitorquatus gavião relógio 

Cracidae Ortalis squamata aracuã 

 Penelope obscura jacuaçu 

 Penelope superciliaris jacupemba 

Phasianidae Odontophorus capueira uru 

Rallidae Rallus nigricans saracura sanã 

 Aramides saracura** saracura do mato 

 Aramides cajanea saracura três potes 

 Porzana albicollis sanã carijó 
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 Laterallus melanophaius sana parda 

Jacanidae Jacana jaçanã jaçanã 

Charadriidae Vanellus chilensis* quero-quero 

Scolopacidae Tringa flavipes  
 

maçarico de perna amarela 

 Gallinago paraguaie narceja 

Laridae Sterna superciliaris  trinta réis anão 

Columbidae Columba picazurro asa branca 

 Columba cayennensis pomba galega 

 Columba plúmbea* pomba amargosa 

 Columbina talpacoti rolinha paruru 

 Leptotila verreauxi juriti 

 Geotrigon Montana pariri 

Psittacidae Amazona brasiliensis* papagaio de cararoxa 

 Pyrrhura frontalis** tiriva de testa vermelha 

 Forpus xanthopterygius tuim de asa azul 

 Brotogeris tirica piriquito verde 

 Pionus maximiliani* baitaca 

 Pionopsitta pileata cuiu-cuiu 

Cuculidae Coccyzus melacoryphus papa-lagarta acanelado 

 Piaya cayana** alma de gato 

 Crotophaga ani** anu preto 

 Guira guira** anu branco 

 Tapera naevia saci 

Strigidae Otus choliba corujinha do mato 

 Otus atricapillus corujinha sapo 

 Glaucidium brasilianum caburé ferrugem 

 Glaucidium minutissimum caburé ferrugem 

 Speotyto cunicularia** coruja burraqueira 

 Asio stygius mocho diabo 

Nyctibiidae Nyctibius griséus mãe da lua 

Caprimulgidae Lurocalis semitorquatus tuju 

 Nyctidromus albicollis curiango 

 Hydropsalis brasiliana curiango tesoura 

Apodidae Streptoprocne zonaris andorinhão de coleira branca 

 Chaetura cinereiventris andorinhão de barriga cinza 

 Chaetura Andrei andorinhão do temporal 

Trochiliidae Ramphodom naevius beija-flor grande da mata 

 Phaetornis squalidus rabo branco pequeno 

 Phaetornis eurynome rabo branco de cabeça rajada 

 Melanotrochilus fuscus beija-flor preto de rabo branco 

 Anthracotorax nigricollis beija-flor de veste preta 

 Lophornis magnífica topetinho vermelho 

 Amazilia versicolor beija-flor de banda branca 

 Amazilia fimbriata beija-flor de ventre branco 

 Aphantochroa cirrochloris beija-flor cinza 

 Thalurania glaucopis beija-flor de fronte violeta 

Trogonidae Trogon viridis* surucuá grande de barriga amarela 

 Trogon rufus* surucuá de barriga amarela 

Alcedinidae Ceryle torquata** martim-pescador grande 

 Chloroceryle amazona martim-pescador verde 

 Chloroceryle americana martim-pescador pequeno 

 Chloroceryle inda martim-pescador da mata 

 Chloroceryle aenea arirambinha 

Bucconidae Malacoptila striata joão-barbudo 
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 Nonnula rubecula freirinha parda 

Ramphastidae Selenidera maculirostris araçari-poca 

 Ramphastos vitelinus tucano de bico preto 

 Ramphastos dicolorus tucano de bico verde 

Picidae Picumnus temminckii pica-pau anã barrado 

 Colaptes campestris pica-pau do campo 

 Piculus flavigula pica-pau bufador 

 Celeus flavescens pica-pau de cabeça amarela 

 Dryocopus lineatus pica-pau de banda branca 

 Melanerpes candidus pica-pau branco 

 Melanerpes flavifrons benedito de testa amarela 

 Veniliornis spilogaster** pica-pau carijó 

 Campephilus robustus pica-pau rei 

Rinocryptidae Scytalopus indigoticus macuquinho 

Thamnophilidae Hypodaleus guttatus chocão carijó 

 Mackenziaena severa borralhada preta 

 Thamnophilus caerulescens choca da mata 

 Thamnophilus ruficapillus choca de boné vermelho 

 Dysithamnus stictothora choquinha de barriga vermelha 

 Dysithamnus mentalis choquinha lisa 

 Myrmotherula unicolor choquinha 

 Myrmotherula gularis choquinha estrelada 

 Herpsilochmus rufimarginatus chororozinho de asa vermelha 

 Drymophila squamata pintadinho 

 Drymophila ferruginea trovoada 

 Pyriglena leucoptera papa-taoca 

 Myrmeciza squamosa  papa-formigas da gruta 

 Stymphalornis acutirostris bicudinho do brejo 

Formicariidae Chamaeza campanisona tovaca campainha 

 Formicarius colma pinto do mato 

Conopophagidae Conopophaga lineata chupa-dente 

Furnariidae Furnarius rufus** joão de barro 

 Synallaxis ruficapilla joão tenenem 

 Synallaxis spixi bentererê 

 Certhiaxis cinamomea currutié do banhado 

 Pphilydor rufus limpa-folhas 

 Philydor lichtensteini limpa-folhas ocraceo 

 Philydor atricapillus limpa-folhas de corôa 

 Automolus leucophthalmus barranqueiro de bico branco 

 Cichlocolaptes leucophrys trepador de sobrancelha branca 

 Xenops rutilans bico virado 

 Xenops minutus bico virado liso 

 Sclerurus scansor vira-folha 

 Lochmias nematura joão porca 

Dendrocolapti-Dae Dendrocincla turdina arapaçu turdina 

 Sittasomus griseicapillus arapaçu verde 

 Xiphocolaptes albicollis arapaçu de garganta branca 

 Dendrocolaptes platyrostris arapaçu grande 

 Lepidocolaptes fuscus arapaçu rajado 

Tyrannidae Camptostoma obsoletum risadinha 

 Elaenia flavogaster guaracava de barriga amarela 

 Elaenia parvirostris guaracava de bico pequeno 

 Elaenia obscura tução 

 Serpophaga subcristata alegrinho 

 Serpophaga nigricans joão pobre 
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 Mionectes rufiventris abre-asa de cabeça cinza 

 Leptopogon amaurocephalus cabeçudo 

 Phylloscartes kronei** Maria da restinga 

 Phylloscartes oustalleti cara pintada 

 Myiornis auricularis miudinho 

 Hemitriccus orbitatus tiririsinho de óculos 

 Hemitriccus kaempferii* maria catarinense 

 Todirostrum poliocephalum teque-teque 

 Ramphotrigon megacephala patinho cabeçudo 

 Tolmomyias sulphurescens bico chato de orelha preto 

 Platyrinchus mystaceus patinho 

 Myiobius barbatus papa-moscas de sobre amarelo 

 Myiobius atricaudus assanhadinho 

 Myiophobus fasciatus filipe 

 Contopus cinereus papa-moscas cinzento 

 Lathrotricus euleri enferrujado 

 Cnemotriccus fuscatus guaracavuçu 

 Pyrocephalus rubinus* principe 

 Knipolegus cyanirostris maria preta de bico azulado 

 Colonia colonus* viuvinha 

 Satrapa interophrys siriri de sobrancelhas 

 Hirundinea ferruginea birro 

 Machetornis rixosus siriri cavaleiro 

 Atilla rufus capitão de saíra 

 Atilla phoenicurus capitão castanha 

 Syristes sibilator papa moscas assobiador 

 Myiarchus ferox maria cavaleira 

 Myiarchus swainsoni irré 

 Pitangus sulphuratus** bem-te-vi 

 Megarhynchus pitangua neinei 

 Myiozetetes similis bem-te-vi pequeno 

 Conopias trivirgata mosqueteiro 

 Myiodynastes maculatus bem-te-vi rajado 

 Legatus leucophaius bem-te-vi ladrão 

 Empidonomus varius peitica 

 Tyranus savana** tesourinha 

 Tyrannus melancholicus siriri 

 Pachyramphus castaneus caneleirinho 

 Pachyramphus validus caneleirinho de coroa preta 

 Tytira cayana anambezinho de bochecha vermelha 

 Tytira inquisitor anambezinho de bochecha parda 

Pipridae Chiroxiphia caudata tangará dançador 

 Manacus manacus rendeira 

 Schiffornis virescens flautim 

 Piprites chloris dançador verde 

Cotingidae Carpornis cuculatus coroxoxó 

 Carpornis melanocephalus sabiá pimenta 

 Pyroderus scutatus pavó 

 Procnias nudicollis araponga 

Hirundinidae Tachycineta leucorrhoa andorinha de testa branca 

 Progne chalybea** andorinha domestica 

 Notiochelidon cyanoleuca andorinha de casa pequena 

 Stelgidopteryx ruficollis andorinha serradora 

Corvidae Cyanocorax caeruleus** gralha azul 

Troglodytidae Troglodytes musculus** curruira 
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 Thryothorus longirostris garrinchão de bico grande 

Muscicapidae Ramphocaenus melanurus chirito de bico longo 

 Platycichla flavipes sabiá preto 

 Turdus rufiventris* sabiá laranjeira 

 Turdus amaurochalinus sabiá poca 

 Turdus albicollis* sabiá coleira 

Mimidae Mimus saturninus arrebita rabo 

Motacilidae Anthus lutescens caminheiro zumbidor 

Vireonidae Cyclarhrys gujanensis gente de fora vem 

 Vireo chivi* juruviara 

 Hylophilus poicilotis verdinho coroado 

Emberizidae Parula pityaiumi mariquita 

 Geothlypis aequinoctialis pia cobra 

 Basileuterus culicivorus pula-pula 

 Phaeothlypis rivularis pula-pula ribeirinho 

 Coereba flaveola sebinho 

 Orchesticus abeillei sanhaço marrom 

 Hemithraupis ruficapilla cabecinha enferrujada 

 Orthogonis chloristerus catirumbava 

 Tachyphonus cristatus tié de corôa 

 Tachyphonus coronatus* tié preto 

 Trichothraupis melanops tié de topete 

 Habia rubica tié do mato grosso 

 Ramphocaelus bresilius* tié sangue 

 Thraupis sayaca** sanhaço 

 Thraupis cyanoptera sanhaço de encontro azul 

 Thraupis ornata sanhaçu de encontro amarelo 

 Thraupis palmarum sanhaço verde 

 Pipraedea melanonota saíra viúva 

 Euphonia violácea gaturamo verdadeiro 

 Euphonia cyanocephala gaturamo rei 

 Euphonia pectoralis ferro-velho 

 Tangara seledon saíra sete cores 

 Tangara cyanocephala saíra militar 

 Tangara preciosa saíra guaçu 

 Tangara peruviana** saíra sapucaia 

 Dacnis cayana saí azul 

 Chlorophanes spiza tem-tem 

 Tersina viridis saí-andorinha 

 Zonotrichia capensis tico-tico 

 Haplospiza unicolor cigarra bambu 

 Sicalis flaveola** canário da terra 

 Volatinia jacarina tiziu 

 Sporophila caerulescens* coleirinho 

 Pytilus fuliginosus bico de pimenta 

 Saltator similis trinca ferro verdadeiro 

 Cacicus haemorrhous* guaxe 

 Cacicus chrysopterus tecelão 

 Leistes superciliaris polícia inglesa do sul 

 Molothrus bonariensis vira-bosta 

Fringillidae Carduelis megellanicus pintassilgo 

Passeridae Passer domesticus pardal 
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Tangara peruviana (Saíra Sapucaí) 

 

 
 
Phylloscartes kronei (Maria da restinga) 

 

Turdus albicollis (sabiá coleira) 

 

Cyanocorax caeruleus (gralha azul) 

Figura 31. Exemplares de aves observados em campo, Parque Natural Municipal Carijós, Município de Itapoá / 
SC. 

Créditos: Equipe Ferma Engenharia Ltda. Setembro / 2012. 

 

Ninho de Cacicus haemorrhous (guaxe) 

 

Pyrrhura frontalis (tivira de testa vermelha) 
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Milvago chimachima (gavião carrapateiro) 

 

 

Rupornis magnirostris (gavião carijó) 

Figura 32. Exemplares de aves observados em campo, Parque Natural Municipal Carijós, Município de Itapoá / 
SC. 

Créditos: Equipe Ferma Engenharia Ltda. Setembro / 2012. 

 

Butorides striatus (socózinho) 
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Salienta-se que, apesar de existir uma lista extensa de aves registradas para a 

região do PNMC, é necessário que sejam feitos estudos locais inventariando as 

espécies de aves, analisando sua biologia e caracterizando o status de 

conservação das mesmas. 

Dentre os inúmeros grupos animais existentes, um dos que desperta maior 

atenção do homem é o das aves. Essa atenção é ocasionada por diversos 

fatores, dentre os quais podem-se destacar o canto, o colorido variado e 

exuberante de diversas espécies e, principalmente, o fato de serem elementos 

geralmente bastante conspícuos na paisagem, ou seja, são facilmente 

observáveis (SOARES & PIRES, 2004). 

Em geral a faixa litorânea brasileira caracteriza um dos ambientes naturais que 

mais foram alterados e continuam recebendo pressão antrópica. Tratando-se 

especificamente do litoral de Santa Catarina, observa-se que tais impactos são 

gerados principalmente pela expansão das cidades junto ao litoral, em grande 

parte como decorrência do crescimento turístico sem planejamento. A 

ocupação da linha de costa com equipamentos turísticos e infraestrutura e o 

aumento da poluição gerada pela maior demanda turística no litoral de Santa 

Catarina, além de estar deteriorando os ecossistemas costeiros, está 

descaracterizando a paisagem natural e típica do litoral catarinense (SOARES 

& PIRES, 2004). Segundo PIRES (1997), a paisagem é muitas vezes o fator 

motivacional determinante em uma destinação turística, mas, paradoxalmente, 

a atividade turística também se torna muitas vezes a principal responsável pela 

modificação descontrolada dessa paisagem, detraindo a sua qualidade não só 

no aspecto estético/visual como no ambiental. 

Nesse sentido, torna-se importante aliar “o gosto em observar aves” à proposta 

de conservação ambiental, ou seja, propor e implantar alternativas de uso dos 

recursos naturais, neste caso as aves atuando como fauna carismática do 

PNMC, ou seja, as aves poderão ser utilizadas como um recurso que 

promoverá o turismo, podendo se tornar uma das principais fontes de renda 

para o parque e principalmente, proporcionar educação ambiental aos turistas / 

cidadãos, despertando-lhes uma postura pró-conservação da natureza. 
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d) Mastofauna 

Santa Catarina é o estado menos conhecido do ponto de vista de sua fauna de 

mamíferos (ÁVILA-PIRES, 1999). Dentre os trabalhos publicados merecem 

destaque AZEVEDO (1982), CHEREM & PEREZ (1996), CHEREM, (2005) e 

CIMARDI (1996), a qual descreve a ocorrência de 169 espécies de mamíferos 

em todo o estado. ÁVILA-PIRES (1999) relacionou as espécies de mamíferos 

que têm sua localidade tipo, ou seja, que foram coletados dentro dos limites do 

estado e obteve um total de 16 espécies. Recentemente, CHEREM et al. 

(2004) compilaram informações provenientes de fontes bibliográficas e 

museológicas e chegaram a um total de 212 espécies, entre registros 

confirmados e possíveis ocorrências no estado. 

Os registros bibliográficos para a área do presente estudo foram compilados a 

partir dos dados de distribuição, que incluem os trabalhos realizados por ALHO, 

1982; BORDIGNON, 2006; CHEREM, 2005; CHEREM et. al. 2004; DALA 

ROSA, 2004; PASSOS & GRACIOLLI, 2004; MAZZOLLI & HAMMER, 2008; 

MIRETZKI, 2003; QUADROS & CÁCERES, 2001; QUADROS & MONTEIRO-

FILHO, 2002; SIPINSKI & REIS, 1995 (Tabela 13). 

Em inventário da quiropterofauna residente no Parque Florestal Rio da Onça – 

Matinhos/PR, local que apresenta características ambientais similares ao 

PNMC, Floresta Ombrófila densa das Terras Baixas, foram registrados 12 

espécies, distribuídas em 10 gêneros e duas ordens. Das 12 espécies de 

morcegos oito eram frugívoras ou seja, se alimentam de frutos, ou seja, são 

importantes dispersores de sementes, favorecendo a regeneração das florestas 

(DALA ROSA, 2004).  
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Tabela 13. Lista de mamíferos de possível ocorrência para o PNMC, baseado no inventário faunístico 
para o Município de Itapoá (CECHIN, 2010) e compilação de levantamentos feitos por ALHO, 1982; 
BORDIGNON, 2006; CHEREM, 2005; CHEREM et. al. 2004; PASSOS & GRACIOLLI, 2004; DALA 

ROSA, 2004; MAZZOLLI & HAMMER, 2008; MIRETZKI, 2003; QUADROS & CÁCERES, 2001; 
QUADROS & MONTEIRO-FILHO, 2002; SIPINSKI & REIS, 1995. As espécies marcadas com * (asterisco) 
foram citadas em entrevistas com a comunidade do entorno do PNMC e por funcionários da Prefeitura 
Municipal de Itapoá. As espécies marcadas com dois asteriscos (**) foram observadas em campo de 
forma indireta ou direta. 

Ordem / Família Espécie Nome popular 

Didelphimorphia   

Didelphidae Chironectes minimus gambá d’água 

 Didelphis albiventris* gamba 

 Didelphis aurita* gamba 

 Gracilinanus agilis cuíca 

 Micoureus paraguayanus cuicão; gambá mirim 

 Monodelphis americana cuica 

 Monodelphis iheringi cuíca 

 Monodelphis scalops cuíca 

 Philander frenatus cuica 

Xenarthra   

Dasypodidae Cabassous tatouay tatu de rabo mole 

 Dasypus novemcinctus** tatu galinha 

 Dasypus septemcinctus tatu molita 

Myrmecophagidae Tamandua tetradactyla tamanduá mirim 

Primates   

Atelidae Alouatta guariba bugiu 

Cebidae Cebus nigritus macaco prego 

Rodentia   

Sciuridae Sciurus aestuans serelepe 

Cricetidae Akodon montensis rato 

 Delomys dorsalis rato do mato 

 Delomys sublineatus rato do mato 

 Juliomys pictipes rato 

 Nectomys squamipes* rato d’água 

 Oligoryzomys flavescens rato 

 Oligoryzomys nigripes rato 

 Oryzomys angouya rato 

 Oryzomys russatus rato 

 Oxymycterus judex rato 

 Thaptomys nigrita rato picoto 

Erethizontidae Sphigurus spinosus porco espinho 

Hydrochoeridae Hydrochoerus hydrochaeris* capivara 

Caviidae Cavia aperea* preá 

Dasyproctidae Dasyprocta azarae* cutia 

Cuniculidae Cuniculus paca paca 

Myocastorida Myocastor coypus* ratão do banhado 

Chiroptera   

Phyllostomidae Anoura caudifer morcego 

 Anoura geoffroyi morcego 

 Artibeus fimbriatus morcego 

 Artibeus jamaicensis morcego 

 Artibeus lituratus* morcego das frutas 

 Artibeus obscurus morcego 

 Carollia perspicillata morcego 
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Conforme os trabalhos científicos realizados na RPPN Volta Velha ainda 

podem ser encontrados na reserva e entorno cerca de 80 espécies de 

mamíferos terrestres, de médio e grande porte, pertencentes a 24 famílias, das 

quais 22 espécies apresentam algum grau de extinção (GRAIPEL, 2003). 

 Chrotopterus auritus morcego 

 Desmodus rotundus morcego 

 Diphylla ecaudata morcego 

 Glossophaga soricina morcego 

 Platyrrhinus linneatus morcego 

 Pygoderma bilabiatum morcego 

 Sturnira lilium morcego 

 Sturnira tildae morcego 

 Vampyressa pussilla morcego 

Vespertilionidae Eptesicus brasiliensis morcego 

 Eptesicus diminutus morcego 

 Eptesicus furinalis morcego  

 Histiotus alienus morcego 

 Lasiurus borealis morcego 

 Myotis albescens morcego 

 Myotis Levis morcego 

 Myotis nigricans* morcego 

Molossidae Eumops hansae morcego 

 Molossus ater morcego 

 Molossus molossus morcego 

 Nyctinomops laticaudatus morcego 

 Tadarida brasiliensis morcego 

Noctilionidae Noctilio leporinus morcego 

Carnivora   

Felidae Leopardus pardalis jaguatirica 

 Leopardus tigrinus* gato do mato 

 Leopardus wiedii* gato do mato 

 Puma concolor* onça parda 

 Puma yagouaroundi* gato maracajá 

Canidae Cerdocyon thous** cachorro do mato 

Mustelidae Eira Barbara irara 

 Galictis cuja furão 

 Lontra longicaudis* lontra 

Procyonidae Nasua nasua* quati 

 Procyon cancrivorus* mão pelada 

Perissodactyla   

Tapiridae Tapirus terrestris anta 

Artiodactyla   

Tayassuidae Pecari tajacu cateto 

Cervidae Mazama americana veado mateiro 

 Mazama gouazoubira* veado poca 
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Para o PNMC foram registradas 19 espécies (Figura 33) distribuídas em 14 

famílias, das espécies que foram listadas na Tabela 13. 

Salienta-se que é necessário que sejam feitos estudos locais inventariando as 

espécies de mamíferos, analisando sua biologia e caracterizando o status de 

conservação dos mesmos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjunto de sementes de Andira fraxinifolia (andira), 

caracterizando um pousa de alimentação de morcegos 

frugívoros  (Artibeus sp.). 

 

Área do PNMC, pegada de Dasypus novemcinctus (tatu 

galinha). 

. 

 

 

Área do PNMC, pegada de felino (gato do mato). 

 

 

 

Área do PNMC, pegada de Cerdocyon thous (cachorro do 

mato). 

Figura 33. Vestígios de mamíferos encontrados no Parque Natural Municipal Carijós, Município de Itapoá / SC. 

 
Créditos: Equipe Ferma Engenharia Ltda. Setembro / 2012. 
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A diminuição dos fragmentos de floresta, a supressão da mata ciliar e a 

descaracterização dos ambientes naturais, além da poluição, introdução de 

espécies exóticas (búfalo e lebre, por exemplo), ferais (cães, gatos e porcos 

por exemplo), caça e morte por atropelamento, acarretam a diminuição da 

biodiversidade local. Estes fatores fazem com que populações de certas 

espécies diminuam tanto, podendo levá-las a extinção local, ou ainda fazem 

com que população de certas espécies, que possuem uma plasticidade maior, 

ou seja, que têm maior capacidade de se adaptar a novos ambientes aumente 

exageradamente.  

O gambá (Didelphis spp.), por exemplo, é uma espécie que consegue se 

adaptar a qualquer tipo de ambiente, sendo assim o aumento exagerado do 

número de indivíduos deste gênero acarreta competição com as demais 

espécies de pequenos mamíferos residentes na área, pois sabe-se que 

ambientes alterados tornam-se pobres em relação à recursos alimentares e 

abrigos, desta forma, animais que possuem um dieta bem diversificada 

(onívora), como é o caso dos gambás, conseguem habitar estes ambientes 

inóspitos.  

A pressão da caça indiscriminada, aliada a destruição dos habitats, 

desmatamentos e poluição dos rios, também tem sido uma ameaça constante 

a preservação da fauna nativa da região.  

Os mamíferos mais visados pelos caçadores são: capivara (Hydrochaeris 

hydrochaeris), espécie muito caçada pela carne, couro e pelo óleo que, 

segundo a crença popular tem propriedades medicinais (PERACCHI et al., 

2002);  cateto (Pecari tajacu);  lontra (Lontra longicaudis) que está na Lista 

oficial da fauna brasileira ameaçada de extinção (BERNARDES et al., 1990); 

jaguatirica (Leopardus pardalis),  onça-parda (Puma concolor) ); o gato-do-

mato (Leopardus tigrinus) e o gato-maracajá (Leopardus wiedii) estão incluídos 

na Lista oficial da fauna brasileira ameaçada de extinção (BERNARDES et al., 

1990). Das espécies de cervídeos, a espécie Mazama nana (veado-bororó) na 

Lista das espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção - MMA (2003) 
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com o status de vulneráveis; paca (Agouti paca) é outra espécie muito 

procurada pelos caçadores pela sua carne.  

As formações florestais promovem o aparecimento de diversos habitats e 

fornecem recursos energéticos para a fauna local. Desta maneira, existem 

relações mutualísticas não simbióticas com uma grande importância ecológica. 

Segundo a classificação de HASKEL (1949), populações de duas espécies (por 

exemplo, plantas e animais) interagem por protocooperação. Neste tipo de 

interação as duas populações são beneficiadas pela associação, embora as 

relações sejam facultativas (interação positiva).  

Diversos animais desempenham o papel de vetores na transferência de pólen 

de uma flor para outra e na dispersão de sementes de muitas espécies de 

plantas tropicais (MORELLATO & LEITÃO-FILHO, 1990). A polinização das 

flores e a dispersão das sementes ocorrem porque muitos animais utilizam 

estruturas vegetais (pólen, néctar, frutos com polpa suculenta, pétalas, arilo 

das sementes, entre outras) como recurso alimentar. Desta forma, é garantido 

o sucesso reprodutivo tanto das plantas, que têm suas sementes carregadas 

para regiões distantes da planta-mãe, como dos animais que suprem suas 

necessidades nutricionais. Essa interação animal-planta promove de forma 

indireta a regeneração das florestas. 

Das espécies que foram citadas neste estudo, são exemplos de animais 

frugívoros o cachorro-do-mato (Cerdocyon thous), o gambá (Didelphis spp.), o 

quati (Nasua nasua), o cateto (Pecari tajacu) e o serelepe (Sciurus aestuans).  

Embora o cachorro-do-mato seja uma espécie relativamente comum na área 

de estudo, existem poucas bibliografias que tragam informações sobre sua 

dieta e a dispersão de sementes nos diferentes habitats onde ocorre. É uma 

espécie oportunista sobrevivendo em áreas degradadas e antropizadas 

(LANGUTH, 1975; MOTTA-JUNIOR et al., 1994; FACURE & MONTEIRO-

FILHO, 1996 e ROCHA et al., 2004). Segundo ROCHA et al. (2004), o 

cachorro-do-mato pode consumir frutos de Solanum spp., Croton floribundus, 

Guarea sp., Havenia dulcies e Syagrus romanzoffiana (jerivá). As sementes 

dos frutos mencionados anteriormente são de espécies arbóreas e têm grande 
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potencial de dispersão zoocórica, sendo importante para as mesmas o fato de 

terem suas sementes dispersadas para longe da planta-mãe.  

Cabe ressaltar a importância dos morcegos frugívoros, estes morcegos fazem 

uso do olfato e da visão para localizar os frutos (Ficus sp., Solanum sp., Piper 

sp., por exemplo) e carregam estes frutos para outras localidades, longe da 

planta-mãe. As sementes passam intactas pelo trato digestório, ou seja, uma 

boa parte das sementes (cerca de 80%) germina após serem eliminadas junto 

com as fezes (DALA ROSA, 2004). Portanto, os morcegos frugívoros são 

excelentes dispersores de sementes, contribuindo, de forma eficiente, para a 

regeneração de áreas degradadas. 

Conclui-se então, que a eliminação de algumas espécies da fauna, seja pela 

competição com espécies exóticas, ferais, caça, poluição dos rios e/ou 

supressão da vegetação para diferentes atividades humanas (agricultura, 

pecuária, monocultura de pinus ou eucalipto, indústrias, especulação 

imobiliária, entre outras) pode levar a um processo de extinção em cascata, 

envolvendo animais e vegetais a elas relacionadas. O desaparecimento de 

espécies animais representa perda de polinizadores, de dispersores de 

sementes, de controladores biológicos, do patrimônio genético e de um 

potencial biológico ainda pouco explorado (MARGARIDO, 1995). 

Por isso, a criação de novas unidades de conservação na região devem ser 

encorajadas e pelo poder público e privado, como aconteceu com a criação do 

Parque Natural Municipal Carijós, objeto deste Plano de Manejo e da Reserva 

do Patrimônio Particular  Natural de Volta Velha, ambas no Município de 

Itapoá. A criação de novas UCs proporcionará o estabelecimento de corredores 

ecológicos, os quais garantirão a conectividade das florestas e 

consequentemente manutenção do fluxo gênico das espécies da fauna e flora 

local. 
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4.3.2.3 Estado de Conservação da Flora e Fauna 

4.3.2.3.1 Espécies da Flora e Fauna ameaçadas de extinção 

O PNMC está inserido num Bioma extremamente ameaçado – a Floresta 

Atlântica, que outrora ocupava, na costa leste do Brasil, mais de 1,2 milhões de 

km2, iniciando no Cabo de São Roque no Rio Grande do Norte até o norte do 

Rio Grande do Sul, hoje existem pequenas manchas verdes concentradas no 

litoral de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul que 

concentram uma das maiores diversidades de espécies vegetais e uma das 

mais exuberantes variedades faunísticas da Terra (FERNANDES, 2003). Por 

isso é que a área da Floresta Atlântica denominada Serra da Graciosa – Vale 

do Ribeira foi declarada oficialmente pela UNESCO, em 15 de fevereiro de 

1993, como componente da primeira Reserva da Biosfera criada no Brasil. 

Porém não deve-se parar por aí quando se pensa em conservar a 

biodiversidade de maneira geral deste Bioma tão importante. Cada mancha 

verde, mesmo estando fora dos limites da reserva da Biosfera, deve ser 

preservado. 

Abaixo segue a tabela 14 de espécies da fauna ameaçadas de extinção 

conforme a Resolução CONSEMA, n o 002 de dezembro de 2011. Para o 

PNMC serão descritas algumas, das inúmeras, espécies da fauna e flora que 

encontram-se de alguma forma ameaçadas de extinção, cabe reforçar que 

muitas espécies não possuem informações suficientes para que sejam 

classificadas como ameaçadas ou abundantes no meio em que estão 

inseridas, portando recomenda-se que seja incentivado o desenvolvimento de 

mais estudos na região. 
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Tabela 14. Tabela de espécies da fauna ameaçadas de extinção, conforme a Resolução CONSEMA n° 
002/12/2011. 
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Dentre as inúmeras espécies que apresentam algum grau de perigo de 

extinção, relacionadas acima, merecem destaque as seguintes espécies: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Hemitriccus kaempferi (Maria catarinense): 

Fonte: http://www.wikiaves.com.br 

 

Espécie endêmica do Brasil ocorre na Floresta Ombrófila Densa das Terras 

Baixas do litoral sul do Estado do Paraná e litoral norte de Santa Catarina 

(bordas de matas primárias, secundárias e capoeiras). Esta espécie encontra-

se na lista de espécies ameaçadas de extinção para o Estado de Santa 

Catarina (Resolução CONSEMA, n o 002 de dezembro de 2011) na categoria 

vulnerável. 

Esta espécie foi citada diversas vezes durante as entrevistas e oficinas, 

demonstrando ser bastante conhecida pela população residente no Município 

de Itapoá, principalmente nas áreas adjacentes ao parque. 

Indica-se que esta espécie seja usada como espécie-bandeira, conceituada, 

segundo VERISSIMO et al. (2011), como “uma espécie utilizada como o foco 

de uma campanha de marketing mais ampla de conservação com base na sua 

posse de uma ou mais características que agradam ao público-alvo”, ou seja, 

podemos dizer que trata-se de um espécie carismática, fofa e que contém 

atributos que vai chamar a atenção do público-alvo para sua conservação. Com 

isso, conservando a espécie-bandeira, seu ambiente também será protegido, 
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logo abarcará várias espécies em um mesmo trabalho de conservação. No 

Brasil diversas espécies tem cumprido esse papel, como é o caso do Mico-

leão-dourado, da Arara Azul, o Muriqui, etc. 

 

 

 

 

 

       

Figura 35. Tangara peruviana (saira sapucaia): 

Fonte: http://www.wikiaves.com.br 

 

.  

Espécie presente nos estados de Espírito Santo, Rio de janeiro, São Paulo, 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Sendo endêmica da Floresta 

Atlântica.  

Esta espécie encontra-se na lista de espécies ameaçadas de extinção para o 

Estado de Santa Catarina (Resolução CONSEMA, n o 002 de dezembro de 

2011) na categoria em perigo. 

Por ser uma espécie popularmente conhecida, também poderia ser utilizada 

como espécie bandeira.  

Recomenda-se que sejam feitos estudos mas aprofundados em relação ao 

estado de conservação das espécies de fauna e flora existentes no PNMC, 

pois o conhecimento científico aliado à boa vontade e interesse das pessoas 

que frequentarão o parque resultará na conservação de um remanescente de 

um Bioma extremamente ameaçado. 
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4.3.2.3.2 Espécies da Flora e Fauna introduzidas (exóticas) 

Segundo The World Conservation Union – IUNC (2007) espécie introduzida é: 

espécie, subespécie ou o menor nível taxonômico identificável, encontrado fora 

de sua área de distribuição natural (atual ou precedente) e com potencial 

dispersão (i.e. fora da área que ocupa naturalmente ou que poderia ocupar 

sem introdução ou auxilio direto ou indireto do ser humano) incluindo qualquer 

parte, gameta ou propágulo da espécie que possa sobreviver e posteriormente 

reproduzir. Já uma espécie introduzida é considerada invasora quando a 

mesma se estabelece em um ecossistema ou habitat natural ou seminatural, 

sendo um agente de mudança, ameaçando a diversidade biológica nativa 

(UMBRIA, 2008). 

É sabido que o sucesso do processo de invasão de uma espécie introduzida se 

dá através da passagem por quatro etapas: a) transporte de seu local de 

origem; b) chegada ao local onde a espécie será recebida; c) superar as 

adversidades ambientais em sua nova área de vida; d) adequar seus hábitos 

comportamentais de acordo com o novo ambiente, de maneira a assegurar sua 

existência em longo prazo (VERMEIJ, 1996). Portanto, para garantir sua 

sobrevivência na colonização de novos ambientes, a espécie introduzida 

(exótica) invasora precisa ser forte, no sentido de resistir as adversidades 

ambientais e vencer a competição por espaço e recursos alimentares com as 

espécies nativas. 

Conforme a lista oficial de espécies exóticas invasoras para o Estado de Santa 

Catarina compreende 42 espécies da fauna, 47 espécies da Flora e 13 

espécies de animais para o ambiente urbano e periurbano (Tabela 15). 
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Tabela 15. Lista de espécies exótico invasoras do Estado de Santa Catarina. 
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Fonte: RESOLUÇÃO CONSEMA Nº 08, de 14 de setembro de 2012 
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Na área do PNMC, as espécies exóticas invasoras encontradas foram: 

a) Brachiaria sp.(Poaceae) ou Echinochloa spp. (Poaceae) 

A Brachiaria sp. é uma gramínea nativa da África, foi introduzida no Brasil 

como forrageira e transformou-se em uma espécie invasora de diversos 

ecossistemas brasileiros. 

E a Echinochloa spp. é uma gramínea nativa da Europa e Ásia (Índia), também 

uma espécie invasora de diversos ecossistemas brasileiros. 

Por serem muito parecidas, indica-se que amostras de material botânico sejam 

enviadas a um especialista em Poaceae (família das gramíneas) para que a 

identificação correta seja feita. E, que sejam desenvolvidas pesquisas 

científicas objetivando o manejo desta espécie. 

Esta gramínea está se desenvolvendo e ocupando todas as margens do Rio 

Saí Mirim, conforme foi observado em campo (Figura 36), formando bancos 

extensos, os quais acabam sufocando as espécies nativas que compões a 

vegetação típica de mata ciliar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81frica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistemas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ecossistemas


PLANO DE MANEJO / PARQUE NATURAL MUNICIPAL CARIJÓS / ITAPOÁ - SC 

                                                    FERMA ENGENHARIA LTDA.  

 
   
 

190 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Invasão de Brachiaria sp. ou Echinochloa spp. nas margens do Rio Saí Mirim, PNMC, Município de 
Itapoá / SC. 

 
Créditos: Equipe Ferma Engenharia Ltda. Setembro / 2012. 
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b) Eucalyptus sp.  

Eucalipto: este gênero é originário da Austrália, porém com fácil adaptação a 

qualquer condição climática. No Brasil esta espécie é muito utilizada na 

silvicultura, devido seu rápido crescimento, usada no fabrico de papel, carvão 

vegetal e madeira, a qual utiliza extensas áreas para o plantio. Além a 

dispersão desta é espécie é feita pelo vento o que facilita a rápida 

disseminação dos diásporos, causando um problema sério de competição com 

as espécies nativas. Foram observados poucos exemplares dentro dos limites 

da UC (Figura 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Pinus sp.  

Pinus ou pinheiro: este gênero é originário do hemisfério norte. No Brasil esta 

espécie é muito utilizada na silvicultura, devido seu rápido crescimento, 

principalmente usada no fabrico de papel e madeira, a qual utiliza extensas 

áreas para o plantio. Além a dispersão desta é espécie é feita pelo vento o que 

facilita a rápida disseminação dos diásporos, causando um problema sério de 

competição com as espécies nativas. Foram observados poucos exemplares 

Figura 37. Exemplares de Eucalyptus sp., PNMC, Município de Itapoá / SC. 

 
Créditos: Equipe Ferma Engenharia Ltda. Setembro / 2012.  
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dentro dos limites da UC (Figura 36)., porém observou-se que existe uma área 

da Comfloresta (empresa de cultivo florestal), próximo a região do Quilombo de 

baixo (margem esquerda do Rio Saí Mirim). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Roystonea oleracea 

Palmeira imperial: esta espécie é originária das Antilhas. Foram encontrados 

alguns exemplares dentro dos limites do parque (Figura 37). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Exemplar de Pinus sp., PNMC, Município de Itapoá / SC. 

 
Créditos: Equipe Ferma Engenharia Ltda. Setembro / 2012. 
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Entre as espécies da fauna introduzida (exótica) observou-se na área do 

parque as seguintes espécies:  

a) Canis lupus familiaris  

Cão-doméstico: Teorias postulam que surgiu da domesticação do lobo cinzento 

asiático pelos povos daquele continente há cerca de 100 000 anos. Atualmente 

esta espécie com suas respectivas raças estão disseminadas no mundo todo, 

interferem no equilíbrio do ambiente natural. Foram encontradas pegadas de 

cão doméstico principalmente nas trilhas principais existentes na área do 

parque (Figura 40). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 39. Exemplar de Roystonea oleracea (palmeira real), PNMC, Município de Itapoá / SC. 

Créditos: Equipe Ferma Engenharia Ltda. Setembro / 2012. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Lobo_cinzento
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81sia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Continente
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b) Bos taurus 

Boi doméstico: descende do auroque na Europa e do gauro na Ásia. Sua 

domesticação teve início há mais de 5 000 e 6 000 anos atrás. Foram 

encontrados diversos exemplares circulando dentro dos limites do parque 

(Figura 41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40. Vestígio de Canis lupus familiaris (cão doméstico), PNMC, Município de Itapoá / SC. 

 
Créditos: Equipe Ferma Engenharia Ltda. Setembro / 2012. 

 

Figura 41. Exemplares de Bos taurus (boi doméstico), PNMC, Município de Itapoá / SC. 

Créditos: Equipe Ferma Engenharia Ltda. Setembro / 2012. 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Auroque
http://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gauro
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81sia
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c)  Equus ferus caballus 

Cavalo doméstico: descendente de uma linha evolutiva com cerca de sessenta 

milhõe de anos, da ordem dos ungulados, uma das três subespécies modernas 

da espécie Equus ferus. Foram encontrados exemplares desta espécie na área 

do parque (Figura 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe salientar a necessidade de um estudo mais aprofundado sobre as 

espécies introduzidas na área do parque, objetivando evidenciar o grau de 

comprometimento que estas espécies causam no ambiente e promover a 

retirada destas espécies tanto da flora quanto da fauna exótica.  

Por mais que o boi e o cavalo não foram citados na RESOLUÇÃO CONSEMA 

Nº 08, de 14 de setembro de 2012 como espécie exótica, é sabido que sua 

permanência em áreas de proteção ambiental geram danos ao solo (erosão) e 

contaminação do solo e corpos hídricos com seus dejetos. 

 

 

Figura 42. Exemplares de Equus ferus caballus (cavalo doméstico), PNMC, Município de Itapoá / SC. 

 
Créditos: Equipe Ferma Engenharia Ltda. Setembro / 2012. 

  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Ordem_(biologia)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ungulado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Subesp%C3%A9cie
http://pt.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A9cie
http://pt.wikipedia.org/wiki/Equus_ferus
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5 CARACTERIZAÇÃO DE FENÔMENOS NATURAIS 

EXEPCIONAIS 

5.1 Enchentes 

Com base em consultas e pesquisas de dados secundários não há registros de 

dados técnicos disponibilizados relacionados à determinação dos níveis de 

água do Rio Saí-Mirim, no município de Itapoá. Porém as enchentes é um 

fenômeno que ocorre constantemente. 

No verão de 2010 ocorreram três enchentes fortes que castigaram boa parte do 

município de Itapoá. 

Para os moradores, a cheia ocorre devido ao assoreamento do Rio Saí-Mirim. 

Segundo o comerciante Edgar Neuber “É a quarta vez que isso acontece em 

um ano e três meses. Falta dragagem no rio”, reclamou. O gerente de 

Desenvolvimento Ambiental da Fundação do Meio Ambiente de Santa Catari-

na, José Cardoso, concorda, citando que a última limpeza realizada no Saí-

Mirim foi há mais de dez anos, depois de uma grande enchente em 1996 e 

ainda culpa do rigor da legislação ambiental, que dificultaria a execução do 

serviço, em que se exigiria a elaboração de um Estudo de Impacto Ambiental – 

EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA (estudo de impacto 

ambiental), o qual é demorado. 

Em uma das enchentes ocorrida em janeiro de 2010 segundo a Defesa Civil, 

22 pessoas permaneceram desabrigadas por causa da cheia do Rio Saí-Mirim 

e estavam alojadas no Ginásio Frei Valentin. Outras 140 estavam desalojadas 

e recorreram a parentes, amigos ou vizinhos. O chefe da Defesa Civil de 

Itapoá, Sr. Antônio Edival Pereira, informou que quatro bairros às margens do 

Rio Saí-Mirim tiveram casas atingidas, sendo eles: Barra do Saí (ao lado da 

Rodovia Estadual PR-412), do Samambaial e dos fundos dos balneários 

Brasília e Cambiju. Informou ainda que em um dia choveu 241 milímetros em 

Itapoá, o equivalente à média histórica de janeiro na região e que em 2008 

houve uma cheia similar a esta. 
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Conforme informações no sítio “http://www.gazetadeitapoa.com/2010/01/24/o-

rio-sai-mirim-encheu-outra-vez-por-w-serafini/” no final do verão de 2009, 

houveram três enchentes no município de Itapoá, sendo que após a terceira 

enchente ocorrida o rio Saí Mirim manifestou-se com intensidade não 

esperada, sendo agravada pela ocupação indiscriminada das proximidades do 

seu curso. (SERAFINI, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Risco Potencial à Unidade de Conservação 

O risco potencial à Unidade de Conservação existe nos dias de hoje e medidas 

de controle necessariamente deverão ocorrer pelo poder público municipal, 

devendo ainda ser redefinido o modelo atual de ocupação, com soluções 

sustentáveis para que possam reduzir as vulnerabilidades locais. 

O Plano Diretor do Município de Itapoá criado, dentre outros objetivos, de 

orientar a ocupação do solo, depende da revisão e aprovação das leis 

municipais e demais requisitos legais. Nessas adequações é importante que o 

aspecto ambiental receba a importância que impõe ao futuro empreendimento 

Parque Natural Municipal Carijós, sendo que, para a minimização dos riscos 

Figura 43. Enchente ocorrida em 21 de janeiro de 2011 no Município de Itapoá / SC. 

 
Fonte: Jornal Diário de Itapoá. <http://www.diariodeitapoa.com.br/tempo/1563-itapoa-em-alerta-por-
causa-das-chuvas.html>. Acesso em 22 jan 2010. 

 

  

http://www.gazetadeitapoa.com/2010/01/24/o-rio-sai-mirim-encheu-outra-vez-por-w-serafini/
http://www.diariodeitapoa.com.br/tempo/1563-itapoa-em-alerta-por-causa-das-chuvas.html
http://www.diariodeitapoa.com.br/tempo/1563-itapoa-em-alerta-por-causa-das-chuvas.html
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potenciais, as condicionantes ambientais devem ser  levadas em conta e 

implementadas concomitantemente com os projetos de urbanização, 

drenagem, saneamento básico e ocupação do solo, isto é, envolvendo as obras 

de drenagem pluvial, de pavimentação de ruas e de regularização dos 

loteamentos residenciais e similares, sendo que uma adequada gestão urbana 

de Itapoá, adotando decisões conscientes e realistas, tal como a restrição da 

ocupação das áreas de risco no entorno do rio Saí-Mirim é fundamental para o 

futuro da cidade. 

 

5.3 Medidas de Prevenção 

Por estar localizado em região litorânea a presença farta de água e de umidade 

e a temperatura relativamente elevada propiciam a multiplicação de mosquitos 

e outros vetores que podem transmitir doenças. Portanto, as obras sanitárias 

são essenciais, compreendendo o saneamento básico, a drenagem e a 

proteção ambiental (Azevedo Netto & Botelho, 1991). Como em Itapoá 

predominam-se áreas planas e de pequena declividade, a distribuição da água 

fica facilitada, mas o esgotamento sanitário torna-se mais dispendioso, exigindo 

estações elevatórias. 

Dentre as medidas de prevenção contra fenômenos naturais excepcionais 

incluem-se:  

a) Instalação de drenagem de água pluviais nas vias públicas no entorno 

do futuro Parque Carijós, com construção de bueiros, isto é, condutores 

relativamente curtos para o afastamento de águas pluviais que escoam 

superficialmente, adotando-se condutos simples ou múltiplos, com 

formato retangular e de concreto (Azevedo Netto & Botelho, 1991); 

b) Pavimentação de vias públicas no entorno do Parque Carijós; 

c) Ocupação racional do solo, não permitindo moradias não regularizadas 

perante a Prefeitura Municipal de Itapoá, nem mesmo aquelas com 

anuência da Capitania dos Portos do Ministério da Marinha; 
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d) Acondicionamento27 , coleta e disposição final28  adequada do lixo no 

entorno do futuro Parque Carijós, devendo ser previsto a instalação de 

recipientes de coleta seletiva em diversos pontos internos a área da 

Unidade de Conservação, os quais deverão ter uma remoção diária29 

para evitar a proliferação de vetores que são responsáveis por inúmeras 

doenças. 

e) “Petrolagem”, isto é, uma drenagem específica de áreas com água 

estagnada, por serem criadouros de vetores, como mosquitos, devem 

ser escoadas o mais rápido possível e visando também liberar casas 

que ainda estejam submersas por enchentes. É um método destinado a 

impedir o desenvolvimento de larvas de mosquitos nos criadouros, 

sendo aplicável quando existem dificuldades na drenagem de certas 

áreas e o perigo da proliferação de vetores aumenta em função do 

tempo necessário para poder drená-las, podendo abrir canais para dar 

vazão às águas estagnadas, mesmo que seja necessária a construção 

de pontilhões sobre estes canais para o escoamento do tráfego 

(FUNDACENTRO, 1992). 

f) Adoção de programas multiplicativos de educação sanitária 30  com a 

introdução de conhecimentos e práticas sanitárias adequadas, visando: 

1) a utilização racional da água para evitar desperdícios, 2) a utilização 

da água seguramente sanitária, 3) o uso racional e adequado dos 

sanitários, 4) o acondicionamento e a disposição adequada do lixo, 5) a 

forma correta de combater os vetores, 6) a utilização, manipulação e o 

consumo dos alimentos de forma a não haver contaminação, 7) o valor 

                                                           
27 O acondicionamento pela sua relação com a saúde do homem e as condições sanitárias merece as primeiras 

atenções. 
28 A disposição final dos resíduos orgânicos não recicláveis deverá ocorrer em um Aterro Sanitário devidamente 

licenciado pelo órgão ambiental FATMA – Fundação do Meio Ambiente. 
29 Conforme discutido na Segunda Oficina Participativa – Integração ocorrida em 20/10/2012 há estudos visando 

uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Itapoá com a Associação de Catadores de Resíduos Recicláveis 
para futura coleta de resíduos recicláveis em geral. 

30 Especialistas em educação costumam dizer que em épocas de calamidade pública, pela sua dramaticidade 
oferecem ótimas condições para aplicação de educação sanitária, em razão das características da população 
afetada, que se sente desprotegida e passa a aceitar uma série de informações que, em época normal, seriam 
normalmente recusadas ou mal entendidas. 
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do auxílio de cada um no esgotamento de áreas com água estagnada e 

na remoção ou enterro de cadáveres de animais para evitar possíveis 

endemias, 8) a necessidade de higiene pessoal nas habitações e 

moradias para o bem estar e proteção de todos. 

Por estar localizado em região litorânea a presença farta de água e de umidade 

e a temperatura relativamente elevada propiciam a multiplicação de mosquitos 

e outros vetores que podem transmitir doenças. Portanto, as obras sanitárias 

são essenciais, compreendendo o saneamento básico, a drenagem e a 

proteção ambiental (Azevedo Netto & Botelho, 1991). Como em Itapoá 

predominam-se áreas planas e de pequena declividade, a distribuição da água 

fica facilitada, mas o esgotamento sanitário torna-se mais dispendioso, exigindo 

estações elevatórias. 

Dentre as medidas de prevenção contra fenômenos naturais excepcionais 

incluem-se:  

a) Instalação de drenagem de água pluviais nas vias públicas no entorno 

do futuro Parque Carijós, com construção de bueiros, isto é, condutores 

relativamente curtos para o afastamento de águas pluviais que escoam 

superficialmente, adotando-se condutos simples ou múltiplos, com 

formato retangular e de concreto (Azevedo Netto & Botelho, 1991); 

b) Pavimentação de vias públicas no entorno do Parque Carijós; 

c) Ocupação racional do solo, não permitindo moradias não regularizadas 

perante a Prefeitura Municipal de Itapoá, nem mesmo aquelas com 

anuência da Capitania dos Portos do Ministério da Marinha; 

d) Acondicionamento31 , coleta e disposição final32  adequada do lixo no 

entorno do futuro Parque Carijós, devendo ser previsto a instalação de 

recipientes de coleta seletiva em diversos pontos internos a área da 

                                                           
31 O acondicionamento pela sua relação com a saúde do homem e as condições sanitárias merece as primeiras 

atenções. 
32 A disposição final dos resíduos orgânicos não recicláveis deverá ocorrer em um Aterro Sanitário devidamente 

licenciado pelo órgão ambiental FATMA – Fundação do Meio Ambiente. 
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Unidade de Conservação, os quais deverão ter uma remoção diária33 

para evitar a proliferação de vetores que são responsáveis por inúmeras 

doenças. 

e) “Petrolagem”, isto é, uma drenagem específica de áreas com água 

estagnada, por serem criadouros de vetores, como mosquitos, devem 

ser escoadas o mais rápido possível e visando também liberar casas 

que ainda estejam submersas por enchentes. É um método destinado a 

impedir o desenvolvimento de larvas de mosquitos nos criadouros, 

sendo aplicável quando existem dificuldades na drenagem de certas 

áreas e o perigo da proliferação de vetores aumenta em função do 

tempo necessário para poder drená-las, podendo abrir canais para dar 

vazão às águas estagnadas, mesmo que seja necessária a construção 

de pontilhões sobre estes canais para o escoamento do tráfego 

(FUNDACENTRO, 1992). 

f) Adoção de programas multiplicativos de educação sanitária 34  com a 

introdução de conhecimentos e práticas sanitárias adequadas, visando: 

1) a utilização racional da água para evitar desperdícios, 2) a utilização 

da água seguramente sanitária, 3) o uso racional e adequado dos 

sanitários, 4) o acondicionamento e a disposição adequada do lixo, 5) a 

forma correta de combater os vetores, 6) a utilização, manipulação e o 

consumo dos alimentos de forma a não haver contaminação, 7) o valor 

do auxílio de cada um no esgotamento de áreas com água estagnada e 

na remoção ou enterro de cadáveres de animais para evitar possíveis 

endemias, 8) a necessidade de higiene pessoal nas habitações e 

moradias para o bem estar e proteção de todos. 

 

                                                           
33 Conforme discutido na Segunda Oficina Participativa – Integração ocorrida em 20/10/2012 há estudos visando 

uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Itapoá com a Associação de Catadores de Resíduos Recicláveis 
para futura coleta de resíduos recicláveis em geral. 

34 Especialistas em educação costumam dizer que em épocas de calamidade pública, pela sua dramaticidade 
oferecem ótimas condições para aplicação de educação sanitária, em razão das características da população 
afetada, que se sente desprotegida e passa a aceitar uma série de informações que, em época normal, seriam 
normalmente recusadas ou mal entendidas. 
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6 PLANEJAMENTO GERAL E ZONEAMENTO DA UC 

6.1 VISÃO GERAL DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E 

ZONEAMENTO 

Este documento caracteriza-se como o primeiro Plano de Manejo do Parque 

Natural Municipal Carijós, o qual foi criado no dia 23 de março de 2011(Lei no 

330 / 2011), com o objetivo de conservar os ambientes naturais pertencentes 

ao Bioma Mata Atlântica, em especial os da Floresta Ombrófila Densa (FOD), 

possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 

atividades de educação ambiental, recreação em contato com a natureza e 

turismo ecológico. 

O Planejamento da Unidade de Conservação foi organizado a partir do Roteiro 

Metodológico de Planejamento de Parque Nacional, Reserva Biológica, 

Estação Ecológica, proposto pelo IBAMA (BRASIL, 2002). O PNMC é uma 

Unidade de Conservação do Grupo de Proteção Integral, possuindo uma área 

de 50,9 ha, localizada no litoral norte do Estado de Santa Catarina, 

integralmente no Município de Itapoá. 

O planejamento da Unidade de Conservação pressupõe a utilização de 

instrumentos de planejamento denominado de Plano de Manejo. Este requer 

estudos sistemáticos abrangentes, que possam subsidiar o Zoneamento da 

unidade e consequentemente os usos possíveis do solo e de seus recursos 

naturais sempre em consonância com os objetivos da sua criação.  

Desta forma, o Plano de Manejo é um documento técnico mediante o qual, com 

fundamento nos objetivos gerais de uma Unidade de Conservação, se 

estabelece seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o 

manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas 

necessárias à gestão da Unidade. Devendo abranger a área da Unidade de 

Conservação, sua Zona de Amortecimento e os corredores ecológicos.35  

 

                                                           
35

 Lei n.o 9.985 / 2000, Sistema de Unidades de Conservação. 
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6.2 AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO  

Este item constitui uma análise da situação geral do PNMC, com relação aos 

fatores, tanto internos quanto externos, que a impulsionam ou que dificultam a 

consecução dos objetivos para os quais esta UC foi criada. As informações 

para as análises do ambiente interno e externo da Unidade foram obtidas nas 

Oficina de Integração e Planejamento, conforme descritas abaixo. 

As oficinas de participação foram realizadas a partir da metodologia de 

participação, baseado no enfoque participativo cuja principal técnica é a 

moderação participativa. Moderação é uma forma de condução de processos 

de discussão que visa promover uma discussão objetiva e equilibrada entre os 

diversos participantes de determinado grupo e contribuir para que todos 

participem ativamente na construção do produto dessa discussão.  

A Oficina Participativa de Integração (Figura 44) foi realizada nas instalações 

da Escola Municipal Monteiro Lobato em Itapoá SC, das 14h às 18:30h, do dia 

22 de setembro de 2012. 

Estiveram presentes, o Secretário Municipal do Meio Ambiente, a equipe 

técnica da FERMA Engenharia e representantes da comunidade local. 

Compareceram 14 moradores, quase todos ligados à áreas técnicas de 

trabalho e pertencentes a Associações de Moradores e ONGs, tendo já certo 

conhecimento sobre a área em questão e seu entorno. 

O objetivo da Oficina foi promover a integração dos representantes da 

comunidade e sensibilizá-la para a participação no processo de planejamento, 

implantação, gestão e preservação do Parque Natural Municipal Carijós.  

A metodologia da oficina foi pensada e realizada dentro da linha participativa 

popular, em que os atores, após receber informações sobre a proposta, 

revelam seus anseios e percepções sobre sua cidade e suas expectativas em 

relação a implantação do Parque, assim como é estimulada a falar das 

potencialidades e limitações para seus usos e benefícios socioambientais. 
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A oficina teve resultado positivo, os participantes responderam aos estímulos 

gerados, contudo a representatividade ficou aquém do esperado já que o 

número e a diversidade de participantes foi muito baixo.  

A equipe técnica responsável pelo Plano de manejo de implantação do Parque 

apresentou resultados dos estudos e levantamentos realizados nessa etapa de 

trabalho, onde a comunidade pode esclarecer dúvidas e contribuir com 

informações inerentes à área do Parque. 

As atividades se desenvolveram através do processo de facilitação, registros 

de acesso visual conforme metodologia de moderação participativa, através do 

qual os participantes, organizados em pequenos grupos, dialogaram e 

apresentaram em plenária suas ideias, sugestões e questionamentos. 

A participação popular foi estimulada por meio de atividade em que o grupo 

expôs o sentimento de importância e representatividade no município, que 

sintetizamos como: 

“Somos importantes para esta comunidade porque, temos visão de futuro, de 

desenvolvimento social, econômico e ambiental com equilíbrio” 

“Somos indivíduos que possuem conhecimento técnico além da disposição 

para modificar a realidade local e regional.” 

Com o objetivo de identificar o entendimento da comunidade sobre a 

importância do Projeto e do potencial socioeconômico decorrente da sua 

implantação, realizou-se atividade em que se oportunizou apresentar suas 

expectativas, pontos fortes, pontos fracos, ameaças e oportunidades 

específicas da área e do seu entorno. Dessa forma, o resultado do trabalho foi 

apresentado da seguinte forma: 

Recursos internos facilitadores para o manejo do parque 

 Maior parte da área já é publica. 

  Fauna e flora existente e parte delimitada pelo Rio Sai Mirim (oeste). 

 Vegetação relativamente bem conservada. 
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 Paisagem 

 Diversidade biológica 

 Localização urbana 

 Topografia plana 

 Biodiversidade atrativa, cientifica, turística e educacional 

 Presença de mata ciliar 

Recursos internos dificultadores 

 Problemas do solo (drenagem) 

 Presença de espécies exóticas invasoras 

 Presença de valas com efluentes orgânicos 

 Uso inadequado da água pelo homem 

 Presença de casa/moradia temporária 

 Influência antrópica 

 Poluição hídrica 

 Área sujeita a alagamentos 

 Esgoto em vala (a céu aberto) 

 Retiradas das braquiárias, delimitação para impedir o acesso de animais 

problemas e descarte de lixo. 

Fatores externos que podem ser vistos como barreiras 

 Falta de coleta de esgoto 

 Falta de recursos financeiros para manutenção 

 Falta de participação popular, devido à falta de convite 

 Proximidade da população 

 Falta de saneamento básico 

 Presença de edificações na divisa 

 Falta de comprometimento da população do entorno do parque 

 Falta de continuidade da administração publica 

 Divergência de interesses 
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 Falta de consciência ecológica da comunidade 

 Falta de fiscalização 

Fatores externos que podem contribuir com a implantação 

 Potencial turístico 

 Localização de fácil acesso 

 Área já utilizada para lazer 

 Proximidade a grandes centros emissores de turistas 

 Grandes empresas que se estabeleceram em Itapoá e que podem ser 

parceiras (portos, Petrobras, e na área retro portuária) 

 Utilizar a população do município como “zona de amortecimento” 

 A urgência que existe na defesa da Mata Atlântica em Santa Catarina 

 Proximidade de outras áreas preservadas 

 Compensação ambiental de empresas a serem instaladas na região 

 Presença de espécies ameaçadas de extinção (Maria Catarinense) 

 Pressão das entidades sociais 

 

Para finalizar o evento foi realizado atividade de construção coletiva de um 

painel representativo da imagem que a comunidade tem acerca do município 

na conjuntura atual, o desejo e expectativas  em relação aos benefícios que 

podem ser conquistados com a implantação do Parque e o compromisso 

estabelecido de participação e responsabilidade no projeto.  

Como somos 

 Conflito entre desenvolvimento e crescimento 

 Tem potencial, mas não se sabe utilizar. 

 Falta de integração entre as comunidades 

 Deficiência em projetos 
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O que sonhamos 

 Geração de empregos 

 Educação ambiental de qualidade 

 Área de lazer focada para ecoturismo 

 Área de compensação ambiental e preservação 

 Desenvolver consciência ecológica em nossas crianças 

 Franco crescimento municipal 

 

O que Faremos 

 Com conhecimento empírico e técnico sobre o assunto e a região, alem 

da energia e jovialidade para contribuir por uma Itapoá cada dia melhor. 

 Eu enquanto educadora posso contribuir na área educacional. 

 Participar da vida do município 

 Comprometimento 
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Em 20 de outubro de 2012, entre 14h e 18h30m, foi realizada a II Oficina 

Participativa de Planejamento (Figura 43) nas dependências da Escola 

Municipal Monteiro Lobato em Itapoá-SC. O evento contou com a participação 

da equipe técnica da FERMA Engenharia, o Secretário Municipal do Meio 

Ambiente e representantes das Comunidades do município. 

O objetivo da Oficina foi promover o fortalecimento da participação popular na 

identificação de recursos e benefícios com a implantação do PNMC, esclarecer 

 

 

 

 

         

 Figura 44. Oficina Participativa de Integração, Plano de Manejo PNMC. 

 
Créditos: Equipe Ferma Engenharia Ltda. Setembro / 2012. 
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sobre a viabilidade técnica das propostas levantadas na Oficina Participativa de 

Integração, apresentar e discutir a proposta de zoneamento para o PNMC. 

 Para promover a contextualização do trabalho realizado pela Comunidade na 

Oficina de Planejamento, foi feito uma apresentação da primeira Oficina 

destacando-se o processo de construção e os resultados obtidos nas 

atividades que foram desenvolvidas para envolvimento e responsabilização dos 

moradores na gestão e preservação do Parque Natural Municipal Carijós.  

A Oficina foi planejada e organizada para a realização de vivências que 

pudessem estimular as discussões em subgrupos e oportunizar a construção 

participativa da Comunidade nas decisões essenciais para criação e 

manutenção do Parque. Entretanto, a implementação das atividades 

planejadas, bem como a representatividade dos moradores do município de 

Itapoá ficou comprometida devido ao número reduzido de participantes (oito 

pessoas). 

O resultado do estudo da área de influência e Zoneamento foi apresentado 

pela Bióloga Simone Dala Rosa com a participação dos demais técnicos 

responsáveis pela elaboração do Plano de Manejo. 

Dessa forma, a proposta de Zoneamento foi apresentada considerando-se 

cinco momentos de informações técnicas explicativas, seguidas de diálogos e 

formulação de sugestões pela comunidade presente, as quais foram afixadas 

em painéis de acordo com a metodologia adotada. As etapas discutidas foram: 

 

1- Zona Primitiva – Flora e Fauna de Valor Científico 

2- Zona de uso Extensivo – Trilhas e área de Vegetação 

3- Zona de uso Intensivo – Uso Público de Maior Intensidade 

4- Zona de Recuperação – Ecossistemas que devem ser recuperados 

5- Zona de Amortecimento - Área Estratégica Externa. 
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1- Flora e Fauna de Valor Cientifico 

Neste item, foi apresentada a diversidade de recursos existentes, o nível de 

importância para a Unidade e a necessidade de normas de preservação. Para 

o que, foram recomendadas, pela comunidade, as intervenções indispensáveis, 

tais como: 

 Sinalização 

 Delimitação cercada da área primitiva 

 

2- Uso público de maior intensidade 

 

A discussão sobre os elementos que compõem esta Zona foram os que 

suscitaram maior envolvimento dos participantes, por tratar-se de maior 

relevância de uso público e possibilidade de benfeitorias com consequente 

necessidade de regras de utilização. Foi debatido sobre os elementos que 

são permitidos e os que são proibidos, considerando-se normas específicas e 

técnicas para sua conservação. Para tanto, a comunidade apresentou as 

sugestões abaixo e se comprometeu a levar para reunião de seu grupamento 

social para estudo e definição através do consenso. 

 Guaritas: não definir n° 

 Estacionamento fora do parque. 

 Oferecer selo com identificação do parque e solicitação de contribuição 

voluntária. 

 Reunião da comunidade para definição e consenso sem entrada paga 

no parque, ACCI e ACERAMGI -  2° terça feira de cada mês.  

 Lanchonete no interior do parque 

 Proibição de pesca e caça 

 Não instalar equipamento de ginástica ou recreação infantil 

 Colocar bancos nas trilhas 

 Construir Bicicletário 
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 Canoas de propriedade do parque com instrutor e locação para 

visitantes (não prioritário) para a prática de canoagem. 

 Disponibilizar telefone para denuncias 

 Segurança: monitorar guardar/criar “setor” na PRL 

 

5- Área estratégica externa 

Para esta Zona, a comunidade optou pela: 

 Definição da zona de amortecimento a partir da revisão do plano de 

manejo 

A Oficina encerrou-se no horário previsto, com avaliação positiva dos 

participantes e a expressão do sentimento de ter contribuído na construção de 

propostas significativas e definidoras para a implantação da Unidade e dos 

elementos que a compõem. 

Considerando o baixo número de participantes, mas não desconsiderando a 

qualidade da participação de todos, os presentes propuseram-se a realizar 

oficinas para multiplicar as informações e concluir as contribuições quando for 

realizada a Audiência Publica para regulamentação do PNMC. 
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Figura 45. Oficina Participativa de Planejamento, Plano de Manejo PNMC. 

Créditos: Equipe Ferma Engenharia Ltda. Outubro / 2012. 
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6.3 OBJETIVOS DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

6.3.1 Objetivo Geral 

Com base na dinâmica dos elementos naturais, dos atuais dados e das 

limitações legais para a ocupação de áreas de preservação permanente a UC 

foi definida buscando um arranjo espacial que visa manter as funções 

ambientais desempenhadas pela vegetação nativa e do complexo hidrológico 

do Rio Saí Mirim, garantindo assim, a preservação de uma área de valor 

cênico, de relevância em biodiversidade e funções ecológicas e possibilitando a 

realização de pesquisas científicas, o desenvolvimento de atividades de 

educação, interpretação ambiental e de recreação em contato com a natureza. 

6.3.2 Objetivos Específicos 

- Proteger a biodiversidade e os recursos genéticos do Parque, com ênfase nas 

populações das espécies animais e vegetais raras, endêmicas ou ameaçadas 

de extinção, o qual faz parte do Bioma Mata Atlântica;  

- Promover o desenvolvimento científico, proporcionando oportunidades de 

apoio a projetos de pesquisa, em especial, àqueles relacionados a temas 

importantes para o manejo do Parque, como o estudo da sucessão da 

vegetação em áreas em processo de recuperação; a biologia, monitoramento e 

manutenção das populações das espécies de maior interesse para a 

conservação; o monitoramento dos impactos da visitação pública sobre os 

recursos naturais da UC;  

- Promover processos de comunicação e educação ambiental que sensibilizem, 

envolvam e informem a comunidade sobre a importância e benefícios da 

conservação da biodiversidade e dos recursos naturais, criando oportunidades 

para o desenvolvimento de atividades interpretativas que também contemplem 

os aspectos culturais do município;  

- Proteger os recursos naturais e paisagísticos do Parque e promover seu uso 

correto, criando oportunidades de lazer através de atividades de visitação de 

baixo impacto. 
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- Tornar esta Unidade de Conservação um exemplo que incentive a criação de 

novas Unidades de Conservação na região, com o intuito de formar corredores 

ecológicos, garantindo desta forma o fluxo gênico entre as espécies e 

consequentemente a manutenção da Biodiversidade, visto que a região 

apresenta uma importante faixa de mata contínua do Bioma Mata Atlântica. 

 

6.4 METODOLOGIA 

O processo de zoneamento do PNMC iniciou-se a partir de estudos específicos 

da área do Parque e sua abrangência, o Diagnóstico Ambiental, o qual 

levantou aspectos físicos, bióticos e antrópicos. Em seguida, foram realizadas 

oficinas participativas (planejamento e integração), as quais complementaram o 

processo com uma análise da situação geral do PNMC, com relação aos 

fatores, tanto internos quanto externos, que a impulsionam ou que dificultam a 

consecução dos objetivos para os quais a UC foi criada. 

As propostas de ações elaboradas pelos participantes das Oficinas, foram 

analisadas quanto à viabilidade técnica e institucional de implementação, 

avaliadas quanto à efetividade e sistematizadas como premissas defensivas, 

ou de recuperação e como premissas ofensivas ou de avanços, enfocando os 

programas temáticos – pesquisa/monitoramento, proteção/manejo, educação 

ambiental, visitação, alternativa de desenvolvimento, integração externa, 

orientando o zoneamento da UC. 

O zoneamento do PNMC foi consolidado na oficina participativa de integração, 

com a presença dos coordenadores dos estudos temáticos (Equipe 

Multidisciplinar Ferma Engenharia), Diretor do departamento de Meio Ambiente 

da Prefeitura Municipal de Itapoá e diversos atores que possuem relação com a 

UC. Posteriormente, foi revisto pela equipe técnica da Ferma Engenharia Ltda. 
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6.5 ZONEAMENTO 

De acordo com as especificações do SNUC (BRASIL, 2000) o zoneamento 

ambiental constitui um instrumento de ordenamento territorial, usado como 

recurso para se atingir melhores resultados no manejo da unidade de 

conservação, pois estabelece usos diferenciados para cada zona ou setor 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.  

Com fundamento nos objetivos gerais do PNMC foi estabelecido o seu 

zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos 

recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à 

gestão da unidade. 

Para atender aos objetivos específicos de manejo do PNMC e respeitando os 

objetivos gerais das unidades de conservação, foram definidas e delimitadas 

quatro (quatro) zonas internas à unidade: Zona Primitiva, Zona de Uso 

Extensivo, Zona de Uso Intensivo e Zona de Recuperação (Figura 46, Tabela 

16 e Figura 47). 
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Figura 46. Mapa com Proposta de Zoneamento para Parque Natural Municipal Carijós, Município de 
Itapoá, Santa Catarina.  
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Tabela 16- Macrozonas determinadas para o Plano de Zoneamento do Parque Natural Municipal Carijós, 
Município de Itapoá / SC. 

 

 

Figura 47. Gráfico demonstrativo das zonas com suas respectivas porcentagens em relação à área total 
do Parque Natural Municipal Carijós, Município de Itapoá, Santa Catarina.  

 

Estas zonas apresentam características próprias, com propostas de manejo e 

normas individualizadas, que levam em consideração graus específicos de 

proteção e possibilidades de intervenção humana.  

Zoneamento do PNMC 

Zona Primitiva (23,9%) 

Zona de Uso Extensivo (47,1%) 

Zona de Uso Intensivo (17,5%) 

Zona de Recuperação (11,5%) 

Zonas Tipologias Área (m2) Porcentagem % 

ZP Zona Primitiva 124716,88 23,9 

ZUE Zona de Uso Extensivo 243002,04 47,1 

ZUI Zona de Uso Intensivo 92187,30 17,5 

ZR Zona de Recuperação 61550,05 11,5 
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Os tipos e as definições das zonas têm como base o Roteiro Metodológico de 

Planejamento (BRASIL, 2002). As tipologias das zonas foram divididas em 

diferentes áreas conforme o interesse de estudo (Tabela 17). 

 

Tabela 17- Tipologias das Macrozonas determinadas para o Plano de Zoneamento do Parque Natural 
Municipal do Parque Natural Municipal Carijós, Município de Itapoá / SC. 

 

 

 

 

 

Zonas Tipologias Área (m2)  Porcentagem % 

ZP Zona Primitiva 1 106453,03  21,0 

ZP Zona Primitiva 2 18263,85  2,9 

ZUE Zona de Uso Extensivo 243002,04 47,1 

ZUI Zona de Uso Intensivo 92187,30 17,5 

ZR Zona de Recuperação 1 36268,98 7,0 

ZR Zona de Recuperação 2 11891,25 2,2 

ZR Zona de Recuperação 3 13389,82 2,3 
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6.5.1 Zona Primitiva 

A zona primitiva é definida como uma área da UC onde tenha ocorrido pouca 

ou mínima intervenção humana. Contém espécies da flora e da fauna ou 

fenômenos naturais de valor científico. Possui características de zona de 

transição ente a Zona de Uso Extensivo e Zona de Recuperação.  

 

6.5.1.1 Definição (localização) 

No Parque Natural Municipal Carijós (PNMC) a zona primitiva foi definida 

considerando os aspectos físicos e naturais da área, responsáveis 

principalmente pela manutenção do ambiente biológico. Esta área apresenta 

um cenário de relevante valor cênico, pelo fato de apresentar-se em excelente 

estágio de conservação, vegetação secundária em estágio avançado de 

regeneração, conforme a Resolução CONAMA 004/1994. Esta zona está 

inserida na porção sudoeste do Parque e encontra-se dividida em duas sub 

zonas, onde a ZP1 ocupa uma área de 18263,85 m² e a ZP2 ocupa uma área 

de 106453,03 m², totalizando  124716,88 m² (12,5 ha), ou seja, 23,9% da área 

total do parque (Figura 48).  

 

Figura 48. Zoneamento do PNMC/Representatividade da Zona Primitiva 

Zona Primitiva (23,9%) 

Demais zonas (76,1%) 
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6.5.1.2 Objetivos 

O objetivo é de conservação do ambiente natural, da biodiversidade e dos 

aspectos físicos a ela associados. Ao mesmo tempo, facilitar e incentivar as 

atividades de pesquisa científica.   

6.5.1.3 Normas gerais 

a) Atividades permitidas 

 Pesquisa científica, proteção e monitoramento ambiental; 

 Coleta de sementes para viabilizar os processos de regeneração dos 

ecossistemas do próprio PNMC e áreas degradadas no entorno, a 

serem cultivadas no viveiro de mudas; 

 Projetos de enriquecimento de biodiversidade embasados em pesquisas 

anteriores.  

b) Atividades proibidas 

 Qualquer tipo de alteração que comprometa a biota, a vegetação nativa 

e cursos d’água; 

 Abertura ou alargamento de trilhas ou acessos existentes para tráfego 

de qualquer tipo de veículo motorizado; 

 Qualquer tipo de movimentação de solo; 

 Instalação de qualquer tipo de infraestrutura definitiva, com exceção de 

abrigos temporários móveis para pesquisa e fiscalização (barracas e 

similares), em locais pré-definidos; 

 Qualquer tipo de visitação pública para fins recreacionais; 

 Circulação de veículos motorizados; 

 A disposição de quaisquer resíduos gerados durante a estadia nas 

zonas primitivas I e II; 

 A circulação de quaisquer tipos de animais domésticos, salvo em 

situações especiais de fiscalização e pesquisa, desde que os animais 

cumpram as regras de saúde da Secretaria da Agricultura.  
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6.5.1.4 Recomendação  

A fiscalização deverá ser constante e bastante rígida nas Zonas Primitivas I e 

II, visando diminuir a ação de caçadores, a coleta de espécies da flora e fauna, 

o fogo, a visitação irregular e outras formas de degradação ambiental. 
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Figura 49. Mapa com Proposta da Zona Primitiva do Parque Natural Municipal Carijós, Município de 
Itapoá, Santa Catarina.  
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6.5.2 Zona de Uso Extensivo 

A zona de uso extensivo é aquela constituída em sua maior parte por áreas 

naturais, podendo apresentar algumas alterações humanas. Caracteriza-se 

como uma zona de transição entre a Zona Primitiva e a Zona de Uso Intensivo. 

Nesta zona existem duas trilhas que serão aproveitadas e beneficiadas, 

assumindo o formato de trilhas interpretativas autoguiadas, uma de percurso 

médio (1349,98 m de comprimento) e de percurso longo (2519,69 m). 

6.5.2.1 Definição 

A zona de Uso Extensivo no Parque Natural Municipal Carijós (PNMC) contém 

trilhas e área de vegetação. Esta zona abrange a porção central em direção ao 

norte do Parque (Figura 50) e ocupa uma área de 243002,04 m², ou seja 47,1% 

da área total do parque (Figura 51). 

6.5.2.2 Objetivos 

Apresenta como objetivo de manejo propiciar atividades de uso público com 

baixo impacto (trilhas interpretativas autoguiadas), priorizando a manutenção 

dos ambientes naturais, visando à sensibilização ambiental e conhecimento da 

vegetação e suas espécies.  

6.5.2.3 Normas gerais 

a) Atividades permitidas 

 Pesquisa científica, proteção e monitoramento ambiental; 

 Coleta de sementes para viabilizar os processos de regeneração dos 

ecossistemas do próprio PNMC e áreas degradadas no entorno, a 

serem cultivadas no viveiro de mudas; 

 Projetos de enriquecimento de biodiversidade embasados em pesquisas 

anteriores. 

 O manejo com vistas à recuperação da fauna, da flora e da paisagem; 

 Atividades de uso público de baixo impacto ao meio físico e biótico e que 

respeitem a segurança do visitante – trilhas interpretativas; 
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 Instalação de postos de informação e controle na entrada e/ou saída das 

trilhas;  

 Instalação de equipamentos facilitadores para a comunicação e 

interpretação ambiental, de segurança e apoio à visitação, tais como 

trilhas suspensas com acessibilidade a deficientes físicos, sinalização 

interpretativa;  

 Instalação de estruturas mínimas de apoio (mirante) a observadores de 

aves (ornitólogos); 

 Caso estritamente necessário, será permitida a manutenção e melhoria 

de acessos ou abertura de novas trilhas e/ou picadas e estruturas, com 

o mínimo impacto ao meio natural, com finalidades de fiscalização, 

pesquisa, visitação e educação, somente para o atendimento às 

atividades em consonância com os objetivos de manejo do Parque;  

b) Atividades proibidas 

 A instalação de qualquer tipo de edificação ou obra, à exceção dos 

postos de informação e controle; 

 A circulação de veículos automotores sem autorização; 

 Circulação de indivíduos ou grupos não autorizados ou portando 

qualquer tipo de instrumento de corte, armas de fogo e exemplares (ou 

parte) de fauna e flora; 

 Qualquer tipo de acampamento em local não autorizado ou não 

destinado ao manejo do Parque; 

 Retirada ou alteração de parte ou totalidade de qualquer produto 

florestal, à exceção da limpeza e manutenção de acessos e trilhas 

existentes; 

 A disposição de quaisquer resíduos não orgânicos gerados durante a 

estadia nesta zona; 

 A circulação de quaisquer tipos de animais domésticos.  
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6.5.2.3 Recomendações  

 

 As atividades de interpretação e recreação deverão ter como objetivo 

facilitar a compreensão e a apreciação dos recursos naturais das áreas 

pelos visitantes;  

 Todas as trilhas e atrativos presentes nesta Zona devem fazer parte de 

um programa de monitoramento dos impactos causados pela visitação, 

que não se restrinja somente ao estudo da capacidade de carga;  

 Todos os resíduos de alimentos, embalagens e de quaisquer produtos 

utilizados nesta Zona deverão ser transportados de volta por quem os 

produziu;  

 

 

Figura50 Zoneamento do PNMC/representatividade da Zona de Uso Intensivo.

Zona de Uso Extensivo (47,10%) 

Demais Zonas (52,90%) 
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Figura 51. Mapa com Proposta da Zona de Uso Extensivo do Parque Natural Municipal Carijós, Município 
de Itapoá, Santa Catarina. 
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6.5.3 Zona de Uso Intensivo 

A zona de uso intensivo é aquela constituída, em sua maior parte, por áreas 

naturais com alteração antrópica que concentram as atividades ligadas ao uso 

público de maior intensidade.  

6.5.3.1 Definição 

No Parque Natural Municipal Carijós (PNMC), a zona de Uso Intensivo (ZUI) é 

destinada para atividades de Educação, Cultura, Lazer e Esporte. Nela deverá 

ser instalada a sede administrativa, o Centro de Visitantes, Centro de 

Educação Ambiental e Cultural, viveiro de mudas, observatório de aves, 

sanitários, equipamentos de lazer e recreação (mesas com bancos); estrutura 

para prática de canoagem – trapiche e tenda para sombreamento), casa de 

artesanato (exposição e venda) e lanchonete. Esta zona ocupa uma área de 

92187,30 m², ou seja 17,5% (Figura 52) da área total do parque e está inserida 

na porção central do parque no sentido leste oeste (Figura 53).    

 

Figura 52. Zoneamento do PNMC/Representatividade da Zona de Uso Intensivo 

 

 

Zona de Uso Intensivo (17,5%) 

Demais zonas (82,5%) 
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6.5.3.2 Objetivos 

O principal objetivo é proporcionar aos visitantes do parque oportunidades de 

interação com ambientes naturais, bem como abrigar facilidades e estruturas 

de apoio ao uso público e atrativos que suportem maior visitação. O contato 

direto do público com o ambiente natural pode acontecer por meio de 

atividades recreativas, esportivas e educativas.   

 

6.5.3.3 Normas gerais 

a) Atividades permitidas 

Todas as atividades permitidas nas zonas anteriores, acrescentando-se: 

 Atividades de recreação em escala intensiva; 

 Implantação de infraestrutura necessária ao desenvolvimento das 

atividades de proteção, controle, monitoramento, uso público, educação 

e pesquisa, tais como: sede administrativa, o centro de visitantes e de 

educação ambiental e cultural (com capacidade para receber 30 

pessoas), viveiro de mudas, observatório de aves (mirante), sala para 

exposição e venda de artesanato, sanitários, guarita, equipamentos de 

lazer e recreação (mesas com bancos; estrutura para prática de 

canoagem – trapiche e tenda para sombreamento)  

 As atividades previstas devem levar o visitante a entender a filosofia e 

as práticas de conservação da natureza, onde tais práticas não 

poderão apresentar caráter de competição; 

 As atividades de uso público incluem infraestrutura de sinalização, 

monitoramento, controle e cobrança de ingressos, bem como suporte 

para atividades educacionais, recreativas, esportivas, culturais e 

comunitárias, sempre em conformidade com os objetivos das unidades 

de conservação e integração com a comunidade local e regional;  

 Manutenção dos acessos e trilhas, de maneira que essas ofereçam boa 

trafegabilidade e segurança aos usuários, sempre em acordo com a 

legislação ambiental; 
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 Os esgotos dos sanitários das construções deverão receber tratamento 

suficiente para não contaminarem recursos hídricos e o tratamento dos 

esgotos deve priorizar tecnologias alternativas de baixo impacto; 

 Os resíduos sólidos gerados nas infraestruturas previstas deverão ser 

acondicionados separadamente, recolhidos periodicamente e depositado 

em local destinado para tal; 

 Introdução de espécies vegetais nativas da Mata Atlântica para o 

paisagismo.  

b) Atividades proibidas 

 A circulação de veículos automotores sem autorização; 

 Circulação de indivíduos ou grupos não autorizados ou portando 

qualquer tipo de instrumento de corte, armas de fogo e exemplares (ou 

parte) de fauna e flora; 

 Qualquer tipo de acampamento em local não autorizado ou não 

destinado ao manejo do Parque; 

 Retirada ou alteração de parte ou totalidade de qualquer produto 

florestal, à exceção da limpeza e manutenção de acessos e trilhas 

existentes; 

 A disposição de quaisquer resíduos não orgânicos gerados durante a 

estadia nesta zona; 

 A circulação de quaisquer tipos de animais domésticos.  

 

6.5.3.4 Recomendações  

 Todas as atividades previstas deverão levar o visitante a compreender a 

filosofia e as práticas de conservação da natureza;  

 Os resíduos sólidos (lixo doméstico) deverão ser coletados 

seletivamente e encaminhados a destinos adequados (estimular práticas 

de reciclagem);  
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 Esta zona deverá comportar sinalizações educativas, interpretativas ou 

indicativas.  
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Figura 53. Mapa com Proposta da Zona de Uso Intensivo do Parque Natural Municipal Carijós, Município 
de Itapoá, Santa Catarina. 

Deixar apenas a zona de uso 

intensivo em cor vermelha, as 

demais zonas deixar em branco, 

apenas o contorno delas. 
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6.5.4 Zona de Recuperação 

Esta Zona é constituída por três áreas, em sua maior parte por ecossistemas 

parcialmente alterados e que devem ser recuperados, na direção de suas 

características originais, a exemplo de ambientes mais preservados. A 

restauração deverá ser natural ou naturalmente induzida. Esta é uma zona 

provisória, que, uma vez restaurada, será incorporada a categoria de Zona de 

Primitiva, pelo fato de se encontrarem em locais extremamente sensíveis, a ZR 

1 por ser uma pequena porção alterada dentro da ZP e as ZR2 e ZR3 por 

fazerem parte da Área de Preservação Permanente do Rio Saí Mirim. 

 

6.5.4.1 Definição 

A Zona de Proteção está subdividida em três áreas, a ZP1 é uma pequena 

área situada dentro dos limites da Zonta Primitiva, ocupa uma área de 

36268,98 m2, ou seja, ocupa 11,5% da área total do parque (Figura 54). Indica-

se que após o estágio de regeneração esta área seja incorporada na Zona 

Primitiva. A ZR2 localiza-se em toda extensão da margem direita do Rio Saí 

Mirim, numa faixa de 50 metros, a qual faz parte da Área de Proteção 

Permanente - APP, até o encontro da Rua do Peixe que pertence a ZUI, possui 

uma área de 11891,25 m2. A ZR3 localiza-se após a ZUI, área da Rua do Peixe 

(margem direita do Rio Saí Mirim), toda a margem direita até a estação de 

captação de água (Rua Brasília), a qual também faz parte da Área de Proteção 

Permanente – APP, possui uma área de 13389,82 m2 (Figura 55).   
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Figura 54. Zoneamento do PNMC / Representatividade da Zona Recuperação 

 

6.5.3.5 Objetivos 

O objetivo geral de manejo é deter a degradação do patrimônio natural, 

manejar e restaurar estas áreas em situação conflitante as demais zonas.  

6.5.3.6 Normas gerais 

a) Atividades permitidas 

 Pesquisa científica, proteção e monitoramento ambiental; 

 Coleta de sementes para viabilizar os processos de regeneração dos 

ecossistemas do próprio PNMC e áreas degradadas no entorno, a 

serem cultivadas no viveiro de mudas; 

 Projetos de enriquecimento de biodiversidade embasados em pesquisas 

anteriores. 

 Plantio de mudas de espécies arbóreas nativas da Mata Atlântica de 

ocorrência natural na região;  

..  

Zona de Recuperação (11,5) 

Demais zonas (88,5%) 
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 Utilização de técnicas de recuperação direcionada, desde que indicada e 

apoiada por estudos científicos, os quais devem ser compatíveis com os 

objetivos desta Zona e devidamente autorizados pelo PNMC;  

 Remoção de espécies exóticas, mediante apresentação de plano de 

corte / supressão e aprovação pelo PNMC;  

 Somente serão instaladas infraestruturas necessárias, desde que 

provisórias, aos trabalhos de recuperação induzida.  

 

b) Atividades proibidas 

 Qualquer tipo de alteração que comprometa a biota, a vegetação nativa 

e cursos d’água; 

 Abertura ou alargamento de trilhas ou acessos existentes para tráfego 

de qualquer tipo de veículo motorizado; 

 Qualquer tipo de movimentação de solo; 

 Instalação de qualquer tipo de infraestrutura definitiva, com exceção de 

abrigos temporários móveis para pesquisa e fiscalização (barracas e 

similares), em locais pré-definidos; 

 Qualquer tipo de visitação pública para fins recreacionais; 

 Circulação de veículos motorizados; 

 A disposição de quaisquer resíduos gerados durante a estadia nas 

zonas de recuperação 1, 2 e 3; 

 A circulação de quaisquer tipos de animais domésticos, salvo em 

situações especiais de fiscalização e pesquisa, desde que os animais 

cumpram as regras de saúde da Secretaria da Agricultura.  
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6.5.3.7 Recomendações  

 

Deverá ser avaliado o potencial dessas áreas para o uso público, em 

consonância com os interesses da gestão do PNMC, posteriormente à sua 

recuperação;  

Uma vez recuperadas, as áreas desta zona deverão ser incorporadas a 

Zona Primitiva I ou II do PNMC;  

A recuperação das áreas degradadas será considerada como pesquisa 

prioritária e realizada por meio de projetos específicos, devidamente 

autorizados pelo PNMNP;  

Para recuperação induzida da cobertura vegetal somente poderão ser 

utilizadas espécies nativas, eliminando-se as espécies exóticas;  
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Figura 55. Mapa com Proposta da Zona de Recuperação do Parque Natural Municipal Carijós, Município 
de Itapoá, Santa Catarina. 
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6.5.4 Zona de Amortecimento 

A zona de amortecimento é considerada uma área estratégica externa que 

apresentam situações específicas (ameaças/oportunidades) para as quais 

serão direcionadas estratégias visando reverter ou otimizar o quadro. 

Segundo o Roteiro Metodológico de Planejamento (IBAMA, 2002), UC 

localizada em área urbana ou áreas estabelecidas como expansões urbanas 

pelos Planos Diretores Municipais não precisam incluir Zona de 

Amortecimento, o que acontece com o PNMC. 

Durante as Oficinas Participativas de Planejamento e Integração discutiu-se 

junto com os participantes sobre o estabelecimento da zona de amortecimento, 

pois existem áreas onde a vegetação encontra-se em excelente estado de 

conservação e a Área de Proteção Permanente – APP existente na margem 

esquerda do Rio Saí Mirim, área rural (APP de 100 metros) 36 , as quais 

funcionariam como corredores ecológicos, com a função de manter o fluxo 

gênico das espécies da fauna e flora local. E, um futuro estacionamento 

localizado na divisa do parque com a área urbana, o qual funcionará como 

zona de amortecimento, pelo fato de localizar-se entre o parque e as moradias 

do entorno entre a Rua da Graça e a Rua Brasília. 

Porém, entrou-se em consenso que o parque deverá funcionar por um período, 

até que ocorra a primeira revisão do presente Plano de Manejo, para que seja 

avaliada a necessidade do estabelecimento da zona de amortecimento e a real 

necessidade da construção de um estacionamento, através do monitoramento 

do entorno do parque pelo futuro gerente e sua equipe.  

 

 

                                                           
36

  Redação dada pela Lei nº 7.803 de 18.7.1989 



PLANO DE MANEJO / PARQUE NATURAL MUNICIPAL CARIJÓS / ITAPOÁ - SC 

                                                    FERMA ENGENHARIA LTDA.  

 
   
 

238 
 

6.5.5 Quadro Síntese do Zoneamento 

 

Zonas 

Caracterização Geral  

Usos Permitidos 

 

Demandas 
Área (m2) Principais Características 

Zona Primitiva 124.716,88 
Esta área possui pouca interferência antrópica. Contém espécies da flora e da 

fauna ou fenômenos naturais de valor científico. 

Pesquisa, educação, 

monitoramento e 

fiscalização. 

 

Cercamento do Parque e sinalização indicando o uso e objetivo desta zona. 

Zona de Uso 

Extensivo 

243.002,04 
Esta área é constituída em sua maior parte por áreas naturais, apresentando 

algumas alterações humanas. 

Uso público de baixo 

impacto (trilhas 

interpretativas 

autoguiadas. 

 

Readequação e beneficiamentos nas trilhas, para que estas assumam o formato de 

trilhas interpretativas autoguiadas. 

Zona de Uso 

Intensivo 

92.187,30 
Está área é constituída, em sua maior parte, por áreas naturais com alteração 

antrópica que concentram as atividades ligadas ao uso público de maior 

intensidade. Nesta área serão instaladas todas as infraestruturas necessárias 

para o funcionamento do parque. 

Atividades relacionadas 

ao uso público de maior 

intensidade. 

Nela deverão ser instaladas as seguintes infraestruturas (seguindo ordem de 

prioridade): guarita (entrada do parque), sede administrativa, banheiros, viveiro de 

mudas, centro de educação ambiental e cultural, casa de exposição e venda de 

artesanato, lanchonete, centro de visitantes, bancos e mesas de concreto, trapiche e 

toldo para caiaques. 

 

Zona de 

Recuperação 

61.550,05 
Esta Zona é constituída por duas áreas, em sua maior parte por ecossistemas 

parcialmente alterados e que devem ser recuperados, na direção de suas 

características originais, a exemplo de ambientes mais preservados. Esta é uma 

zona provisória, que, uma vez restaurada, será incorporada a categoria de Zona 

de Primitiva. 

Pesquisa, educação, 

monitoramento e 

fiscalização. 

Restauração de áreas degradadas, de forma natural ou naturalmente induzida. 

Remoção das espécies introduzidas (exóticas). 
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6.6 PLANOS TEMÁTICOS 

6.6.1 Encarte 1: Planejamento de Infraestrutura  

A implantação do PNM Carijós demandará em diversas obras e serviços, 

necessários ao funcionamento da unidade. O custo total dos serviços foi 

estimado em R$ 740.000,00 (setecentos e quarenta mil reais), conforme se 

observa na Tabela 18, valor este obtido através de consultas de mercado 

associadas ao Índice de Custo Unitário Básico da Construção Civil – CUB, 

elaborado pelo SINDUSCON/SC, que para o mês de Novembro/2012 equivalia 

a R$ 1.198,03.  

Essas atividades foram subdivididas em função de sua urgência, como 

Prioridade 1, 2 e 3, e assim apresentadas na Tabela 19. Assim, temos: 

6.6.1.1 Prioridade 1 

As obras de Prioridade 1 foram subdivididas em grupos, de acordo com suas 

categorias, e tem um custo estimado de R$ 383.700,00 (trezentos e oitenta e 

três mil e setecentos reais).  São elas: 

a. Serviços Preliminares 

Consistem nos serviços iniciais das obras de implantação, tais como: 

limpeza do terreno, terraplanagem, demolição de edificações existentes 

inservíveis e remoção de entulhos 

 

b. Vedação 

Consiste na implantação dos limites físicos do PNMC. Serão implantados 2.650 

m de cerca de arame liso em toda a extensão do parque que faz divisa com o 

rio Saí Mirim e 1.300 m de cerca de alambrado em toda a divisa seca do 

Parque (Figura 56). Está prevista ainda a construção de um portal de entrada, 

que poderá ser de troncos de eucaliptos ou de alvenaria, contendo uma guarita 

central e, de um lado, a entrada para pedestres, e do outro, o acesso com 

portão, para veículos autorizados, conforme a Figura 57. 

Tabela 18 – Custo estimado de implantação do PNM Carijós. 
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Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

Custo Total 

(R$)

a Serviços Preliminares

a.1 limpeza do terreno vb 1,00              3.000,00          3.000,00 

a.2 terraplanagem vb 1,00              2.000,00          2.000,00 

a.3 demolição vb 1,00              1.000,00          1.000,00 

a.4 remoção de entulhos vb 1,00              1.000,00          1.000,00 

b Vedação

b.1 cerca de arame liso (divisa com o rio) m 2.650,00                  21,00         55.650,00 

b.2 cerca de alambrado (divisa seca) m 1.300,00                  58,00         75.400,00 

b.3 portal de entrada, em troncos de eucalipto vb 1,00              5.000,00          5.000,00 

c Edificações a construir

c.1 projetos executivos das obras listadas abaixo vb 1,00 30.000,00         30.000,00 

c.2
sede administrativa, com 2 escritórios, sala de guarda-parque em madeira (eucalipto) e cozinha e BWC 

em alvenaria
m2 50,00 1.200,00         60.000,00 

c.4 passarelas/trilhas em tábuas de eucalipto m 750,00 10,00          7.500,00 

c.5 calçada para cadeirantes, conectando a entrada às edificações e trilhas interpretativas m2 100,00 100,00         10.000,00 

c.6 centro de visitantes, com salão de eventos e escritório em madeira (eucalipto) e BWC em alvenaria m2 50,00 1.200,00         60.000,00 

c.6 sanitários em alvenaria m2 20,00 1.200,00         24.000,00 

c.7 loja de artesanato em madeira (eucalipto) m2 20,00 1.200,00         24.000,00 

c.8 lanchonete em madeira (eucalipto) e alvenaria m2 20,00 1.200,00         24.000,00 

c.9 passarelas/trilhas em tábuas de eucalipto m 1.100,00 10,00         11.000,00 

c.10 cobertura para abrigar caiaques, em madeira m2 10,00 300,00          3.000,00 

c.11 trapiche para atracadouro de caiaques m3 30,00 600,00         18.000,00 

c.12 mirante para observação de aves, em madeira (eucalipto) m2 150,00 1.200,00       180.000,00 

c.13 bicicletário ud 1,00 2.400,00          2.400,00 

d Edificações existentes (reformas e/ou adaptações)

d.1 projetos executivos das reformas e/ou adaptações abaixo vb 1,00            10.000,00         10.000,00 

d.2 centro de educação ambiental e cultural (casa do Sr. Antonio Careca) m2 50,00                 600,00         30.000,00 

d.3 centro de educação ambiental e cultural (abrigo elevado existente, pertencente ao Sr. Antonio Careca) 30,00                 600,00         18.000,00 

d.4 alojamento para os pesquisadores (casa do Deputado Cadori) m2 25,00                 600,00         15.000,00 

d.5 passarelas/trilhas m 80,00                  10,00             800,00 

d.6 trapiche em madeira m2 15,00                 600,00          9.000,00 

e Instalação de rede de energia elétrica

e.1 rede elétrica externa (entre edificações) m 800,00                    5,00          4.000,00 

f Instalação de rede de abastecimento de água

f.1 rede de hidráulica externa (entre edificações) m 800,00                  13,00         10.400,00 

g Instalação de sistema de esgotamento sanitário

g.1 sistema de esgotamento sanitário com fossas anaeróbicas ud 2,00                 500,00          1.000,00 

h Equipamento eletroeletrônico

h.1 central telefônica ud 1,00                 300,00             300,00 

h.2 sistema de radiocomunicação (walk ie-talk ies ) ud 4,00                  50,00             200,00 

h.3 equipamentos de informática vb 1,00              5.000,00          5.000,00 

i Equipamentos de segurança e de proteção individual

i.1 luvas, capacetes, botas, capas de chuva, bonés vb 1,00              1.000,00          1.000,00 

j Equipamentos de manutenção

j.1 roçadeira ud 2,00                 300,00             600,00 

j.2 motosserra ud 1,00                 350,00             350,00 

j.3 ferramentas (enxada, pá, cortadeira, machado, facão, carrinho de mão) vb 1,00                 200,00             200,00 

j.4 veículo ud 1,00            15.000,00         15.000,00 

j.5 microtrator ud 1,00            10.000,00         10.000,00 

k Equipamentos para lazer

k.1 caiaques ud 5,00                 750,00          3.750,00 

k.2 bancos para descanso em madeira ou concreto ud 15,00                 130,00          1.950,00 

k.3 mesas e banquetas para jogos de dama/xadrez em concreto ud 5,00                 240,00          1.200,00 

l Viveiro de mudas

l.1 estrutura de madeira coberta com tela de nylon preta m2 40,00                  35,00          1.400,00 

m Mobília

m.1 móveis de escritório vb 1,00              1.000,00          1.000,00 

m.2 móveis dos alojamentos vb 1,00              1.000,00          1.000,00 

m.3 utensílios domésticos vb 1,00                 500,00             500,00 

m.4 geladeira ud 1,00                 700,00             700,00 

m.5 fogão ud 1,00                 450,00             450,00 

m.6 forno de microondas ud 1,00                 250,00             250,00 

740.000,00      

Item

CUSTO TOTAL ESTIMADO (R$)

  CUSTOS ESTIMADOS DE IMPLANTAÇÃO

PARQUE NATURAL MUNICIPAL CARIJÓS - ITAPOÁ/SC
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Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)
Custo Total (R$)

A PRIORIDADE 1

a Serviços Preliminares

a.1 limpeza do terreno vb 1,00            3.000,00                   3.000,00 

a.2 terraplanagem vb 1,00            2.000,00                   2.000,00 

a.3 demolição vb 1,00            1.000,00                   1.000,00 

a.4 remoção de entulhos vb 1,00            1.000,00                   1.000,00 

b Vedação

b.1 cerca de arame liso (divisa com o rio) m 2.650,00                 21,00                 55.650,00 

b.2 cerca de alambrado (divisa seca) m 1.300,00                 58,00                 75.400,00 

b.3 portal de entrada, em troncos de eucalipto vb 1,00            5.000,00                   5.000,00 

c Edificações a construir

c.1 projetos executivos das obras listadas abaixo vb 1,00 30.000,00                 30.000,00 

c.2 sede administrativa, com 2 escritórios, sala de guarda-parque em madeira (eucalipto) e cozinha e 

BWC em alvenaria
m

2 50,00 1.200,00                 60.000,00 

c.3 sanitários em alvenaria m2 20,00 1.200,00                 24.000,00 

c.4 passarelas/trilhas em tábuas de eucalipto m 450,00 10,00                   4.500,00 

c.5 calçada para cadeirantes, conectando a entrada às edificações e trilhas interpretativas m2 100,00 100,00                 10.000,00 

d Edificações existentes (reformas e/ou adaptações)

d.1 projetos executivos das reformas e/ou adaptações abaixo vb 1,00          10.000,00                 10.000,00 

d.2 centro de educação ambiental e cultural (casa do Sr. Antonio Careca) m2 50,00               600,00                 30.000,00 

d.3 centro de educação ambiental e cultural (abrigo elevado existente, pertencente ao Sr. Antonio Careca) m2 30,00               600,00                 18.000,00 

d.4 alojamento para os pesquisadores (casa do Deputado Cadori) m2 25,00               600,00                 15.000,00 

d.5 passarelas/trilhas m 80,00                 10,00                      800,00 

e Instalação de rede de energia elétrica

e.1 rede elétrica externa (entre edificações) m 800,00                   5,00                   4.000,00 

f Instalação de rede de abastecimento de água

f.1 rede de hidráulica externa (entre edificações) m 800,00                 13,00                 10.400,00 

g Instalação de sistema de esgotamento sanitário

g.1 sistema de esgotamento sanitário com fossas anaeróbicas ud 2,00               500,00                   1.000,00 

h Equipamento eletroeletrônico

h.1 central telefônica ud 1,00               300,00                      300,00 

h.2 sistema de radiocomunicação (walkie-talkies ) ud 4,00                 50,00                      200,00 

i Equipamentos de segurança e de proteção individual

i.1 luvas, capacetes, botas, capas de chuva, bonés vb 1,00            1.000,00                   1.000,00 

j Equipamentos de manutenção

j.1 roçadeira ud 2,00               300,00                      600,00 

j.2 motosserra ud 1,00               350,00                      350,00 

j.3 ferramentas (enxada, pá, cortadeira, machado, facão, carrinho de mão) vb 1,00               200,00                      200,00 

j.4 veículo ud 1,00          15.000,00                 15.000,00 

l Viveiro de mudas

l.1 estrutura de madeira coberta com tela de nylon preta m2 40,00                 35,00                   1.400,00 

m Mobília

m.1 móveis de escritório vb 1,00            1.000,00                   1.000,00 

m.2 móveis dos alojamentos vb 1,00            1.000,00                   1.000,00 

m.3 utensílios domésticos vb 1,00               500,00                      500,00 

m.4 geladeira ud 1,00               700,00                      700,00 

m.5 fogão ud 1,00               450,00                      450,00 

m.6 forno de microondas ud 1,00               250,00                      250,00 

383.700,00              

B PRIORIDADE 2

c Edificações a construir

c.6 centro de visitantes, com salão de eventos e escritório em madeira (eucalipto) e BWC em alvenaria m
2 50,00 1.200,00                 60.000,00 

c.7 loja de artesanato em madeira (eucalipto) m2 20,00 1.200,00                 24.000,00 

c.8 lanchonete em madeira (eucalipto) e alvenaria m2 20,00 1.200,00                 24.000,00 

c.9 passarelas/trilhas em tábuas de eucalipto m 1.400,00 10,00                 14.000,00 

h Equipamento eletroeletrônico

h.3 equipamentos de informática vb 1,00            5.000,00                   5.000,00 

j Equipamentos de manutenção

j.5 microtrator ud 1,00          10.000,00                 10.000,00 

137.000,00              

C PRIORIDADE 3

c Edificações a construir

c.10 cobertura para abrigar caiaques, em madeira m2 10,00 300,00                   3.000,00 

c.11 trapiche para atracadouro de caiaques m3 30,00 600,00                 18.000,00 

c.12 mirante para observação de aves, em madeira (eucalipto) m2 150,00 1.200,00               180.000,00 

c.13 bicicletário ud 1,00 2.400,00                   2.400,00 

d Edificações existentes (reformas e/ou adaptações)

d.6 trapiche em madeira m2 15,00               600,00                   9.000,00 

k Equipamentos para lazer

k.1 caiaques ud 5,00               750,00                   3.750,00 

k.2 bancos para descanso em madeira ou concreto ud 15,00               130,00                   1.950,00 

k.3 mesas e banquetas para jogos de dama/xadrez em concreto ud 5,00               240,00                   1.200,00 

219.300,00              

740.000,00              CUSTO TOTAL ESTIMADO (R$)

PARQUE NATURAL MUNICIPAL CARIJÓS - ITAPOÁ/SC

  CUSTOS ESTIMADOS DE IMPLANTAÇÃO POR ORDEM DE PRIORIDADE

Item

CUSTO ESTIMADO PRIORIDADE 1 (R$)

CUSTO ESTIMADO PRIORIDADE 2 (R$)

CUSTO ESTIMADO PRIORIDADE 3 (R$)
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Tabela 19 – Custo estimado de implantação por ordem de prioridade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 56 – Modelo de cerca de alambrado. 

 

Figura 57– Modelo de Portal de Entrada em alvenaria 



PLANO DE MANEJO / PARQUE NATURAL MUNICIPAL CARIJÓS / ITAPOÁ - SC 

                                                    FERMA ENGENHARIA LTDA.  

 
   
 

243 
 

c. Edificações a construir 

 

Para o funcionamento do PNMC será necessário a implantação de 

diversas facilidades prioritárias, tais como a sede administrativa, que 

deverá contar com 2 escritórios, sala de guarda-parque, sala de 

estagiários, almoxarifado em madeira (eucalipto) e cozinha e BWC em 

alvenaria, bem como de sanitários públicos em alvenaria. Também nesta 

fase deverá ser construída a trilha interpretativa curta, com 3 (três) 

bancos e 750 metros de passarelas/trilhas de eucalipto (trilha 

interpretativa curta) e cerca de 70 metros lineares de calçada com 1,5 m 

de largura, conectando a entrada do parque ao centro cultural, centro de 

educação ambiental e cultural, banheiros, cantina, casa de artesanato e 

à trilha interpretativa. Por suposto, nesta fase também deverão ser 

contratados, antes de mais nada, os respectivos projetos executivos. 

 

d. Edificações existentes (reformas e/ou adaptações) 

 

Algumas edificações existentes, pertencentes a terceiros, poderão ser 

aproveitadas, mediante a execução de reformas e/ou adaptações. Para 

tanto, deverão ser contratados, primeiramente, os respectivos projetos 

executivos. Assim, o centro de educação ambiental e cultural poderá ser 

implantado na casa e em um abrigo elevado, pertencentes ao Sr. 

Antonio Careca. Também já existem cerca de 100 metros de 

passarelas/trilhas, igualmente por ele  implantadas. Já o alojamento para 

os pesquisadores poderá ser implantado na casa pertencente ao 

Deputado Cadori. 
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e. Instalação de rede de energia elétrica 

Deverão ser implantados cerca de 800 m de rede elétrica externa, 

interligando as edificações. Esta rede deverá ser do tipo subterrânea, 

utilizando-se conduítes plásticos. 

f. Instalação de rede de abastecimento de água 

 

Também deverão ser implantados cerca de 800 m de rede hidráulica 

para o abastecimento de água de todas as facilidades do PNMC. 

 

g. Instalação de sistema de esgotamento sanitário 

 

Todas as edificações deverão ser equipadas com sistema de esgoto 

sanitário com fossas anaeróbicas padrão Prefeitura Municipal de Itapoá. 

 

h. Equipamento eletroeletrônico 

 

Nesta primeira etapa, as instalações deverão estar integradas por 

central telefônica, e os guarda parques deverão estar equipados com 

sistema de radiocomunicação (walkie-talkies). 

 

i. Equipamentos de segurança e de proteção individual 

 

EPIs como luvas, capacetes, botas, capas de chuva e bonés também 

deverão ser adquiridos nesta primeira etapa. 

 

j. Equipamentos de manutenção 

 

Tais equipamentos são essenciais para os serviços de manutenção do 

PNMC. Dentre eles, destacam-se roçadeira, motosserra, ferramentas 

diversas (enxada, pá, cortadeira, machado, facão, carrinho de mão) e 

veículo. 
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l. Viveiro de mudas 

Equipamento essencial para a proposta do PNMC, constitui-se de 

estrutura de madeira coberta com tela de nylon preta, conforme modelos 

apresentados na Figura 58 e 59. 

 

Figura 58– Modelo de viveiro de mudas 
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Figura 59 – Esquema construtivo de viveiro de mudas 

 
m. Mobília  

 

São os móveis e utensílios e eletrodomésticos necessários ao 

aparelhamento das diversas unidades a serem construídas ou 

reformadas: móveis de escritório, móveis dos alojamentos, utensílios 

domésticos, geladeira,  fogão, forno de microondas, etc. 

 

6.6.1.2 Prioridade 2 

As obras de Prioridade 2 foram igualmente subdivididas em grupos, de 

acordo com suas categorias, e tem um custo estimado de R$ 

137.000,00 (cento e trinta e sete mil reais). São elas: 

 

c. Edificações a construir 
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Para esta segunda etapa, está prevista então, a construção de centro de 

visitantes com capacidade para 30 pessoas, com salão de eventos e 

escritório em madeira (eucalipto) e BWC em alvenaria, loja de 

artesanato em madeira (eucalipto) e lanchonete em madeira (eucalipto) 

e alvenaria. Prevê-se também a conclusão da trilha interpretativa longa, 

com 6 (seis) bancos e 1.400 m de passarelas/trilhas em tábuas de 

eucalipto (Figura 60). 

 

 

Figura 60– Exemplo de passarela/trilha em eucalipto. 

 

h. Equipamento eletroeletrônico  

Para esta etapa deverá ser implantado o sistema de informática na 

unidade. 
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j. Equipamentos de manutenção 

 Pode-se deixa a aquisição do microtrator para esta fase. 

 

6.6.1.3 Prioridade 3 

As obras de Prioridade 3, de menor porte e caráter complementar, tem um 

custo estimado de R$ 219.300,00 (duzentos e dezenove mil e trezentos reais). 

São elas: 

c. Edificações a construir 

Já visando implantar os atrativos ao PNMC, nesta etapa serão construídos a 

cobertura para abrigar caiaques, em madeira, o trapiche para atracadouro dos 

caiaques, um bicicletário e, o ponto alto do local, o  mirante para observação de 

aves, a ser construído com troncos de eucalipto (Figura 61). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61– Exemplo de mirante. 
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d. Edificações existentes (reformas e/ou adaptações) 

É também nesta etapa que será reformado, ou aproveitado, o trapiche em 

madeira existente na propriedade do Sr. Antonio Careca. 

k. Equipamentos para lazer 

Finalmente, na fase de Prioridade 3, é que serão adquiridos os equipamentos 

para lazer, como caiaques, bancos para descanso em madeira ou concreto, e 

as mesas e banquetas para jogos de dama/xadrez em concreto (Figura 62). 

 

 

 

Figura 62– Exemplo de mesa e banqueta para jogos de dama/xadrez em concreto. 

Observação: Os custos de execução de obras apresentados são os de 

mercado. Todavia, não foram computados na sua composição, 

encargos como impostos sobre faturamento, BDI, etc., e deverão 

ser considerados na elaboração dos eventuais editais de 

licitação. 
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6.6.2 Encarte 2: Uso Público e Educação Ambiental 

Atualmente, os métodos de planejamento da visitação utilizados caracterizam-

se por serem dinâmicos e sua ênfase está na condição futura desejada, 

utilizando-se indicadores que descrevem as condições atuais, fazendo com que 

os padrões desejáveis dos recursos naturais ou da experiência do visitante 

sejam alcançados através de ações administrativas. A base de todo o processo 

está na realização do monitoramento contínuo das condições físicas e sociais 

da área natural, conforme demonstrado na Figura 63. 

 

 
Figura 63. Diagrama ilustrando objetivos predeterminados dos sistemas de planejamento. 

Fonte: LEUNG & MARION (2000), adaptado Equipe Ferma Engenharia Ltda.  
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Impactos decorrentes do uso público são complexos e envolvem diversas 

variáveis, sendo que apenas algumas podem ser analisadas com precisão, e 

ainda em circunstâncias deveras específica. O período, tipo e duração do uso, 

assim como o comportamento do visitante e o nível de experiência determinam 

a severidade dos impactos. 

 

Monitoramento do uso público no PNMC 

No Parque Natural Municipal Carijós, a definição de padrões de qualidade dos 

recursos naturais e da experiência da visitação somente será definida após a 

implementação de um programa de monitoramento contínuo. Na primeira fase 

de implementação do plano de manejo deve ser realizado um estudo específico 

para definir o método de planejamento a ser utilizado no parque e estabelecer, 

tão claro quanto possível, as condições futuras desejadas para a área. E 

assim, através do programa de monitoramento e sua avaliação nos primeiros 

anos de implementação, poderá ser determinada a “capacidade de carga 

recreacional” da área. 

O aumento da visitação em áreas naturais e o fato destas áreas, por vezes, 

coincidirem com ecossistemas frágeis, causam impactos negativos sobre o 

ambiente, que poderiam ser evitados ou diminuídos com algumas propostas de 

manejo. Os programas de monitoramento de impacto do uso público oferecem 

aos administradores uma ferramenta objetiva para acompanhar as condições 

naturais do meio, e verificar a amplitude do impacto causado pelos visitantes. 

Imediatamente após a abertura do parque à visitação deverá ser elaborado um 

estudo específico para seleção e teste de indicadores para então elaborar o  

 

Programa de Monitoramento do Uso Público do Parque Natural Municipal 

Carijós. 

Indica-se que os métodos de monitoramento sejam baseados nos seguintes 

métodos para planejamento da visitação: ROS (Recreation Opportunity 
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Spectrum), LAC (Limits of Acceptable Change), VIM (Visitor Impact 

Management), VAMP (Visitor Activities Management Process) e VERP (Visitor 

Experience and Resource Protection). Estes métodos se utilizam de indicadores 

que refletem alterações ecológicas representativas ocasionadas pelo uso 

público. 

Para enfatizar a importância do planejamento e realização do uso público do 

PNMC, recomenda-se que seja aplicado o Programa de Uso Público e 

Programa de educação Ambiental como programas temáticos que estão sendo 

apresentados no presente Plano de Manejo, conforme detalhado abaixo. 

 

 

6.6.2.1 PROGRAMAS TEMÁTICOS RELACIONADOS AO USO PÚBLICO DA UC 

6.6.2.1.1 PROGRAMA DE USO PÚBLICO 

Objetivo Geral 

Criar condições para a realização de atividades de recreação, lazer e 

interpretação ambiental no interior da UC em Zonas de Uso Intensivo e 

Extensivo. 

Objetivos Específicos 

 Implementar infraestrutura para atividades de interpretação ambiental e 

de lazer contribuindo para proporcionar o enriquecimento das 

experiências de caráter ambiental dos diferentes públicos visitantes; 

 Implantar um sistema de informação sobre a UC, bem como sobre 

normas de conduta no interior do Parque; 

 Ordenar e orientar o uso do Parque para os visitantes, promovendo seu 

contato com o meio ambiente por meio de atividades de recreação, lazer 

e interpretação ambiental. 

Atividades e Normas Específicas 

a) Elaborar e implantar o projeto específico de Uso Público do Parque. 
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Normas: 

 O projeto deverá prever atividades para portadores de necessidades 

especiais; 

 Deverá ser realizado estudo de viabilidade de terceirização das 

atividades e estruturas de serviços de recreação, lazer e atendimento ao 

visitante prevendo, a instalação de lanchonete, prática de canoagem e 

observação de aves. Também deverá ser realizado estudo sobre a 

possibilidade de cobrança de ingresso para a realização de práticas de 

canoagem e observação de aves na UC. 

b) Elaborar e implementar projeto específico para a construção de 

infraestrutura necessária para utilização pelos visitantes, sendo: Sede 

Administrativa, Centro de Visitantes e de EA / Cultural, alojamento para 

pesquisadores, sanitários, lanchonete, espaço para exposição e  entre outras, 

conforme previsto no Programa de Administração. 

Normas: 

 Manter no Centro de Visitantes e de EA e Cultura, exposição 

permanente sobre o Parque abordando a fauna, a flora, fatos históricos 

da região, mapas da Unidade, atividades desenvolvidas na UC, que 

permitam a interpretação ambiental da UC e entendimento da sua 

importância no contexto ambiental e científico; 

 No centro de visitantes deverá ser disponibilizado o material de 

divulgação do PNMC, inclusive disponibilizar um vídeo educativo aos 

visitantes, o qual deverá conter aspectos referentes ao histórico de 

criação do parque, atrativos, atividades que o visitante poderá fazer e 

normas de conduta que o visitante deverá adotar durante sua 

permanência no parque; 

c) Elaborar guia de procedimentos com as normatizações e regulamentações 

das atividades de visitação do Parque. 

Norma: 
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 Este guia deverá estar disponível nas guaritas de acesso a UC e em 

placas informativas sobre normas e regras (planejadas para serem 

atrativas e compreendidas por públicos diversos). 

d) Elaborar projeto interpretativo para as duas trilhas previstas para o parque, 

contendo equipamentos e infraestruturas necessárias, tais como: tipo de 

revestimento do solo, placas (reguladoras – divulgação de normas e regras; 

informativas – informam distância, nomes e infraestrutura; indicativas – indicam 

as direções e também as distâncias; interpretativa – explicam as características 

naturais ou culturais e seus significados), estruturas que facilitem o acesso e a 

locomoção, instalação de bancos para descanso, guarda de material (baú / 

vitrine) para suporte das atividades de interpretação e de educação ambiental, 

etc. 

Normas: 

 O projeto interpretativo das trilhas deverá contemplar os principais 

atributos da UC perceptíveis a partir do seu trajeto; 

 O traçado da Trilha, pelo menos em parte, deverá permitir o uso de 

portadores de necessidade especiais. 

e) Realizar pesquisas periódicas sobre o perfil do visitante e sua satisfação e 

percepção ambiental, ao final das atividades. 

Normas: 

 A pesquisa deverá ser realizada por meio de questionários. Estes 

deverão ser armazenados em um banco de dados da Unidade, para 

posterior processamento e análise, servindo de parâmetro de 

monitoramento das atividades. Os resultados da pesquisa irão orientar 

os ajustes no Programa de Uso Público. 

f) Realizar manutenção e melhorias periódicas das trilhas, área de lazer, Centro 

de Visitantes, de Educação Ambiental e Cultura, viveiro de mudas e demais 

infraestruturas. 
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g) Manter a limpeza e organização das estruturas de recebimento de visitantes. 

Norma:  

 É de responsabilidade dos auxiliares de serviços gerais realizar a 

limpeza e a manutenção das estruturas. 

Normas Gerais do Programa 

 As atividades estarão abertas ao público, inicialmente, de terça-feira a 

domingo, podendo este período ser modificado, de acordo com 

avaliação da administração da UC; 

 Para segurança dos visitantes, os mesmos devem estar com 

vestimentas adequadas aos objetivos / atividades previstas para a visita; 

 As trilhas poderão ser guiadas, sendo os serviços de guias realizados 

pelos servidores do PNMC ou por pessoal previamente capacitado e 

autorizado, podendo ser monitores mirins; 

 As visitas à UC, para realização das trilhas, poderão ser agendadas com 

antecedência, onde poderão ser formados grupos por ocasião da 

visitação; 

 O tamanho do grupo para cada trilha deverá ser de no máximo 10 

pessoas. Este número de pessoas por grupo poderá ser ajustado após o 

monitoramento de cada uma das trilhas; 

 Deve ser mantido intervalo de tempo entre a saída de grupos evitando a 

fusão destes ao longo do trajeto das trilhas. 

 Os visitantes deverão receber instruções para o armazenamento do lixo 

gerado, que deverá ser depositado nas lixeiras de coleta seletiva, 

existentes no Centro de Visitantes, de EA e Cultura e em diversos 

pontos na área de uso público. 

A seguir sugerem-se projetos que o PNMC poderá oferecer aos visitantes e 

moradores lindeiros ao parque interessados. 
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PROJETO OBSERVAÇÃO DE AVES 

Objetivo 

Propiciar aos visitantes interessados, contato visual e auditivo com aves 

nativas encontradas no parque. 

Atividades 

 Definir, dentro das trilhas implementadas no parque, qual percurso que 

permite maior facilidade para observação de aves, inclusive o melhor 

local para a instalação do mirante; 

 Definir horário e dia de semana para a prática desta atividade, pois a 

observação de aves necessita de comportamento diferenciado por parte 

dos praticantes, o que poderá acarretar no fechamento da trilha para 

outro tipo de atividade. 

Normas 

 Para a prática de Observação de Aves é necessário que os grupos 

sejam acompanhados por guias especializados no tema ornitologia; 

 A atividade deverá ser desenvolvida em períodos que sejam propícios, 

na primavera e no verão, quando as aves estão na estação reprodutiva, 

tornando-se mais ativas e evidentes. O melhor horário de observação é 

pelo início da manhã e no final da tarde; 

 Os integrantes dos grupos de observadores de aves deverão ter perfil de 

calma, paciência e concentração, além de praticar a atividade em 

silêncio para não afugentar as aves; 

 O guia deve orientar o grupo a identificar corretamente uma espécie de 

cada vez, observando todos os seus detalhes, avaliando seu 

comportamento e coletando o máximo de informações possíveis sobre o 

seu ambiente, concentrando-se na vocalização. Consultar sempre os 

guias de campo e anotar as dúvidas para uma correta identificação; 
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 Os grupos deverão ter poucas pessoas, no máximo cinco, de cada vez, 

mantendo-se distância mínima necessária entre os grupos; 

 Quando na prática de observação de aves, esta atividade deverá ser 

única no mesmo momento na mesma trilha, para evitar interferência na 

experiência de cada grupo; 

 Os grupos devem agendar previamente as visitas com a administração 

do parque, para conhecimento dos procedimentos. 

 As atividades de observação de aves poderão ser concessionadas; 

 Para o desenvolvimento da atividade serão necessários os seguintes 

Equipamentos: 

 Binóculos: é o equipamento básico e imprescindível para a aproximação 

visual permitindo a verificação de detalhes que auxiliarão na correta 

identificação das espécies; 

 Guias de campo: são livros especializados fundamentais para a 

identificação das aves. Eles podem ser elaborados com fotografias ou 

com desenhos e trazem detalhes de plumagem, de morfologia de bico, 

asas, etc, além de informações sobre dimorfismo sexual e distribuição 

geográfica. 

 Caderneta de Campo: fundamental para anotação de detalhes sobre 

morfologia, desenhos com detalhes sobre a espécie, detalhes do 

ambiente etc.; 

 Gravador: este aparelho serve para efetuar gravações de vocalizações e 

para realização de playback, que consiste em gravar o canto da espécie 

em observação e apresentá-lo novamente ao mesmo indivíduo, 

estimulando-o a defender seu território, o que o torna mais visível; 

 Acessórios complementares: mochila para acomodar a caderneta de 

campo, lápis, canivete, bússola ou GPS, máquina fotográfica, cantil com 

água, capa de chuva, pacotes plásticos, protetor solar, repelente etc. 
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PROJETO CAMINHADAS NOTURNAS 

Objetivos 

- Desenvolver atividades noturnas com objetivos educativos e científicos, 

considerando programas de interpretação da natureza, como forma de 

disponibilizar o ambiente para enriquecer o conhecimento do participante e 

retorno de informações para o manejo do parque. 

Atividades 

 Criação de uma agenda para os grupos interessados, sendo permitido 

apenas um grupo de até 10 pessoas por noite; 

 Capacitação de guias e/ou condutores para que estes possam realizar 

de forma adequada a condução deste tipo de atividade; 

 Disponibilizar equipamentos de segurança, como lanternas, rádios 

comunicadores e equipamento básico de primeiros socorros. 

Normas 

 A atividade de caminhada noturna poderá ser realizada somente pelas 

duas trilhas interpretativas indicadas neste Plano de Manejo; 

 É obrigatória a condução do grupo por um condutor ou guia 

especializado; 

 O condutor ou guia não poderá permitir que os visitantes perturbem a 

vida noturna existente na ambiente natural, por isso o silêncio deve ser 

absoluto; 

 O condutor deve sempre carregar equipamentos básicos de primeiros 

socorros, rádio comunicador e lanterna;  

 Se o grupo desejar um passeio com informações especifica sobre 

astronomia, fauna, flora, etc., este deverá contratar um profissional; 

 A atividade de caminhadas noturnas poderão ser concessionadas.
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PROJETO DE SELEÇÃO E CULTIVO DE ESPÉCIES DOS ECOSSISTEMAS 
EXISTENTES PARA FINS ORNAMENTAIS E ADENSAMENTO DE 
REMANESCENTES FLORESTAIS – RECUPERAÇÃO AMBIENTAL 
 

Justificativa 

A escassez de aplicações correntes para as espécies nativas levam à sua 

desvalorização em termos econômicos e a consequentes prejuízos relativos à 

sua conservação. É preciso viabilizar economicamente as espécies nativas 

para gerar sentimentos de valoração do meio natural e integrar atividades 

produtivas e conservação ambiental. 

O potencial ornamental da biodiversidade brasileira vem sendo menosprezado 

em função da tradição de uso de plantas exóticas cujos processos de cultivo e 

manutenção está há muito dominado. Não há dúvida de que existe um 

potencial imenso no conhecimento da flora local para direcionar atividades 

lúdicas e produtivas calcadas no uso de plantas nativas locais. 

Objetivos 

Definir espécies e suas formas de reprodução e cultivo para fins ornamentais, 

de forma a valorizar a tipologia Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas, 

que pertence ao importantíssimo Bioma Mata Atlântica e, ampliar a motivação 

existente para sua conservação e uso adequado – Manejo Sustentável. 

Atividades 

 Criar um programa de pesquisa para seleção e cultivo de espécies com 

potencial ornamental, para uso local e regional. Diversas espécies foram 

identificadas em campo para uso dentro do próprio Parque e, mediante 

convênio de pesquisa, mereceriam coleta de sementes e investigações 

técnicas para viabilizar sua multiplicação no viveiro de mudas a ser 

instalado na UC; 

 Gerar um estudo de mercado para verificar a viabilidade econômica da 

atividade, de modo a gerar alternativas de uso sustentáveis para a 
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população regional, fundamentadas na conservação da diversidade 

biológica natural; 

 Deve-se cogitar ainda a venda de plantas cultivadas a partir da 

biodiversidade nativa no próprio Parque, como souvenir ou estímulo a 

iniciativas de desenvolvimento sustentável para os moradores lindeiros 

ao parque. 

 

 PROJETO DE VOLUNTARIADO EM PESQUISA E MANEJO 

Justificativa 

O PNMC carece de pesquisa básica e de pessoal. Uma forma de estimular a 

pesquisa, implementar atividades de manejo e proporcionar educação 

ambiental seria a criação de um corpo de voluntários composto por pessoal 

sem ou com alguma formação técnica. Esses voluntários seriam convocados, 

de acordo com as necessidades, para acompanhar técnicos capacitados na 

execução de tarefas de pesquisa e de manejo. 

Objetivos 

 Potencializar e amparar as atividades de pesquisa no PNMC, 

possibilitando aos cidadãos interagir com as práticas de manejo do 

Parque; 

 Organizar pessoal apto para a execução de atividades de auxílio a 

pesquisa e manejo dentro do PNMC. 

Atividades 

 Definir meios de recrutamento e seleção de voluntários; 

 Estabelecer condições e normas para o ingresso de um candidato de 

forma a preservar sua integridade física e garantir a segurança e 

conservação do parque. 

 



PLANO DE MANEJO / PARQUE NATURAL MUNICIPAL CARIJÓS / ITAPOÁ - SC 

                                                    FERMA ENGENHARIA LTDA.  

 
   
 

261 
 

6.6.2.1.2 PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO 

Objetivo Geral 

 Sensibilizar a sociedade para a importância das UC, promovendo o 

conhecimento sobre o Parque, sua importância e suas necessidades de 

gestão; 

 Incentivar ações para melhoria da relação Parque – Comunidade, 

oportunizando o resgate da cidadania e da identidade histórico-cultural, 

bem como, da sensibilização em relação ao valor do Parque para a 

melhoria da qualidade de vida da população local. 

Objetivos Específicos 

 Elaborar materiais didáticos sobre o Parque para uso no sistema formal 

de ensino e para EA não formal. 

 Desenvolver uma compreensão integrada do PNMC em suas múltiplas e 

complexas relações, envolvendo aspectos ecológicos e culturais; 

 Garantir a democratização de informações sobre o PNMC; 

 Incentivar à participação individual e coletiva, permanente e 

responsável, para a conservação da biodiversidade; 

 Estimular o envolvimento de diferentes segmentos sociais na gestão da 

Unidade, contribuindo para a internalização de valores de co-

responsabilidade na gestão e proteção do PNMC. 

Atividades e Normas Específicas 

a) Criar e implantar o Conselho Consultivo da Unidade, definindo a 

composição, atribuições e regimento interno. 

Norma: 

- A criação e implantação do Conselho Consultivo deve seguir as orientações 

do SNUC (BRASIL, 2000, 2002), conforme descrito no item 6.7.4.1.4 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL. 

b) Elaborar materiais educativos, tais como folhetos e cartazes, 

videodocumentário para subsidiar as ações de Educação e Comunicação 
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Ambiental e uma página para rede mundial de computadores para divulgação 

das informações do Parque. 

Norma: 

- Deverão ser produzidos materiais educativos destinados aos diferentes 

públicos (estudantes, visitantes da UC, professores, universitários e 

comunidade em geral). 

c) Divulgar junto aos meios de comunicação de massa (jornais, emissoras de 

rádio e televisão), informações sobre o Parque, atividades desenvolvidas e 

outras informações relevantes. 

Normas: 

- Deverá ser estabelecida uma rotina de divulgação de informações sobre o 

Parque. Recomenda-se o estabelecimento de parcerias com os meios de 

comunicação. 

d) Promover palestras nas escolas, instituições de ensino superior, empresas, 

organizações não governamentais sobre UC e o PNMC. 

Norma: 

- Durante as palestras deverá ser distribuído material sobre a UC. 

e) Elaborar e desenvolver um projeto de interpretação ambiental para ser 

desenvolvido na UC. 

Normas: 

- O projeto deverá propor atividade de recepção dos visitantes (apresentação 

da UC, principais características, aspectos bióticos e abióticos, importância 

ecológica e histórico-cultural), atividades de EA com os visitantes incluindo a 

realização de trilhas interpretativas; 

- O projeto deverá prever a instalação de placas para: divulgar normas e regras 

da UC (placas reguladoras); informar as distâncias e os nomes dos lugares e 

infraestrutura (placas informativas); indicar as direções e distâncias (placas 

indicativas); e explicar as características naturais e culturais e seus significados 
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(placas interpretativas). Pequenas placas informando nomes de espécies de 

animais e de plantas deverão ser previstas incluindo nas mesmas 

características associadas às espécies com intuito de aumentar o interesse 

público sobre as mesmas 

f) Elaborar e programar exposições sobre a importância do Parque. 

Norma: 

- As exposições serão exibidas no Centro de Visitantes e de Educação 

Ambiental e Cultura; poderão também estar acontecendo em espaços públicos. 

g) Recuperar registros históricos da colonização na região e sua relação com a 

biodiversidade local e organizar exposições sobre o tema. 

Norma: 

- As exposições serão exibidas no Centro de Visitantes e de Educação 

Ambiental e Cultura; poderão também estar acontecendo em espaços públicos. 

Normas Gerais do Programa 

- A EA deverá seguir os princípios estabelecidos na Estratégia Nacional de 

Comunicação e Educação Ambiental no âmbito do SNUC (BRASIL, 2010). 

A seguir sugerem-se projetos que o PNMC poderá oferecer aos visitantes, 

moradores lindeiros ao parque e demais interessados. 

 

PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Objetivo 

Elaborar desenvolver projeto de educação ambiental para o parque, 

considerando como público alvo, os moradores do entorno, estudantes, e 

visitantes. 

Atividades 

 Elaborar programação de cursos para a comunidade de entorno; 
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 Elaborar calendário de visitas técnico-científicas para estudantes das 

escolas dos bairros do município; 

 Elaborar proposta de educação ambiental para visitantes em geral. 

Normas 

 Os temas propostos para educação ambiental deverão abordar os 

seguintes assuntos: legislação ambiental; ação humana e qualidade das 

águas; animais e plantas ameaçados de extinção; animais peçonhentos 

e vetores biológicos; controle das atividades degradantes ao meio 

ambiente desenvolvidas no entorno; a importância da conservação da 

biodiversidade; recuperação de áreas degradadas, consequências de 

espécies introduzidas (exóticas), lixo, poluição, outros; 

 As visitas técnico-científicas deverão ser pré-agendadas, devendo 

abordar temas como aspectos históricos e culturais, geológicos, água, 

recuperação de áreas degradadas, fauna, flora, manejo de unidades de 

conservação; 

 Para os visitantes em geral deverão ser desenvolvidas técnicas de 

sensibilização e envolvimento dos visitantes com o ambiente. 

 

PROJETO DE FORMULAÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS AO 

CONHECIMENTO DA FAUNA LOCAL PELO PÚBLICO VISITANTE 

Justificativa 

A fauna abrigada pelo PNMC representa inestimável fonte de informações a 

partir das quais se deve gerar material didático destinado à educação e 

interpretação ambiental. As interações demonstradas pela fauna de 

macroinvertebrados com o meio aquático e recursos provenientes dos 

ambientes terrestres, adaptações comportamentais / reprodutivas e as relações 

animal-planta existentes entre as espécies residentes são alguns dos temas 

mais interessantes. 
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Além destas, as curiosidades relacionadas aos outros grupos de estudo: 

répteis, aves e mamíferos, sempre os mais utilizados em termos didáticos 

possibilitam a formulação de materiais educativos em meio analógico e digital 

(painéis, cartilhas, apostilas, vídeos e CD-ROM), fundamentais para o pleno 

cumprimento dos objetivos da unidade de conservação. 

Objetivos 

Propiciar real compreensão do público com relação a importância do PNMC 

para a conservação da biodiversidade, buscando transcender a percepção do 

visitante quanto a natureza local, mostrando que, além da beleza cênica, 

encontram-se ali protegidas muitas espécies e representados ambientes únicos 

no planeta. 

Atividades 

 Adequar as informações constantes neste Plano de Manejo buscando 

linguagem apropriada para a formulação de atividades educativas. 

 Consolidar materiais didático-educativos (impresso, vídeos e CD's). 

 Dimensionar painéis a serem dispostos ao longo das trilhas nos quais se 

insiram conteúdos informativos de forma rapidamente assimilável. 

 Estabelecer espaços e horários adequados para a exposição do material 

educativo gerado para o público visitante. 

 

6.6.3 Encarte 3: Fiscalização 

O processo de fiscalização, baseado no zoneamento e nas principais ameaças, 

bem como na análise das organizações de fiscalização atualmente existentes e 

em operação no município de Itapoá 37 , tem como objetivo identificar os 

principais impactos à proteção da Unidade de Conservação e orientar o 

planejamento e execução de ações de prevenção, combate e mitigação às 

causas desses impactos. 

                                                           
37 Inclui-se o órgão ambiental FATMA, Polícia Ambiental, Polícia Militar, Defesa Civil, Prefeitura Municipal de Itapoá, 

ONGs e associações comunitárias. 
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A fiscalização de UC nos dias de hoje é uma tarefa que exige criatividade e um 

certo conhecimento técnico de biodiversidade, incluindo o ecossistema, em que 

faz parte a adoção de medidas para evitar alterações no solo, na água, no ar, 

na flora, na fauna, etc., além de outras atribuições e comportamentos para lidar 

com o público em geral. 

A Unidade de Conservação Parque Natural Municipal Carijós, de utilidade 

pública para fins de preservação ambiental, localizada em área de terras 

urbanas e de propriedade do Município de Itapoá/SC será administrada pela 

Secretaria de Turismo, Meio Ambiente e Cultura, conforme artigo 2° da Lei 

Municipal n° 330/2011. 

A visitação sem qualquer controle e sem procedimentos gera por si só uma 

degradação da Unidade de Conservação, causada pelos próprios visitantes ou 

excursionistas sendo imprescindível a existência das atividades de fiscalização 

para assegurar a conservação dos ecossistemas, a proteção especial a 

espécies de biota e a harmonia da paisagem local. 

O Setor de Fiscalização do parque ficará na Sede Administrativa. Poderá servir 

de apoio às atividades de campo, dentre elas: fiscalização, abrigo de 

equipamentos e materiais ou outra relacionada à UC.  

 

 Estratégias e instrumentos de fiscalização mais adequados à área 

Uma das estratégias para um satisfatório manejo de trilhas dentro de uma UC 

que, por consequência facilitará as atividades de fiscalização, é levar em conta 

os seguintes aspectos: 

1) evitar que o trânsito de pessoas provoque degradação no meio 

ambiente; 

2) proporcionar ao visitante ou excursionista uma experiência agradável em 

comunhão com a natureza; 

3) dar ao caminhante uma visão geral da UC, ao invés de concentrar a 

visitação em uma pequena área; 
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4) procurar sempre ser um instrumento de educação ambiental, orientando 

aos visitantes e excursionistas que dirijam-se a “Sala Verde”, dentro do 

Centro de Educação Ambiental e Cultura38, com divulgação de cartilhas, 

materiais didáticos, etc.; 

5) prover à UC com uma malha de caminhos e trilhas bem conservados 

que permitam o rápido acesso a locais onde a presença institucional é 

importante, seja por razões ligadas a incêndios, fiscalização, erradicação 

de espécies exóticas ou outras; 

6) onde possível, servir como “corredor verde”, ainda que tênue, unindo 

porções de mata que, de outra forma, estaria isolada. 

Dentro das estratégias de fiscalização é muito importante fazer indicação da 

capacidade de suporte das atividades do PNMC, não permitindo que haja em 

hipótese alguma extrapolações. Deste modo, o número máximo de visitantes 

simultaneamente deverá estar amplamente visível na bilheteria de entrada e 

periodicamente deve-se apresentar a administração do PNMC projeções de 

casos com um número superior a esta capacidade, mostrando os riscos 

inerentes a todas atividades dentro do PNMC. 

As pessoas responsáveis pelas atividades de manutenção e vigilância devem 

sempre se comunicar com o Setor de Fiscalização do PNMC, relatando, 

sempre que houver, atos de vandalismos, acidentes, roubos, furtos, incêndios 

ou outras situações de qualquer natureza que venham a interferir com o 

funcionamento normal da UC. 

A participação de guias mirins e monitores mirins poderá auxiliar nas atividades 

de fiscalização principalmente quando houver várias excursões com um grande 

público presente. 

A disponibilização semestral de imagens de satélite recentes, tanto do período 

mais chuvoso como do período mais seco, levando-se em conta as 

características da área (arborizada, florestada, antropizada, com massas de 

água contaminada, queimadas ou outras situações que causem impactos 

                                                           
38 Onde atualmente é a casa do Sr. Antônio Careca. 
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ambientais) e o tipo de dados que se deseja obter para os indicadores de 

fiscalização também é um instrumento que pode ser útil. 

 

 Áreas prioritárias e temas prioritários para fiscalização 

Dentre as áreas prioritárias deverá ser dada atenção especial para aquelas de 

uso conflitante, ou seja, aquelas moradias instaladas irregularmente na faixa de 

100 m da divisa frontal do Parque Carijós39, que está acarretando impactos 

negativos ao meio ambiente, tais como: supressão vegetal, danos à fauna, 

impermeabilização dos solos, erosão, assoreamento de rios, alteração da 

paisagem, poluição com lixo e lançamento de dejetos sanitários, problemas no 

sistema viário, edificações em área de risco e por consequência danos ao 

erário, tal como aquela ocupada pelo morador conhecido como “paraguaio” (Sr. 

Odair José dos Santos), dentre outros.  

As áreas do loteamento “São José” que totalizam 1.293.974 m2, já estão em 

processo de regularização dos loteamentos irregulares implantados, conforme 

Termo de Ajustamento de Conduta da Ação Civil Pública n° 126.04.013530-0, o 

qual tem como objetivo a garantia do direito social à moradia, o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

Em local ainda a ser definido, mas dentro do PNMC a construção do horto 

visando uma completa recuperação e reciclagem de resíduos orgânicos é um 

tema prioritário de suma importância dentro do contexto de gestão ambiental 

da UC, devendo restringir-se as atividades indicadas e recomendações do 

plano de manejo. 

Outro tema também prioritário é a adoção de medida para eliminação ou 

controle das macrófitas aquáticas Brachiaria sp., nativas da África, espécie 

                                                           
39 A área do Parque Carijós de 102.665,49 m2, foi averbada no Registro de Imóveis de Joinville, com protocolo n° 

234.026, de 11 de abril de 2012, cuja certidão de matrícula é n° 43.389, sendo emitida na data de 16 de abril de 
2012, conforme Decreto Municipal n° 1172/2010 e oficializada a sua criação pela Lei Municipal n° 330/2011 de 23 
de março de 2011. 
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invasora de diversos ecossistemas brasileiros que impede o desenvolvimento 

de gramíneas nativas e sufoca o desenvolvimento dos campos nativos. 

 

 Instrumentos de monitoramento 

Os indicadores são instrumentos de gestão essenciais nas atividades de 

monitoramento e avaliação do Plano de Manejo porque permitem acompanhar 

a busca das metas, identificar avanços, ganhos de qualidade, problemas a 

serem corrigidos, necessidades de mudança, etc. (MMA, 2010). 

Para obtenção dos indicadores deve-se apresentar o esquema adotado 

enfocando-se a frequência de rondas, número de servidores e terceirizados 

envolvidos, escala de trabalho adotada, frequência em que cada área é 

vistoriada; e os meios disponíveis em que se incluem: postos de fiscalização; 

meios de transporte, radiocomunicação, alojamento para servidores, 

pesquisadores e eventuais colaboradores, dentre outros instrumentos de 

monitoramento de fiscalização. 

Outro instrumento de fiscalização de vital importância é definir com a maior 

brevidade possível a(s) área(s) passível(eis) de recuperação, considerando 

sempre que possível e aplicável a Resolução CONAMA n° 004/1994, a qual 

define a vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e 

avançado de regeneração da Mata Atlántica. 

Outro ponto de destaque nas atividades de fiscalização é respeitar a limitação 

da Área de Preservação Permanente em 50 m da margem direita do rio Saí-

Mirim e em 100 m da margem esquerda do rio Saí-Mirim, conforme legislação 

do município de Itapoá. 

Nos períodos de seca também é importante desenvolver estudos e/ou 

levantamentos para identificação das indicações para o manejo do fogo, 

quando as características da vegetação da unidade assim exigirem. 

Dentro das ações de fiscalização deverão ser observadas as particularidades 

aplicáveis a cada uma das zonas definidas dentro do PNMC, isto é, da zona 
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primitiva, zona de uso extensivo, da zona de uso intensivo e da zona de 

recuperação, conforme Decreto Federal n° 84.017/1979, o qual aprova o 

regulamento de parques nacionais brasileiros. 

Na área de pesquisa científica deverá haver uma constante fiscalização na 

coleta de sementes arbóreas dispersas, tal como guanandi, já existente dentro 

do PNMC. 

Após o início das atividades do Parque Carijós com abertura ao público deve-

se, após um ano de funcionamento ou outro período a ser definido pelo 

Departamento de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Itapoá, realizar 

uma análise da estratégia de fiscalização e monitoramento das atividades de 

uso público, indicando sua efetividade e relatando os pontos positivos e os 

negativos, as forças restritivas, as forças impulsoras, as ameaças e as 

oportunidades de melhoria, conforme informações obtidas da comunidade 

lindeira nas oficinas participativas, ver item 6.2 AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA 

DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO. 

 Indicação de ferramentas de planejamento de fiscalização, incluindo 

subsídios tais como, indicação de trilhas, caminhos, acessos, 

equipamentos necessários, entre outros 

Dentre as ferramentas de planejamento de fiscalização para uma satisfatória 

manutenção do PNMC pode-se citar as seguintes: 

a) Acompanhamento das atividades de antropização em um raio de 300m 

da UC; 

b) Instalação de quadro esquemático de apresentação das áreas internas 

do parque na entrada logo após a bilheteria e de placas identificadoras 

e/ou sinalizadoras das trilhas autorizadas ao público visitante ao longo 

dos caminhos a serem percorridos durante a visitação; 

c) Apresentação de filme ilustrativo do PNMC salientando as campanhas 

de educação ambiental adotada pela Prefeitura de Itapoá, instituições de 

ensino e outras entidades públicas e privadas; 
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d) Instalação de lixeiras de coleta seletiva de resíduos40, obedecendo a 

padronização definida pela Resolução CONAMA n° 275/2002, providas 

de um sistema de identificação de fácil visualização, de validade 

nacional e inspirado em formas de codificação já adotadas 

internacionalmente, viabilizando a reciclagem de materiais; 

e) Atendimento de denúncias, reclamações, sugestões e elogios; 

f) Proibição de atividades de caça e pesca dentro dos limites da UC; 

g) Estabelecimento de uma boa relação com os moradores instalados 

próximos ao UC, em um raio de 300m ou outra distância a ser definida 

pela Prefeitura de Itapoá. 

Dentre os equipamentos necessários para as atividades de fiscalização do 

PNMC na   

                                                           
40 As inscrições com os nomes dos resíduos e instruções adicionais, quanto à segregação ou quanto ao tipo de 

material, não serão objeto de padronização, porém recomenda-se a adoção das cores preta ou branca, de acordo 
a necessidade de contraste com a cor base. 
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Tabela 20– Proposta de equipamentos para as atividades de fiscalização do 

PNMC é apresentada uma proposta, sujeita a análise mais aprofundada. 

  



PLANO DE MANEJO / PARQUE NATURAL MUNICIPAL CARIJÓS / ITAPOÁ - SC 

                                                    FERMA ENGENHARIA LTDA.  

 
   
 

273 
 

Tabela 20– Proposta de equipamentos para as atividades de fiscalização do PNMC 

ITEM QUANTIDADE 

. Computador de mesa PC com 4 Gb de memória RAM, HD 500Gb e com monitor 

de tela plana 

01 

. Impressora Laser e fotocopiadora 01 

. Modem com roteador para comunicação via Internet 01 

. Mesa para fixação do computador 01 

. Mesa de trabalho e de atividades de escritório  

. Mesa de madeira para reuniões com 8 lugares 01 

. Cadeira giratória com estofado 02 

. Cadeira fixa de madeira  08 

. Armário médio com 2 ou 4 portas chaveadas para guarda de fichas e relatórios 

de fiscalização e documentos diversos 

01 

. Arquivo metálico ou plástico para guarda de documentos 02 

. Navegador de georeferenciamento de coordenadas geodésicas e UTM - GPS 

digital, com sistema de posicionamento global 

01 

. Binóculo com longo alcance 01 

. Máquina fotográfica digital com 10 megapixels 01 

. Rádio de comunicação de médio alcance 03 

. Aparelho condicionador de ar de 18.000 BTU 01 

. Lancha motorizada tipo voadeira com comprimento de 6 m 01 

. Gerador de energia 12,5 kVA 01 

. Aparelho de TV 39” com controle manual 01 

. Antena Parabólica 01 

. Aparelho de DVD 01 

. Fogão a gás 4 bocas 01 

. Filtro elétrico de água mineral ou convencional com garrafão de 20 litros 01 

. Gravador manual de conversas e relatos de fiscalização 01 

. Aparelho telefônico sem fio com linha exclusiva da fiscalização 01 

Crédito: FERMA ENGENHARIA, 2012. 
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 Plano de investimentos e cronograma genérico proposto em função 

do planejamento estratégico de fiscalização  

Em termos de receita para a manutenção do PNMC a Prefeitura de Itapoá 

poderá fazer uso dos seguintes dispositivos: 

a) Cobrança de taxa simbólica de R$ 1,00 aplicável aos moradores, 

veranistas e demais visitantes ou outro valor a ser definido pela 

Prefeitura Municipal de Itapoá, criando-se uma carteira de acesso aos 

moradores para o limite de até uma a duas quadras das divisas e outras 

condições especiais; 

b) Convênios firmados com instituições de ensino privadas e/ou públicas, 

comunidade científica e outras entidades, visando a pesquisa e/ou 

implantação de procedimentos para melhoria da gestão ambiental, tais 

como: processo de eliminação das macrófitas aquáticas Brachiaria sp., 

criação de inventário florístico, instalação de rádio colar e telemetria nos 

animais que vivem na UC, monitoramento detalhado das águas 

subterrâneas/superficiais, dentre outras;  

c) Contribuição voluntária de pessoas físicas (agentes ambientais 

voluntários, moradores, veranistas, etc.) ou jurídicas (empresas, ONGs, 

associações comunitárias, comunidade científica, etc.); 

d) Produto das multas aplicadas aos visitantes infratores previstas por lei 

municipal ou que venham ; 

e) Dotações orçamentárias e verbas de compensação ambiental que foram 

atribuídas pela União, Estado, Porto de Itapoá ou empreendimentos 

congêneres, tal como o empreendimento de implantação da Linha de 

Transmissão 138 kV – Trechos Pirabeiraba – Garuva e Garuva - Itapoá; 

f) Créditos especiais abertos por lei federal, estadual ou municipal; 

g) Rendas de qualquer natureza resultantes do exercício de suas 

atividades ou da exploração de atividades de comércio dentro da UC. 
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Para a definição do planejamento estratégico41 é imprescindível saber quais 

serão os objetivos específicos de manejo do PNMC, quais as atribuições de 

cada um dos zoneamentos 42  e conhecer bem as propostas de ações 

especializadas elaboradas pela Prefeitura de Itapoá e comunidades vizinhas a 

UC. 

Para enfatizar a importância do planejamento e realização do uso público do 

PNMC, recomenda-se que seja aplicado o Programa de Proteção como um  

programas temáticos que estão sendo apresentados no presente Plano de 

Manejo, conforme detalhado abaixo. 

Programa de Proteção 

Objetivo 

Garantir a segurança do visitante, dos servidores e prestadores de serviço, 

bem como, dos bens patrimoniais existentes no interior do Parque. 

Atividades e Normas Específicas 

a) Monitorar as atividades e locais de uso público, priorizando áreas com maior 

fluxo de visitantes e com maior vulnerabilidade ambiental. 

Normas: 

 O monitoramento deverá ser executado de forma a orientar o visitante, 

para que este adote uma postura conservacionista, bem como para 

evitar acidentes; 

 Nas trilhas o monitoramento deverá ser realizado pelos funcionários do 

Parque com apoio dos monitores (guias); 

b) Instalar placas indicativas e informativas nos acessos ao Parque, e 

proibitivas quanto à caça e coleta de plantas, dentre outras. 

 

                                                           
41  Ter bem delineado os elementos dos cenários interno e externo, sob o ponto de vista do planejamento 
estratégico. 
42 Em que se inclui a zona de uso extensivo, da zona de uso intensivo, da zona de recuperação e da zona de 

amortecimento. 
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6.6.4 ENCARTE 4: ADMINISTRAÇÃO 

6.7.4.1 ASPECTOS INSTITUCIONAIS DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

6.7.4.1.1 RECURSOS HUMANOS 

A formação de um quadro de pessoal é um dos maiores desafios a ser 

enfrentado pela UC. Particularmente é de extrema relevância a formação de 

uma equipe com funcionários que possam assumir a coordenação dos 

programas de gestão, fiscalização, uso público e pesquisa. 

Para o atendimento das necessidades de novo quadro funcional do PNMC em 

longo prazo, devem ser realizados concursos visando preencher o número 

mínimo de funcionários, que deve ser formado por: 

a) Diretor/Gestor da UC: profissional com formação na área ambiental 

responsável pela administração da UC e pela implementação do Plano 

de Manejo; 

b) Um administrador: profissional com formação na área administrativa; 

c) Educador ambiental: profissional com formação na área ambiental para 

coordenar as atividades de comunicação e educação ambiental na UC, 

em Escolas e entidades situadas no município. O educador ambiental 

deverá atuar juntamente com o Gestor da UC no processo de 

constituição do Conselho Consultivo do Parque; 

d) Guarda-parque: profissional responsável pela segurança no interior da 

UC; 

e) Auxiliares de serviços gerais: dois profissionais para as atividades de 

manutenção e limpeza da UC; 

f) Vigilantes: dois profissionais para atuar no controle dos acessos à UC; 

g) Monitores para acompanhar e orientar os visitantes da UC. 

Deve ser estabelecido procedimento para o abastecimento de banco de dados 

sobre a gestão organizacional e RH do PNMC através da: 

 Criação de banco de dados para utilização do gestor e da equipe 

técnica;  
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 Treinamento para o uso do banco de dados pelo os funcionários da UC, 

de modo a efetivar a alimentação do banco de dados periodicamente.  

Deverá haver a capacitação dos recursos humanos, atendendo os seguintes 

itens: 

 Capacitar os vigias para atuarem de forma que atenda às demandas e 

os objetivos do PNMC;  

 Capacitar os funcionários do PNMNP quanto a:  

- Registro de rotinas;  

- Conduta na abordagem de ocupantes, infratores e visitantes;  

- Primeiros socorros. 

 

6.6.4.1.1 RECURSOS HUMANOS POR MEIO DE INTERAÇÕES EXTERNAS 

Sugere-se que a UC firme parcerias com ONGs, escolas municipais, estaduais, 

particulares e também voluntários, com o intuito de formar um time de 

monitores ambientais, os quais serão credenciados na administração do PNMC 

e terão responsabilidades de cumprir plantões para o atendimento de 

visitantes, incluindo orientações sobre as normas do parque, atrativos do 

parque, trilhas interpretativas, atividades de educação ambiental, entre outras. 

 

6.6.4.1.2 INFRA-ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 

 Atualmente, a área do PNMC não se encontra cercada e apresenta em seu 

interior duas casas de madeira, um abrigo elevado para o gado, um trapiche e 

alguns trechos de uma das trilhas beneficiados com passarela feita de 

eucalipto (Figura 65). 

As duas casas e o abrigo elevado para o gado deverão ser reformados e 

poderão ser utilizados como um complexo referente ao Centro de Educação 

Ambiental e Cultura e alojamento para pesquisadores.  
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A trilha que já foi beneficiada será aproveitada fazendo parte integrante das 

duas trilhas interpretativas que foram previstas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Casa na área do PNMC (alojamento para pesquisadores). 

 

 

Casa na área do PNMC (centro de EA e Cultura). 

. 

 

 

Abrigo elevado para o gado (Centro de EA e Cultura). 

 

 

 

Trapiche existente na área do PNMC. 

Figura 64. Infraestruturas existentes atualmente no PNMC, Município de Itapoá, SC. 

Créditos: Equipe Ferma Engenharia Ltda. Setembro / 2012. 
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O trapiche existente deverá ser retirado, se estiver em bom estado de 

conservação poderá ser translocado para o local onde foi previsto a construção 

de um trapiche para a prática de canoagem no Rio Saí Mirim, dentro da Zona 

de Uso intensivo. 

A UC necessita de algumas condições para garantir o seu funcionamento e 

manejo, constituída pela seguinte infraestrutura e equipamentos: 

a) Guarita, no acesso principal à UC: a fim de garantir a segurança da UC e 

controle dos visitantes; 

b) Sede Administrativa, Centro de Visitantes, Centro de Educação Ambiental e 

Cultura, Alojamento pesquisador, sanitários, lanchonete, bicicletário, espaço 

para exposição e venda de artesanato, toldo para abrigar caiaques, cinco 

caiaques para locação, mirante para observação de aves, bancos para 

descanso e mesas para jogos de mesa (dama e xadrez): para possibilitar a 

execução de tarefas administrativas, acolhimento, recepção, práticas 

esportivas, organização de exposições e realização de atividades educativas e 

culturais com os diferentes públicos visitantes; 

c) equipamentos de comunicação (linha telefônica e sistema de 

radiocomunicação);  

d) Instalação de rede de energia elétrica; 

e) Instalação de rede de esgoto; 

f) Instalação de rede de abastecimento de água; 

e) equipamento eletroeletrônico, material de laboratório, veículo e outros;  

f) equipamentos de segurança e de proteção individual; 

g) equipamentos de manutenção (roçadeiras, motoserra, entre outros). 

Hoje a UC possui várias trilhas que são utilizadas para a circulação de pessoas 

no interior da UC e circulação do gado. Serão trabalhadas duas trilhas apenas 

para serem utilizadas pelos visitantes, as demais serão abandonadas e 

recuperadas a fim de contribuir no processo de conservação da UC. 
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6.6.4.1.3 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

Neste período de elaboração do 1º Plano de Manejo o PNMC não dispõe de 

uma Estrutura Organizacional, considerando-se que o mesmo não possui um 

quadro de funcionários que atuam em sua gestão. 

Recomenda-se que a estrutura organizacional da UC seja assim constituída 

conforme a Figura 66. 

 

 

 

 

Deverá ser instituído o Conselho Consultivo da UC, seguindo os seguintes 

critérios: 

a) Critérios para a composição do Conselho que seguem as recomendações do 

marco legal (Decreto 4.340/2002 que regulamenta o SNUC): 

Figura 65. Estrutura Organizacional proposta para o PNMC, Município de Itapoá, SC. 
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Art. 17. As categorias de unidade de conservação 

poderão ter, conforme a Lei nº 9.985, de 2000, 

conselho consultivo ou deliberativo, que serão 

presididos pelo chefe da unidade de conservação, 

o qual designará os demais conselheiros 

indicados pelos setores a serem representados. 

§ 1º A representação dos órgãos públicos deve 

contemplar, quando couber, os órgãos ambientais 

dos três níveis da Federação e órgãos de áreas 

afins, tais como pesquisa científica, educação, 

defesa nacional, cultura, turismo [...]. 

§ 2º A representação da sociedade civil deve 

contemplar, quando couber, a comunidade 

científica e organizações nãogovernamentais 

ambientalistas com atuação comprovada na 

região da unidade, população residente e do 

entorno [...] e representantes dos Comitês de 

Bacia Hidrográfica. 

§ 3º A representação dos órgãos públicos e da 

sociedade civil nos conselhos deve ser, sempre 

que possível, paritária [...] 

b) Critérios para composição do Conselho consultivo definidos a partir do 

diagnóstico socioambiental do PNMC: 

- Atender a paridade entre Governo (incluindo o Legislativo) e sociedade civil; 

- Dar prioridade à representação de agentes das atividades / fim do parque 

(conservação, fiscalização e vigilância) e atividades / meio (ensino, pesquisa e 

turismo); 

- Incluir um representante de moradores do entorno; 
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- Todos os membros do Conselho deverão ser representantes de Entidades, 

com registro como pessoa jurídica e comprovação de existência e atuação num 

período mínimo de cinco anos; 

- Ter atuação direta no PNMC e ter ação institucional, e não apenas pessoal, 

na UC. 

Recomenda-se que o Conselho Consultivo seja constituído por 

aproximadamente 20 Entidades que atendam os critérios anteriormente 

especificados. 

 

6.6.4.1.4 RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos financeiros para a elaboração do Plano de Manejo do Parque 

Natural Municipal Carijós teve origem na Compensação Ambiental devida pela 

empresa Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Celesc, referente a 

instalação de linha de transmissão 138KV trecho Pirabeiraba-Garuva e trecho 

Garuva-Itapoá;e repassados ao Departamento de Meio Ambiente pela Câmara 

de Compensação Ambiental da FATMA através de Convênio. 

Conforme informações cedidas pelo Departamento de Meio Ambiente da 

Prefeitura Municipal de Itapoá, da criação do parque até o momento foram 

investidos R$ 45.163,50. 

Existe um montante de R$ 133.999,13 disponível para subsidiar a 

implementação do parque.  

Tem-se mais uma compensação ambiental referente a implantação 

da subestação de energia do Porto de Itapoá no valor de R$ 19.915,05.  

Desta forma, esta sendo investida no parque, até o momento, uma verba de R$ 

199.077,68. 

O parque deverá contar com recursos extras para auxiliar na gestão do parque 

e a taxa de visitação é uma possibilidade, pois os recursos obtidos pelas UCs 

do Grupo de Proteção Integral, mediante a cobrança de taxa de visitação e 
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outras rendas decorrentes de arrecadação, como serviços e atividades da 

própria unidade, são aplicados na implantação, manutenção e gestão da 

própria unidade (Lei 9865/2002, artigo 35°). Orienta-se que as Gestões do 

parque junto com o Conselho Consultivo, depois de estabelecidos, discutam 

essa possibilidade. 

A compensação ambiental e licenciamento caracterizam recursos extras que 

podem ser destinados ao PNMC. De maneira geral, os recursos provenientes 

de compensações ambientais podem se originar a partir de obrigações 

previstas em processos de licenciamento ambiental de empreendimentos e 

obras realizadas na região de entorno do PNMC, conforme já vem 

acontecendo. 

A seguir é apresentada a planilha de custos estimados para a Operação do 

PNMC (Tabela 21). 
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Unidade Quantidade
Salário Mensal 

(R$)

Encargos Sociais 

Mensais (110%) - 

(R$)

Custo Mensal 

(R$)

Custo Anual 

(R$)

1 Pessoal

1.1 Gestor da Unidade de Conservação mês 12,00 3.000,00 3.300,00               6.300,00           75.600,00 

1.2 Administrador mês 12,00 1.900,00 2.090,00               3.990,00           47.880,00 

1.3 Guarda parque mês 12,00 1.400,00 1.540,00               2.940,00           35.280,00 

1.4 Guarda parque mês 12,00 1.400,00 1.540,00               2.940,00           35.280,00 

1.5 Educador Ambiental/Cultural mês 12,00 1.700,00 1.870,00               3.570,00           42.840,00 

1.6 Vigilante mês 12,00 1.200,00 1.320,00               2.520,00           30.240,00 

1.7 Vigilante mês 12,00 1.200,00 1.320,00               2.520,00           30.240,00 

1.8 Monitor mês 12,00 400,00 440,00                  860,00           10.320,00 

1.9 Monitor mês 12,00 400,00 440,00                  860,00           10.320,00 

1.10 Monitor mês 12,00 400,00 440,00                  860,00           10.320,00 

1.11 Auxiliar de Serviços Gerais mês 12,00 800,00 880,00               1.680,00           20.160,00 

1.12 Auxiliar de Serviços Gerais mês 12,00 800,00 880,00               1.680,00           20.160,00 

1.13 Auxiliar de Serviços Gerais mês 12,00 800,00 880,00               1.680,00           20.160,00 

           32.400,00         388.800,00 

2 Operacional

2.1 Energia mês 12,00 200,00             2.400,00 

2.2 Telefone mês 12,00 300,00             3.600,00 

2.3 Água mês 12,00 50,00                 600,00 

2.4 Material de limpeza mês 12,00 350,00             4.200,00 

2.5 Material de escritório mês 12,00 400,00             4.800,00 

2.6 Combustível mês 12,00 1.100,00           13.200,00 

2.7
Manutenção de veículos e

equipamentos
mês 12,00 1.600,00           19.200,00 

2.8 Alimentação (café, lanche) mês 12,00 3.600,00           43.200,00 

              7.600,00           91.200,00 

40.000,00        480.000,00     

PARQUE NATURAL MUNICIPAL CARIJÓS - ITAPOÁ/SC

  CUSTOS ESTIMADOS DE OPERAÇÃO

Item

CUSTO TOTAL ESTIMADO (R$)

SUBTOTAL 01

SUBTOTAL 02

 

Tabela 21– Custos estimados de Operação do PNM Carijós. 

 

 

6.6.4.1.5 COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL 

No período de elaboração do 1º Plano de Manejo do PNMC a UC conta com a 

parceria das seguintes Instituições: 

a) ACERANGI – Associação Cultural, Esportiva, Recreativa e Assistencial 

dos Moradores da Gleba I de Itapema do Norte. 

b) ACOIN – Associação de Moradores Seção Comunitária Itapema do 

Norte; 

c)  Associação dos Artesões de Itapoá; 

d)  Associação dos Catadores e Carroceiros de Itapoá – ACCI 
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e) Instituto ICHTUS – reciclagem artesanal da pele de peixe. 

f) ADEA – Associação de Defesa de RNPP de Volta Velha; 

g) Instituto das Águas do Paraná 

h) Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Itapoá – 

CONDEMA. 

i) Escola Municipal Monteiro Lobato. 

j) Departamento de Cultura da Prefeitura Municipal de Itapoá. 

k) Biblioteca Municipal de Itapoá. 

l) Diário de Itapoá. 

m) FATMA de Joinville. 

n)  Policia Ambiental de Joinville. 

o) Defesa Civil de Joinville. 

p) Corpo de Bombeiros de Joinville. 

 

6.6.4.1.6 DECLARAÇÃO DE SIGNIFICÂNCIA 

O Parque Natural Municipal Carijós - PNMC, foi criado no dia 23 de março de 

2011, com o objetivo de conservar os ambientes naturais pertencentes ao 

Bioma Mata Atlântica, em especial os da Floresta Ombrófila Densa (FOD), 

possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de 

atividades de educação ambiental, recreação em contato com a natureza e 

turismo ecológico. 43 

O PNMC é uma Unidade de Conservação do Grupo de Proteção Integral, 

possuindo uma área de 50,9 ha, localizada no litoral norte do Estado de Santa 

Catarina, integralmente no Município de Itapoá 

Com base na dinâmica dos elementos naturais, dos atuais dados e das 

limitações legais para a ocupação de áreas de preservação permanente a UC 

foi definida buscando um arranjo espacial que visa manter as funções 

ambientais desempenhadas pela vegetação nativa e do complexo hidrológico 

                                                           
43

 Lei n
o
 330 / 2011, Criação do Parque Natural Municipal Carijós / Itapoá - SC. 
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do Rio Saí Mirim, garantindo assim, a preservação de uma área de valor 

cênico, de relevância em biodiversidade e funções ecológicas. 

O PNMC está situado na zona urbana do município de Itapoá / SC. É o 

primeiro parque público criado neste Município, portanto um marco para o 

desenvolvimento socioambiental da região, devendo servir de inspiração e 

encorajamento para que outras UCs sejam criadas e formem corredores 

ecológicos com outras UCs, como a RPPN de Volta Velha, visto que a 

Península de Itapoá, que abrange os Municípios de São Francisco do Sul, 

Garuva e Itapoá, possui o maior trecho contínuo de Floresta Atlântica do 

Estado de Santa Catarina.  

O Diagnóstico socioambiental realizado para a elaboração deste plano de 

manejo indica que o Parque apresenta relevância ecológica. Apresenta uma 

riqueza exuberante de aves, por exemplo, as quais são consideradas como um 

atrativo para o público que almeja estar constantemente em contato com a 

natureza. Também merece destaque a sua importância histórico-cultural, 

considerando-se os usos da UC (educação ambiental e lazer) ao longo de seu 

período de funcionamento. 

 

6.6.4.1.7 PROGRAMAS TEMÁTICOS RELACIONADOS À ADMINISTRAÇÃO DA UC 

6.7.4.1.8.1 PROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO 

Objetivo Geral 

Garantir o funcionamento do Parque no que se refere ao provimento de 

recursos humanos, infraestrutura, equipamentos, bem como, à organização e 

ao controle dos processos administrativos e financeiros, dando suporte aos 

demais Programas. 

 

Objetivos Específicos 

- Elaborar e operacionalizar as estratégias de implementação do Plano de 

Manejo; 
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-  Captar recursos para a instalação de Infraestrutura mínima no Parque; 

- Promover a cooperação interinstitucional para a implementação aos 

Programas da UC; 

- Buscar o apoio da população para os programas implementados pelo Parque; 

Atividades e Normas Específicas 

ATIVIDADES DE GESTÃO 

a) Articular com o Setor Administrativo do DMA de Itapoá, garantia do 

provimento de servidores para compor uma equipe mínima de referência, 

constituída por um biólogo, um educador ambiental para o Parque, um guarda-

parque, equipe para vigilância e manutenção. 

Norma: 

- Os servidores poderão desempenhar as funções em outras unidades de 

conservação, para atividades específicas e períodos pré-definidos, desde que 

devidamente autorizado pela Chefia da UC. 

b) Avaliar periodicamente a necessidade de dotar o Parque de outros recursos 

humanos, através da remoção de servidores do DMA para a UC e/ou pela 

contratação de pessoal terceirizado e/ou por meio de parceria. 

c) Promover o treinamento e a capacitação continuada do pessoal que atuará 

no Parque para: Atendimento ao Público (comunicação e prestação de 

informações sobre a UC); Manejo de Visitação; Monitoramento do Uso Público; 

Manutenção da Infraestrutura; Manejo e Manutenção de Trilhas; Condução de 

Grupos em Ambientes Naturais e Identificação da Fauna e Flora. 

Norma: 

- Os treinamentos devem ser ministrados tanto para os servidores da Unidade 

quanto para os servidores das instituições parceiras. 

d) Contratação de serviços terceirizado de limpeza e de vigilância. 

Normas: 
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- O pessoal contratado para limpeza deverá manter as áreas de uso público, 

gestão e administração limpos, inclusive com a seleção, coleta, 

armazenamento e disposição do lixo em local adequado; 

- O pessoal contratado para vigilância deverá zelar pelo patrimônio do Parque, 

de acordo com a demanda; 

- Os postos de trabalhos dos vigilantes patrimoniais devem funcionar 24 horas 

por dia; 

- Os vigilantes patrimoniais, além do treinamento definido para a função 

também devem ter treinamento em técnicas de comunicação, atendimento ao 

público e de primeiros socorros; 

- Normatizar e fiscalizar todos os serviços de concessão, terceirização e 

parcerias, garantindo a qualidade dos serviços; 

- Buscar parceria com as entidades locais ou regionais que viabilizem a 

implementação deste Plano de Manejo, tendo como referência as instituições 

indicadas na Oficina de Planejamento Participativo. 

 

Infra-estrutura e Equipamentos 

a) Instalação e reforma da Infraestrutura do parque: sede administrativa, centro 

de educação ambiental e cultura (reforma), centro de visitantes, lanchonete, 

viveiro, mirante, trilhas interpretativas, trapiche, sanitários, toldo para abrigar os 

caiaques, mesas e bancos. 

Norma: 

- Prover o parque de materiais de expediente necessários à execução das 

atividades gerenciais e administrativas previstas neste Plano de Manejo; 

- Monitorar o estado de conservação das estruturas de cerceamento do parque; 

- Desenvolver um sistema informatizado para armazenar e tratar as 

informações geradas sobre o Parque; 
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- Fomentar a criação, consolidação e o fortalecimento do Conselho consultivo 

da UC. 

b) Realizar a monitoria e avaliação do Plano de Manejo, identificando os 

motivos de sucesso e insucesso, propondo ações corretivas necessárias para 

adequações. 

Norma: 

- O Relatório da Monitoria deve ser elaborado e enviado anualmente, ao setor 

competente da DMA - Itapoá. 

c) Elaborar anualmente o Planejamento Orçamentário do Parque, de acordo 

com as atividades previstas, priorizando recursos conforme demandas 

existentes, definidos pela gestão da UC. 

Norma: 

- As definições da aplicação dos recursos devem levar em conta a 

manifestação do Conselho Consultivo, conforme previsto no Decreto de 

Regulamentação do SNUC; 

- Elaborar relatório das atividades anuais, comparando o planejado e o 

implementado, e os recursos necessários para a execução das mesmas e 

apresentá-lo ao Conselho Consultivo para acompanhamento e avaliação em 

relação aos objetivos do Parque. 

d) Prover a equipe do Parque de uniforme e identificação dos servidores, 

funcionários terceirizados e colaboradores a serviço do Parque. 

e) Elaborar o Regimento Interno do Parque, definindo os setores e os 

servidores responsáveis por cada tema de manejo (pesquisa, monitoramento, 

proteção, manejo florestal, administração, dentre outros). 

Norma: 

- O Regimento Interno deverá ser elaborado com o prazo máximo de um ano a 

partir da elaboração do Plano de Manejo. 
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f) Implementar projeto para definição/revitalização do traçado das trilhas 

interpretativas, conforme previsto no Programa de Uso Público. 

g) Realizar a manutenção periódica das trilhas e seus equipamentos, bem 

como das demais infraestruturas a serem implantadas, mantendo-as em bom 

estado de utilização para todos os fins a que se destinam. 

h) Contratar/executar obras civis para dotar a UC de infraestrutura adequada 

ao atendimento deste e dos demais programas deste Plano de Manejo. 

Norma: 

- O pórtico deve conter sistema de controle de visitantes e prestadores de 

serviço, bem como, espaço com instalações sanitárias e sistema de 

comunicação; 

- A Sede Administrativa e o Centro de visitantes e de EA / Cultura deve dispor 

de: infraestrutura administrativa, sala de exposições, sala para atividades de 

EA e sanitários; 

i) Implantar um sistema telefônico no Parque. 

j) Adquirir mobiliário, máquinas, equipamentos, implementos, etc. além de 

avaliar e propor, periodicamente, a aquisição/substituição desses ou de novos. 

Parcerias 

a) Estabelecer parcerias para possibilitar estágios para estudantes de ensino 

médio e superior, no apoio às diversas ações de educação e sensibilização 

ambiental, uso público, atividades de apoio à pesquisa, manejo florestal e 

administração. 

b) Estabelecer parceria com Universidades da Região para o desenvolvimento 

de trabalhos de pesquisa e educação ambiental e estabelecer parceria com 

outras instituições de pesquisa objetivando a implementação das pesquisas 

prioritárias para gestão e manejo da UC. 

Norma: 
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- As Entidades parceiras deverão assinar um termo de parceria com a UC onde 

será especificado o objeto da parceria; 

- As Entidades parceiras deverão ter experiência comprovada em gestão, 

manejo e EA à no mínimo cinco anos. 

 

6.6.4.1.7.1 PROGRAMA DE PROTEÇÃO E MANEJO 

Objetivo Geral 

Garantir a proteção e o manejo a biodiversidade e atributos naturais do Parque, 

conforme seus objetivos de manejo. 

Objetivos Específicos 

- Garantir a proteção dos hábitats e espécies do parque; 

- Recuperar as áreas degradadas no interior do parque; 

- Produzir mudas de espécies nativas da região do parque. 

Atividades e Normas Específicas 

a) Instalar redes de esgotamento sanitário no interior da UC. 

Norma: 

- Deverá ser elaborado pela Secretaria de Obras do município de Itapoá um 

projeto técnico com vistas a instalação da rede de esgoto sanitário do parque. 

Esse projeto deverá ser implementado pela  Águas de Itapoá, a empresa 

responsável pelo sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

do município.  

b) Restauração das áreas degradadas, através da produção de mudas de 

espécies nativas no viveiro que será instalado no parque; 

Norma: 

- Deverá ser elaborado um projeto específico para a restauração das áreas 

degradadas e submetido à apreciação pelo Conselho Consultivo e aprovação 

pelo DMA; 



PLANO DE MANEJO / PARQUE NATURAL MUNICIPAL CARIJÓS / ITAPOÁ - SC 

                                                    FERMA ENGENHARIA LTDA.  

 
   
 

292 
 

- Deverá ser elaborado um projeto específico para a coleta e plantio de 

sementes e mudas de espécies nativas e submetido à apreciação pelo 

Conselho Consultivo e aprovação pelo DMA; 

- As espécies exóticas introduzidas deverão ser removidas da UC a partir da 

aprovação de um projeto específico; 

- As áreas de trilhas que deverão ser restauradas, por terem o solo e o banco 

de sementes desestruturado, necessitam da recomposição ativa, através da 

descompactação do solo e plantio de mudas. Esses aspectos deverão ser 

previstos em projeto específico. 

 

6.6.4.1.7.2 PROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 

Objetivo 

Registrar e avaliar os resultados de quaisquer fenômenos e alterações naturais 

ou induzidos no Parque que permitam melhorias constantes e progressivas 

visando ao melhor manejo e a proteção da área. 

Atividades e Normas Específicas 

a) Elaborar e implementar um sistema de monitoramento do Parque. 

Normas: 

- Selecionar indicadores a serem utilizados. Os mesmos deverão ser de fácil 

coleta e de baixo custo; 

- Avaliar periodicamente a eficiência dos indicadores e suas formas de medição 

quanto ao alcance dos objetivos a que se destinam; 

- Coletar periodicamente as informações de acordo com os indicadores 

estabelecidos; 

- Registrar as informações obtidas em todas as atividades de campo, rotineiras 

ou esporádicas, em uma Ficha de Monitoramento, visando identificar todo tipo 
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de ocorrência (visualização de fauna e seus indícios, ações inadequadas como 

coleta de material biológico); 

- Sistematizar as informações obtidas em banco de dados, visando 

acompanhar os fenômenos ou as alterações naturais ou induzidas à longo 

prazo; 

- Com base na avaliação dos resultados das ações de monitoramento, tomar 

as medidas cabíveis para solução dos problemas. 

b) Elaborar e executar projeto de monitoramento do uso público. 

Normas: 

- Deverão ser avaliados o uso e a conservação das estruturas das trilhas e das 

áreas de recreação, observando condições de uso, seja por desgaste natural 

ou uso inadequado; 

- Deverão ser avaliados a ocorrência de danos à vegetação, a presença de lixo, 

problemas de erosão; entre outros; 

- Deverá ser avaliado o nível de satisfação do visitante, suas expectativas e 

sugestões; 

- Deverá ser promovida a avaliação da capacidade de suporte (número de 

visitantes por grupos e por dia) com base nos itens acima; e encaminhar as 

providências de controle necessárias. 

c) Realizar monitoramento da qualidade da água, com base nos parâmetros já 

adotados no diagnóstico deste Plano de Manejo. 

Norma: 

- O monitoramento deverá ser realizado no mínimo em duas estações do ano. 

d) Acompanhar o processo de regeneração nas Zonas de Recuperação. 

Norma: 

- O monitoramento deverá ser realizado por meio do preenchimento de um 

formulário específico, sendo realizado em cada estação do ano. 



PLANO DE MANEJO / PARQUE NATURAL MUNICIPAL CARIJÓS / ITAPOÁ - SC 

                                                    FERMA ENGENHARIA LTDA.  

 
   
 

294 
 

6.6.5 Encarte 5: PESQUISA 

Atualmente não existem trabalhos científicos realizados ou em andamento para 

a região do PNMC. O diagnóstico socioambiental demonstrou que a região 

onde está inserido o parque carece de estudos relacionados a levantamentos 

detalhados da fauna e flora, justamente para avaliar a existência de espécies 

em processo de extinção, bem como a existência de espécies introduzidas e 

formas alternativas de manejo das mesmas, entre outros aspectos.  

Para enfatizar a importância da realização de pesquisa na área do parque, 

recomenda-se que seja aplicado o Programa de Pesquisa como um dos 

programas temáticos que estão sendo apresentados no presente Plano de 

Manejo, conforme detalhado abaixo. 

 

6.6.5.1 PROGRAMA TEMÁTICO RELACIONADO À PESQUISA NA UC 

PROGRAMA DE PESQUISA 

Objetivo 

Conhecer melhor e de forma progressiva os recursos naturais e Culturais do 

Parque, subsidiando o aprimoramento dos processos de conservação dos 

recursos naturais existentes. 

Atividades e Normas Específicas 

a) Divulgar junto a instituições de pesquisa e de ensino as pesquisas 

prioritárias para a UC, buscando parcerias para implementação destas 

pesquisas, principalmente no âmbito dos cursos de pós-graduação. 

Norma: 

A divulgação das pesquisas prioritárias será realizada por meio de reuniões 

técnicas envolvendo as Instituições de Pesquisa, o Gestor e o Conselho 

Consultivo da UC. 

b)  Avaliar permanentemente as propostas de pesquisa e ordem de 

prioridade para ajustar o programa e o cronograma físico. 
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Norma: 

As propostas de pesquisa deverão atender prioritariamente as demandas da 

UC. 

c) Avaliar permanentemente os resultados das pesquisas verificando se 

eles estão fornecendo as informações necessárias para promover o 

ajuste na gestão e manejo da UC. 

Norma: 

Os pesquisadores deverão apresentar semestralmente relatório técnico das 

pesquisas desenvolvidas na UC. 

d) Manter atualizado o banco de dados sobre pesquisa, que deverá conter 

o nome do pesquisador, da instituição e do projeto, assim como o 

respectivo projeto e licenças pertinentes, relatórios derivados, resultados 

e datas de início e término previstos e efetivos. 

Norma: 

É de responsabilidade do Gestor da UC a manutenção do banco de dados 

atualizado sobre as pesquisas desenvolvidas. 

Normas Gerais do Programa 

 Todo e qualquer material de pesquisa coletado deverá ser depositado 

em coleção biológica científica, preferencialmente da região e a 

administração do Parque deverá ser informada do local e o número do 

registro; 

 Não será autorizada a coleta de espécimes das espécies de fauna 

ameaçadas de extinção, sendo permitido para essas espécies apenas a 

captura de indivíduos para: marcação, fotografia, coleta de sangue ou 

fezes e análise de conteúdo estomacal, entre outros; 

 As publicações dos resultados de quaisquer pesquisas realizadas na UC 

deverão fazer constar o nome do Parque natural Municipal Carijós; 
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 O acesso do pesquisador às áreas da UC deve ser comunicado 

previamente à administração do Parque; 

 As pesquisas sobre fauna, flora  e de monitoramento da qualidade da 

água deverão ser realizadas em pelo menos dois períodos (verão e 

inverno). 

 O pesquisador poderá utilizar as dependências do parque no período de 

levantamento de dados in loco. Visto que  

Temas de Pesquisa 

a) Interação flora e meio físico 

 Desenvolver pesquisas, de curta e de longa duração, sobre composição 

florística, fitossociologia e ecologia de Angiospermae e Pteridophyta, 

relacionados a aspectos biofísicos como solo, luminosidade, 

temperatura e umidade relativa, principalmente nas áreas que se 

destinam à recuperação ambiental, com o objetivo de subsidiar esta 

ação. 

b) Vegetação 

 Promover estudos e testar técnicas de erradicação de espécies exóticas 

invasoras contaminantes como a Brachiaria sp.(Poaceae) e / ou 

Echinochloa spp. (Poaceae) 

 Aprimorar o levantamento florístico e fitossociológico. 

 Realizar pesquisa das espécies medicinais com interesse comunitário 

para produção e uso como fármacos (etnobotânica); 

 Identificar o impacto das espécies exóticas invasoras sobre as espécies 

nativas, quantificando-o. 

 Promover estudos de recuperação de áreas utilizando técnica de 

enriquecimento com plantio e/ou semeadura de espécies de interesse 

para a rápida recuperação do solo (pioneiras iniciais, pioneiras tardias, 

etc.), bem como de espécies de interesse para a conservação. 
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c) Fauna 

 Inventariar a fauna residente no PNMC a fim de elaborar listas de fauna 

para a região do parque enfocando grupos como: mamíferos, aves, 

répteis, anfíbios, peixes, invertebrados terrestres e aquáticos, indicando 

espécies consideradas como bioindicadores ambientais, avaliando 

ocorrência, abundância, situação de espécies ameaçadas de extinção, 

deslocamentos sazonais e movimentos migratórios, dieta e reprodução. 

 

6.7 NORMAS GERAIS DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 

O processo de gestão do PNMC deverá seguir as normas abaixo 

especificadas, além das normas específicas descritas em cada um dos 

Programas Temáticos apresentados neste Plano de Manejo: 

 

6.7.1 Normas Administrativas 

a) A Adminstração da UC será coordenada por um profissional (Diretor/Gestor 

da UC) com formação na área ambiental; 

b) A UC deverá contar um quadro de profissionais capacitados para seu 

processo de gestão - atividades de educação e comunicação ambiental, 

fiscalização ambiental, manutenção e limpeza, entre outras especificadas neste 

Plano; 

c) A partir da instalação da Infraestrutura no Parque o seu horário de visitação 

será de terça-feira à domingo das 8:00hs às 12:00hs e das 13:00hs às 17:00hs. 

Esses dias e horários poderão ser modificados de acordo com necessidade e 

conveniência, além das demandas específicas; 

d) Para o acesso ao Parque os visitantes deverão identificar-se junto à guarita, 

instalada no acesso à UC; 
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e) As atividades de educação ambiental poderão ser realizadas de acordo com 

a demanda e deverão ser previamente agendadas. No período previsto para a 

instalação da Sede Administrativa e Centro de Visitantes e Educação 

Ambiental o agendamento das visitas deverá ser realizado junto à DMA do 

Município de Itapoá; 

f) É proibida a realização de eventos de cunho político, partidário e religioso na 

UC; 

g) É proibido o uso de equipamentos sonoros, que exteriorizem o som, salvo 

equipamentos para fins de pesquisa, monitoramento, educação ambiental e 

fiscalização, desde que autorizados pela administração da UC; 

h) O uso de uniforme é obrigatório para os funcionários públicos que atuarem 

na gestão do Parque, bem como para o pessoal terceirizado e para os 

concessionários das atividades de uso público. 

i) É obrigatória a identificação de estagiários, concessionários, prestadores de 

serviço e pesquisadores enquanto estiverem atuando na UC. 

6.8.2 Estrutura 

a) Deverá ser instalada na Sede da UC a infraestrutura básica para garantir as 

atividades de gestão e manejo, previstas neste Plano: cercamento completo da 

UC; guarita no acesso à UC (situado na Rua do Peixe, onde está localiza a 

área de lazer do Parque); Sede Administrativa e Centro de Visitantes; 

b) Deverá ser instalado um bicicletário na entrada do parque; 

c) A instalação de edificações e de quaisquer equipamentos no interior do 

Parque deverá utilizar técnicas de baixo impacto, buscando o máximo possível 

de harmonização com a paisagem natural. Deverá ser considerado também o 

arco-solar visando maximizar o uso da luz natural, bem como, as condições 

climáticas (temperatura e umidade); 

d) As edificações de acesso ao público deverão prever acesso aos portadores 

de necessidades especiais; 
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e) As instalações sanitárias do Parque deverão contar um sistema de 

tratamento de esgotos, segundo projeto aprovado por profissional habilitado, 

atendendo a legislação vigente; 

f) Todas as edificações da UC deverão contar com extintores de incêndios de 

acordo com as normas técnicas. 

g) Deverá ser implementado um sistema de sinalização, de acordo com sua 

finalidade e conforme especificado nos programas de manejo relacionados; 

h) Fica proibida a instalação de qualquer sinalização em desacordo com o 

oficial, incluindo as de cunho publicitário junto à UC. 

6.8.3 Utilização dos Recursos Naturais 

a) É proibida a caça, a coleta e a apanha de espécimes da fauna e da flora ou 

de parte destes, nativa ou exótica nas dependências do PNMC, exceto para 

atender as atividades previstas neste PM (atividades de pesquisa e coleta de 

sementes e mudas para o viveiro de mudas de espécies nativas); 

b) A captura, a coleta e apanha de espécimes da fauna e da flora ou de parte 

destes são permitidas com finalidade científica e/ou didática, devidamente 

autorizadas pela DMA, observando as normas pertinentes, e estão sujeitas às 

condições e restrições previamente estabelecidas. 

6.8.4 Introdução de Plantas e Animais 

a) Atividades de reintrodução de fauna e flora nativas somente poderão ocorrer 

após a realização de pesquisas, pareceres técnicos favoráveis e a anuência do 

DMA; 

b) A manutenção de animais silvestres nativos ou exóticos em cativeiro no 

interior do Parque não é permitida; 

c) É proibido molestar, alimentar e cevar animais silvestres. 

6.8.5 Resíduos Sólidos 

a) A coleta seletiva de resíduos sólidos deverá ser implantada no Parque, 

sendo destinados para a Associação dos Catadores de Resíduos Inorgânicos - 
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Recicláveis. Os resíduos orgânicos deverão ser destinados para compostagem, 

cujo composto será utilizado no viveiro instalado na Unidade, na adubação das 

plantas e, também no ajardinamento junto à sede da UC; 

b) A Zona de Uso Intensivo deverá conter lixeiras para depósito em separado 

de material orgânico e reciclável, além de contêineres de lixo, em local de fácil 

recolhimento; 

c) Na calçada/passeio público, existente no entorno imediato da UC deverão 

ser instaladas lixeiras, com o intuito de evitar o descarte de resíduos sólidos 

pelos transeuntes no interior do Parque. 

6.8.6 Pesquisa e estrutura de apoio 

a) As pesquisas a serem realizadas na Unidade deverão ser autorizadas pelo 

DMA e órgãos ambientais de fiscalização (FATMA e IBAMA) quando for 

necessário, seguindo as determinações da legislação vigente (que envolvem 

também questões associadas à ética na pesquisa envolvendo animais). 

b) As atividades de pesquisa deverão ser monitoradas para evitar que causem 

danos ao patrimônio natural do Parque e para garantir o cumprimento de seus 

objetivos. 

c) Os pesquisadores deverão retirar todas as marcações e armadilhas 

utilizadas ao final da pesquisa, ou no intervalo entre expedições de campo, 

salvo se autorizada a permanência. 

d) Os pesquisadores deverão sempre evitar que sua metodologia de coleta 

interfira em outras pesquisas em andamento. 

e) Os pesquisadores deverão respeitar as normas gerais da Unidade e das 

zonas. 

f) Os pesquisadores deverão se comprometer em disponibilizar 

obrigatoriamente ao DMA e à chefia da UC os resultados de pesquisas 

desenvolvidas no Parque, promovendo, sempre que solicitado, uma 

apresentação à administração da UC. 
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g) O Parque, ao utilizar os resultados das pesquisas, deverá observar os 

direitos autorais dos pesquisadores. 

 

6.7.2 Uso Público 

a) Até que seja estruturada a infraestrutura para atendimento ao visitante, as 

visitas ao Parque deverão ser previamente agendadas junto ao DMA da 

Prefeitura Municipal de Itapoá; 

b) O consumo de bebidas alcoólicas no interior do Parque não é permitido, 

assim como fumar e comer (entrar com alimentos) nas trilhas da UC.  

- O consumo de alimentos é permitido nas zonas de uso intensivo; 

c) As atividades de uso público deverão ser monitoradas para evitar que 

causem danos ao patrimônio natural do Parque e para garantir o cumprimento 

de seus objetivos. 

 

6.7.3 Proteção 

a) As atividades de fiscalização deverão ser contínuas, abrangendo a 

totalidade da área do Parque; 

b) É proibido fazer uso do fogo no interior do Parque; 

c) É proibido entrar na Unidade portando armas, facões, tinta spray e outros 

incompatíveis com as condutas em UC ou que possam ser prejudiciais à flora e 

à fauna, exceto para uso nas atividades de manejo, pesquisa, educação 

ambiental, uso público e proteção da UC. 

As normas gerais do PNMC deverão ser regulamentadas via legal, através de 

Decreto Municipal. 

  



PLANO DE MANEJO / PARQUE NATURAL MUNICIPAL CARIJÓS / ITAPOÁ - SC 

                                                    FERMA ENGENHARIA LTDA.  

 
   
 

302 
 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

ALHO, C. J. R. 1982. Brzilian rodents, their habitats and habits. In: Mares, M.A. & 
Genoways, H.H. (Eds.) Mammalian Biology in South America. Ed. Special Publication 
Series, Pymatuning Laboratory of Ecology, University of Pittsburgh, Vol. 6., p. 143-166 
 
ARAUJO, D. S. D. & OLIVEIRA, R. R. 1988. Reserva Estadual da Praia do Sul, Ilha 
grande, Rio de Janeiro: Lista preliminar da flora. Acta bot. 302TTP. V. 1(2). P. 83-94. 
 
ÁVILA-PIRES, F. D. de. Fundamentos históricos da ecologia. Ribeirão Preto: 
Holos,  
1999, 278p. 
 
AZEVEDO NETTO, JOSÉ M. & BOTELHO, MANOEL C. B. Manual de Saneamento 
de Cidades e Edificações. Editora Pini. 232 p. São Paulo. 1991. 
 
Azevedo Netto, José M. & Botelho, Manoel C. B. Manual de Saneamento de 
Cidades e Edificações. Editora Pini. 232 p. São Paulo. 1991 
 
AZEVEDO TR, D EL ACHKAR, MF MARTINS e A XIMENEZ. 1982. Lista sistemática 
dos mamíferos de Santa Catarina conservados nos principais museus do 
estado. Revista Nordestina de Biologia 5:93-104. 
 
Becker, M. & Dalponte, J. C. 1990. Rastros de mamíferos silvestres brasileiros. 2ª 
ed. Universidade de Brasília, Brasília, DF; 
 
BERNARDES, A.T.; MACHADO, A.M.; REYLANTS, A. 1990. Lista oficial da fauna 
brasileira ameaçada de extinção. Fundação Biodiversitas. Belo Horizonte. 
 
BORDIGNON, MO 2006. Diversidade de Morcegos (Mammalia, Chiroptera) do 
Complexo Aporé-Sucuriú, Mato Grosso do Sul, Brasil. Revista Brasileira de 
Zoologia (24) 1002-1009  
 
BRASIL. IBAMA - Roteiro metodológico de planejamento – Parque Nacional, 
Reserva Biológica, Estação Ecológica. IBAMA. 2002. 
 
 
BRASIL. IBAMA – Roteiro metodológico para o planejamento de unidades de 
conservação de uso   indireto. Versão 3.0. IBAMA, 1996. 
 
CHEREM JJ e DM PEREZ. 1996. Mamíferos terrestres de floresta de araucária no 
município de Três Barras, Santa Catarina, Brasil. Biotemas 9:29-46. 
 
CHEREM, J. J. Registros de mamíferos não voadores em estudos de avaliação 
ambiental no sul do Brasil.Biotemas, v.18, n.2, p.169-202, 2005.     
 
CHEREM, L. F. C.. Um modelo para a predição da alteração dimensional em 
tecidos de malha em algodão. 2004. 294f. Tese (Doutorado em Engenharia de 
Produção) – Programa de PósGraduação em Engenharia de Produção, Universidade 



PLANO DE MANEJO / PARQUE NATURAL MUNICIPAL CARIJÓS / ITAPOÁ - SC 

                                                    FERMA ENGENHARIA LTDA.  

 
   
 

303 
 

Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2004.   
 
CIMARDI, A.V. 1996. Mamíferos de Santa Catarina. Fundação de Amparo à 
Tecnologia e Meio Ambiente, Florianópolis. 
 
COLOMBO, P. 2004. Anfíbios anuros do Parque Estadual de Itapeva. Dissertação 
de mestrado, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre.    
 
DALA ROSA, S. 2004. Morcegos (Chiroptera, Mammalia) de um remanescente de 
restinga, Paraná, Brasil: Ecologia da comunidade e dispersão de sementes. 
Dissertação de Mestrado, Universidade Federal do Paraná. Curitiba, PR. 
 
Diário de Itapoá. Itapoá em alerta por causa das chuvas. 
<http://www.diariodeitapoa.com.br/tempo/1563-itapoa-em-alerta-por causa-das-
chuvas.html>. Acesso em 22 jan 2010. 
 
ELLENBERG, H. & MUELLER-DOMBOIS, D. Tentative physiognomic ecological 
classification of plant formations of the earth. Bericht Uber das Globot. Institut. 
Rübel., 37: 21-55. Zurich, 1955/56. 
 
FACURE, K.G.; MONTEIRO-FILHO, E.L.A.. 1996. Feeding habits of the Crab-
eating fox, Cerdocyon thous (Carnivora, Canidae), in a suburban area of 
southeastern Brazil. Mammalia, Paris, 60 (1): 147-149. 
 
Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. www.firjan.org.br 
 
FERNANDES, C.R. 2003. Floresta Atlântica: reserva da Biosfera. Tempo Integral 
Editora LTDA. Curitiba. 299p. 
 
GRAIPEL, E. M., MILLER, P. R. M., GLOCK, L. Padrão de atividade de Akodon 
montensis e oryzomys russatus na Reserva Volta Velha, Santa Catarina, sul do 
Brasil. Mastozoología Neotropical. Journal of neotropical Mammalogy. v. 10 n. 2. 
p.255-260. 
2003. 
 
HADDAD, C. F. B.; ABE, A. S. 1999. Anfíbios e Répteis. In: Workshop Mata 
Atlântica e Campos Sulinos. Disponível em 
http://www.bdt.fat.org.br/workshop/mata.atlantica/  BR/rfinais/rt_anfibios Acesso em 
25/06/2004. 
 
HASKELL, E.F. 1949. A classification of social science. Main Currents in Modern 
Thought. 7: 45-51.  

 
IUNC - The World Conservation Union. Disponível em: 
(http://www.iucn.org/themes/ssc/pubs/policy/invasivesEng.htm#anchor392619) 
Acesso em 29 agosto 2012. 
 
Jacobi, Pedro in: Cadernos de Pesquisa, n. 118, mp. a1rç8o9/-220050,3 março/ 
2003 189 
 

http://www.diariodeitapoa.com.br/tempo/1563-itapoa-em-alerta-por%20causa-das-chuvas.html
http://www.diariodeitapoa.com.br/tempo/1563-itapoa-em-alerta-por%20causa-das-chuvas.html
http://www.firjan.org.br/


PLANO DE MANEJO / PARQUE NATURAL MUNICIPAL CARIJÓS / ITAPOÁ - SC 

                                                    FERMA ENGENHARIA LTDA.  

 
   
 

304 
 

LANGGUTH, A. 1975. Ecology and evolution in the South América canids, p. 192-
206. In: M.W. FOX (Ed.). The wild canids: their systematics, behavioral ecology, and 
evolution. New York, van Nostrand Reinhold Co., XVI, 508p. 
 

LEITE, P. & KLEIN, R. M. Vegetação. In: IBGE. Geografia do Brasil: região Sul. v. 
2. Rio de Janeiro: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. p. 113-150. 1990. 
 
 Lima Borges, P. A. & Tomás, W. M. 2004. Guia de rastros e outros vestígios de 
mamíferos do Pantanal. Corumbá: Embrapa, Pantanal.   

 
LINO, C. F. 1992. Reserva da biosfera da Mata Atlântica: plano de ação. 
Organização: Consórcio Mata Atlântica, Universidade Estadual de Campinas. V.1. 
 
MACHADO, R. A., BERNARDE, P. S. 2002. Anurofauna da Bacia do Rio Tibagi. 
Pp.297-306 In: Medri, M. E.; Bianchini, E.; Shibatta, O. A.; Pimenta, J. A. (Eds.), A 
Bacia do Rio Tibagi, capítulo 12, UEL/Copati/Klabin. 
 
MARGARIDO, T.C.C. 1995. Mamíferos ameaçados de extinção no Paraná. In: 
Lista vermelha de animais ameaçados de extinção no Estado do Paraná. SEMA – 
Secretaria do Estado do Meio Ambiente. SEMA/GTZ, Curitiba. Pp. 3-45. 
 
MARTIN, L. SUGUIO, K., FLEXOR, J.M., AZEVEDO, A. E. .G. Mapa Geológico do 
Quaternário Costeiro dos Estados do Paraná e Santa Catarian. Ministério de 
Minas e Energia; Departamento Nacional da Produção Mineral. 1988 
 
Mazzolli M. & Hammer M.L.A. 2008. Qualidade de ambiente para a onça-pintada, 
puma e jaguatirica na Baía de Guaratuba, Estado do  Paraná, utilizando os 
aplicativos Capture e Presence (Environmental quality for jaguar, puma and ocelot in 
the Guaratuba Bay, State of Paraná, using programs Capture and Presence). 
Biotemas 21, 105-117. 
 
MIRETZKI, M. 2003. Morcegos do Estado do Paraná, Brasi (Mammalia, Chiroptera): 
riqueza de espécies, distribuição e síntese do conhecimento atual.  Papéis Avulsos de 
Zoologia 43(6): 101-138. 
 
MMA – Ministério do Meio Ambiente. 2000. Floresta Atlântica. Disponível 
em:<HTTP://www.mma.gov.br >. Acessado em 13/08/2012. 
 
MMA – Ministério do Meio Ambiente. 2003. Lista Nacional das espécies da fauna 
brasileira ameaçadas de extinção. Disponível  
em:<HTTP://www.mma.gov.br/port/sbf/fauna/index.html>. Acessado em 13/08/2012. 

 
MMA - Ministério do Meio Ambiente. Plano de Manejo Participativo da Reserva 
Extrativista Arapixi. Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – 
ICMBio. 213 p. Boca do Acre. 2010.  
 
MMA - Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA Nº 004, de 04 de maio de 
1994: definição de vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e 
avançado de regeneração da Mata Atlântica para procedimentos de licenciamento de 



PLANO DE MANEJO / PARQUE NATURAL MUNICIPAL CARIJÓS / ITAPOÁ - SC 

                                                    FERMA ENGENHARIA LTDA.  

 
   
 

305 
 

atividades florestais no Estado de Santa Catarina. Brasília. 1994. 
 
MMA - Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA Nº 275, de 19 de junho de 
2001: estabelecimento do código de cores para os diferentes tipos de resíduos e 
campanhas informativas de coleta seletiva. Brasília. 2001. 
 
MMA - Ministério do Meio Ambiente. Resolução CONAMA Nº 357, de 17 de março 
de 2005: classificação dos corpos d´água e estabelecimento das condições e padrões 
de lançamento de efluentes. Brasília. 2005. 
 
MORELLATO, L. P. C. & LEITÃO-FILHO, H. F. 1990. Estratégias fenológicas de 
espécies arbóreas de floresta mesófila na Serra do Japi, Jundiaí, São Paulo. 
Revista Brasileira de Biologia, 50: 163-173.  
 

MOTTA-JÚNIOR, J.C.; J.A LOMBARDI & S.A. TALAMONI. 1994. Notes on crab-
eating fox (Dusicyon thous) seed dispersal and food habits in southeastern 
Brazil. Mammalia, Paris, 58: 156-159.  
 
O PNUD Brasil está produzindo o novo Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil. 
Com dados do Censo 2010, o novo Atlas terá seu lançamento no início de 2013 e 
apresentará o IDH de todos os municípios do país. Fonte:   
PERACCHI, A.L.; ROCHA, V.J.; REIS, N.R.  Mamíferos não-voadores da bacia do 
rio tibagi. In: A Bacia do Rio Tibagi. Editores: Moacyr E. Medri, Edimilson Bianchini, 
Oscar A. Schibatta, José A. Pimenta. MC Gráfica. Londrina. 2002. 593p. 
 
Philippi Junior, Arlindo. Saneamento do Meio. FUNDACENTRO; Universidade de 

São Paulo. Faculdade de Saúde Pública. 235 p. São Paulo. 1992. 

Philippi Junior, Arlindo. Saneamento do Meio. FUNDACENTRO; Universidade de 
São Paulo. Faculdade de Saúde Pública. 235 p. São Paulo. 1992. 

 
POR, F. D. Sooretama: The Atlantic Rain Forest of Brazil. SPB. The hangue 
Academic Publishing. p. 130. 1992. 
 
Prefeitura Municipal de Itapoá. Lei Municipal n° 330, de 23 de março de 2011: 
criação do Parque Natural Municipal Carijós. Itapoá. 2011. 

 
Presidência da República. Decreto Federal n° 84.017, de 21 de setembro de 1979: 
aprovação do Regulamento dos Parque nacionais Brasileiros. Brasilia. 1979. 

 
QUADROS, J. & N.C. CÁCERES. 2001. Ecologia e conservação de mamíferos na 
Reserva Volta Velha, Estado de Santa Catarina, Brasil. Acta Biologica 
Leopoldensia, São Leopoldo, 23: 213-224. 
 
Quadros, J., Monteiro - Filho, E.L.A. Sprainting sites of the neotropical otter, 
Lontra longicaudis, in an Atlantic Forest Area of southern Brazil. Mast. Neotrop. 
9(1):39 - 46, 2000, 2002. 
 
RESERVA DA BIOSFERA DA MATA ATLÂNTICA,  
http://www.rbma.org.br/rbma/rbma_fase_vi_06_estados_sc.asp (acessado em 13 de 
agosto de 2012). 

http://www.rbma.org.br/rbma/rbma_fase_vi_06_estados_sc.asp


PLANO DE MANEJO / PARQUE NATURAL MUNICIPAL CARIJÓS / ITAPOÁ - SC 

                                                    FERMA ENGENHARIA LTDA.  

 
   
 

306 
 

 
ROCHA, V.J.; REIS, N.R.; SEKIAMA, M.L. 2004. Dieta e dispersão de sementes 
por Cerdocyon thous (Linnaeus) (Carnívora, Cannidae), em um fragmento florestal 
do Paraná, Brasil. Revista Brasileira de Zoologia, 21 (4): 871–876. 
 
Rosário, L. A. do (1996) As aves em Santa Catarina: distribuição geográfi ca e meio 
ambiente. Florianópolis: FATMA. 
 
ROSÁRIO-BEGE, L.A. do. & Pauli-Marterer, B.T. 1991. 3. Lista das aves do estado 
de  Santa Catarina. In: L.A. do Rosário-Bege e B.T.Pauli-Marterer. Conservação da  
avifauna na região sul do estado de Santa Catarina. Florianópolis, Fatma. 
 
Secretaria de Desenvolvimento Sustentável – SDS. Portaria Estadual N° 24, de 19 
de setembro de 1979; enquadramento dos cursos d´água do Estado de Santa 
Catarina.  

 
SERAFINI, Werney. Werney Serafini. <http://www.gazetadeitapoa.com/2010/01/24/o-
rio-sai-mirim-encheu-outra-vez-por-w-serafini/>. Acesso em 29 nov 2012. 

 
SICK, H. (1997) Ornitologia Brasileira. Edição revista e ampliada por J.F. Pacheco. 
Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira. 

 
SILVEIRA, J. D. 1964. Morfologia do Litoral. In: Azevedo, A. (ed.), Brasil: a terra e o 
homem. São Paulo. Cia. Editora Nacional. v. 1. p. 253-305. 
 
SIPINSKI, E.A.B. & N.R. REIS. 1995. Dados ecológicos dos quirópteros da 
Reserva Volta Velha, Itapoá, Santa Catarina, Brasil. Revista Brasileira de Zoologia, 
Curitiba, 12 (3): 519-528. 
 
UMBRIA, S.C. 2008. ALIMENTAÇÃO E REPRODUÇÃO DO BAGRE AFRICANO 
Clarias gariepinus (BURCHELL, 1822) NA BACIA DO RIO GUARAGUAÇU, 
PARANAGUÁ, PARANÁ, BRASIL. Tese Doutorado – Programa de Pós graduação 
em Zoologia. Universidade Federal do Paraná. Curitiba, Paraná. 81p. 
 
VELOSO, H. P.; RANGEL FILHO, A. L. R. & LIMA, J. C. A. Classificação da 
vegetação brasileira adaptada a um sistema universal. Rio de Janeiro: IBGE, p. 
123, 1991. 
 
VERÍSSIMO, D. MACMILLAN, D.C. SMITH, R.J (2011)  Toward a systematic 
approach for identifying conservation flagships. Conservation Letters 4, 
Canterbury, 1–8, 27-sep-2010. 
 
VERMEIJ, G. J., 1996. An agenda for invasion biology. Biological Conservation, 
78(1-2): 3-9. 
 
 

  



PLANO DE MANEJO / PARQUE NATURAL MUNICIPAL CARIJÓS / ITAPOÁ - SC 

                                                    FERMA ENGENHARIA LTDA.  

 
   
 

307 
 

Sites visitados 

www.garuva.gov.sc.br 
 
www.itapoa.gov.sc.br 
 
www.pga.pgr.mpf.gov.br/ 
 
http://correiodolitoral.com/colunistas/werney/3996-parque-natural-carijos 
 
http://www.alesc.sc.gov.br/portal/index.php 
 
http://www.correiodolitoral.com/colunistas/werney/3996-parque-natural-carijos 
 

http://www.ipeadata.gov.br/ 
 
www.pnud.org.br/atlas/ranking/idh-globlal-2013  
 
 

http://www.garuva.gov.sc.br/
http://www.itapoa.gov.sc.br/
http://www.pga.pgr.mpf.gov.br/
http://correiodolitoral.com/colunistas/werney/3996-parque-natural-carijos
http://www.alesc.sc.gov.br/portal/index.php
http://www.correiodolitoral.com/colunistas/werney/3996-parque-natural-carijos
http://www.ipeadata.gov.br/
http://www.pnud.org.br/atlas/ranking/idh-globlal-2013


PLANO DE MANEJO / PARQUE NATURAL MUNICIPAL CARIJÓS / ITAPOÁ - SC

                                                    FERMA ENGENHARIA LTDA.

FICHA DA EQUIPE TÉCNICA

NOME DO
PROFISSIONAL 

FORMAÇÃO CREA/CRBio CARGO/FUNÇÃO

Simone Dala Rosa Bióloga 34.292/07-D Coordenador Geral,
Meio Biótico

Ivo Hauer 
Malschitzky

Geólogo 12.514/D- PR Coordenador
Executivo, Meio

Físico

Gregor Augustus 
Kowalczuk

Engenheiro
Químico

20.686/D Meio Físico

Eliane Milani Budel Socióloga Meio
Socioeconômico

Maria Inês Corso 
Silveira

Assistente Social Mediadora

Nicholas Wille Técnico em
Geoprocessamento

Geoprocessamento

Maria Victoria Vieira 
Hauer Malschitzky

Estudante Estagiária

Bárbara Lorena 
Ançay

Acadêmica em
Engenharia
Ambiental

Estagiária

337

Free Hand





Serviço Público Federal
Conselho Federal de Biologia

Conselho Regional de Biologia da 7ª Região
Avenida Marechal Floriano Peixoto, 170 - 13º andar

Centro - Curitiba / Paraná - Brasil
CEP: 80020-090 - Fone (41) 3079-0077

crbio07@crbio07.gov.br

ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART N°:07-1201/12

CONTRATADO

Nome:SIMONE DALA ROSA Registro CRBio:34292/07-D

CONTRATANTE

Nome:FERMA ENGENHARIA LTDA EPP

DADOS DA ATIVIDADE PROFISSIONAL

Natureza: Prestação de Serviços - 1.8

Identificação:Plano de Manejo Parque Natural Municipal Carijós

Município: Itapoá Município da sede: Curitiba UF:Santa 
Catarina

Forma de participação: Equipe Perfil da equipe: multidisciplinar

Área do conhecimento: Ecologia Campo de atuação: Meio ambiente

Descrição sumária da atividade:Coordenação Geral das atividades referentes à Elaboração do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal Carijós, 
Itapoá / SC, realização de reuniões com a Equipe Técnica Multidisciplinar, articulação com os Órgão Competentes, Instituições Públicas e/ou Privadas e 
Entidades não Governamentais envolvidos no processo, Elaboração do Diagnóstico Ambiental Meio Biótico e a integração dos estudos dos meios Físico, 
Biótico e Socioeconômico. Supervisão dos trabalhos a serem desenvolvidas pela equipe técnica viabilizando a operacionalização dos Resultados e 
Produtos esperados para consecução dos Relatórios referente às oito Etapas, de acordo com os procedimentos do Termo de Referência emitido pela 
Prefeitura Municipal de Itapoá / SC em 25 de abril de 2012.

Início: 23 / 07 / 2012 Término: 05 / 12 / 2012

Esta Anotação da Responsabilidade Técnica ART é valida em todo território nacional conforme dispositivos da Resolução 11/2003 do Conselho Federal 
de Biologia-CFBio.
23/10/2020


	c22d83b8f004ba6a5865b06264828038e5fa82773e5994b132fee171c671a589.pdf
	4119c14c2f815f07d4c4e92e601c20c9dd7e4e29fd8f4a3618aabeddfb4ec526.pdf
	947a5856a3128129297e5d4b844ad1303884a43a6ffbab29abc0eef4dbaf50a5.pdf


	c22d83b8f004ba6a5865b06264828038e5fa82773e5994b132fee171c671a589.pdf
	c22d83b8f004ba6a5865b06264828038e5fa82773e5994b132fee171c671a589.pdf

