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A SOCIOAMBIENTAL Consultores Associados foi contratada pela empresa Acquavitta Empreendimentos
Imobiliários, para desenvolver o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu o Relatório de Impacto ao
Meio Ambiente (RIMA), do projeto de empreendimento “Condomínio Ecovitta Resort”, previsto para ser
implantado no município de Balneário Rincão, litoral sul de Santa Catarina.
Os estudos ambientais para licenciamento do Ecovitta Resort foram precedidos pela Análise Estratégica
de Viabilidade Ambiental ‐ AEVA, iniciada em 2010, para verificar a viabilidade ambiental da área a ser
destinada para implantação do empreendimento. Desta forma, pode‐se determinar os principais pontos
críticos para a viabilidade da proposta então existente, para apontar as modificações necessárias no
projeto inicialmente previsto com o nome Condomínio Acquavitta.
Constando‐se a viabilidade do terreno para comportar uma nova proposta de empreendimento
imobiliário, elaborada com base nos apontamentos da AEVA, deu‐se início ao Estudo de Impacto
Ambiental do novo projeto Ecovitta Resort, em setembro de 2012. Para tanto, foram seguidos os
critérios básicos e as diretrizes gerais para Estudo de Impacto Ambiental, previstos na Resolução
CONAMA nº 001/1986 e no Termo de Referência emitido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) através do Ofício COMOC/CGMTO/DILIC/IBAMA nº 170 de
15/06/2012 (Processo de licenciamento n. 02001.000493/2012‐45).
Elaborado sobre as bases aqui apresentadas, o presente estudo busca também contribuir com a
qualificação do debate público a respeito do projeto de empreendimento, contemplando o direito de
participação da sociedade. Neste sentido, destaca‐se o RIMA, especialmente destinado a dar maior
acessibilidade às informações ao público leigo. De acordo com as normativas do processo de
licenciamento ambiental, é prevista também Audiência Pública, a ser agendada pelo IBAMA para a
manifestação da sociedade a respeito do projeto em questão. Além disso, os estudos destinam‐se ao
embasamento de tomada de decisão pelo poder público.
O presente documento consiste, portanto, em estudos técnicos destinados ao processo formal de
licenciamento ambiental do empreendimento Ecovitta Resort, a ser apreciado pelo IBAMA e demais
órgãos competentes.
O EIA/RIMA do Ecovitta Resort é apresentado em dois volumes, sendo que o EIA contém o diagnóstico
socioambiental e a análise de impactos, assim como as medidas mitigadoras e programas ambientais
correspondentes, e o RIMA, destinado ao público mais amplo, apresenta o resumo dos estudos e
análises do EIA.

__________________/___/___
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EQUIPE TÉCNICA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO EIA/RIMA
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Área de atuação
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‐‐‐
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463.333
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Impactos à fauna

Jorge José Cherem
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Mastofauna
Impactos à fauna
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5.912.985

Laudo Técnico sobre dunas costeiras

Nome

Aline Fernandes de Faria e Silva
Guilherme Pinto Araújo
Ademir França
Bernd‐Egon L. A. Martener
Carlito Duarte
Claudeci Santos da Silva Xavier
Edijan Corrêa
Érico Porto Filho
Gustavo Pinto de Araújo

Luiz Liberato Cavalcanti de
Albuquerque Tabajara
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Formação

Registro Profissional

Cadastro Técnico
Federal

Área de atuação

Biólogo
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537.614

Botânica

Advogado, M.Sc.

OAB‐SC 14.845

2.284.777

Aspectos Jurídicos

Geógrafo

CREA‐SC 118130‐3

5.766.567

Geoprocessamento,
Geologia, geomorfologia e pedologia

Campolino E. Bernardes Jr.

Técnico em Informática

‐‐‐

‐‐‐

Processamento e formatação de dados e
textos

Cyntia Alves Fernandes de Oliveira

Estagiária em Geografia

‐‐‐

‐‐‐

Apoio ao Geoprocessamento

Raíza Sartori Peruzzo

Estagiária em Geografia
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Thiago Arcari
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1

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E EMPREENDIMENTO

Razão Social do Empreendedor:

Acquavitta Empreendimentos Imobiliários Ltda.

CNPJ:

08.319.137/0001‐15

Inscrição Estadual:

Isento

Endereço:

Rua Santo Antonio, 456 – Criciúma/SC

CEP:

88801‐440

Nome do Empreendimento:

Ecovitta Resort

Endereço do Empreendimento:

Final Da Avenida Rita Dal Bo Benedeti, Zona Norte ‐ Balneário Rincão/SC

CEP:

88820‐000

Representantes Legais:

José Augusto Esteves e Abraham Pocztaruk

Telefone:

(48) 3461‐0000

E‐mail:

maccred@maccred.com.br

Contato:

Abraham Pocztaruk e Wagner L. Nuernberg
Gestores do Projeto

Telefone:

(48) 3461‐0000

E‐mail:

abrahampocz@terra.com.br / wagnereng@hotmail.com
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2
2.1

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO
Localização e Acesso

O Ecovitta Resort está previsto para instalação na zona norte do município Balneário Rincão, no sul do
Estado de Santa Catarina entre as coordenadas UTM (Datum SIRGAS 2000, Zona 22S) E = 674366/ N =
6811576; E = 674732/ N= 6811164; E = 675333/ N= 6811659; e E= 674952/ N= 6812809, conforme a Figura
2.1‐I.
O empreendedor projetou o empreendimento adotando um afastamento de 300 metros em relação à linha
de preamar máxima, que corresponderia a APP ‐ Área de Preservação Permanente de restingas. Manteve
assim o acordo firmado com o Ministério Público Federal em 2008, quando da tentativa de licenciamento
de outro empreendimento na mesma área (ver histórico do empreendimento mais adiante), apesar do
entendimento atual de que o Artigo 3º da Resolução CONAMA 303/02, que estabelecia tal APP, teria
perdido sua validade após a publicação do novo Código Florestal (Lei Nº 12.651 de 25 de maio de 2012), que
define, entre outras coisas, as APPs (ver item 6 ‐ Análise dos Principais Aspectos Legais). Para tanto, foi
realizado o "Estudo da linha de Preamar Máxima", que definiu tal linha na cota topográfica de 1, 31 metros,
tendo como base os dados do marégrafo do Porto de Imbituba (Anexo I). No entanto, para o afastamento
dos 300 metros e resultante locação do empreendimento, foi adotada a cota topográfica de 1, 80 metros
(Figura 2.1‐II).
Como resultante disso, o projeto diferencia‐se significativamente da situação dominante de ocupação da
faixa litorânea do restante do município de Balneário Rincão, seja pelo maior afastamento da linha de praia,
cerca de 300 metros contra 100m do padrão de ocupação atual. Além disso, o projeto prevê também uma
taxa de ocupação do solo cerca de 4 vezes menor que o padrão encontrado em Balneário Rincão (6,4
edificações por hectare contra 29 edificações do padrão atual).
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Figura 2.1‐I: Macrolocalização do Ecovitta Resort

O acesso à área do empreendimento pode ocorrer desde a cidade de Içara, através da rodovia SC 445, que
interliga esta cidade ao município Balneário Rincão, num percurso de 12km. A partir desta rodovia, chega‐se
ao condomínio através da rua de acesso à localidade Torneiro (Avenida Dois) ou através da Av. Rita Dal Bo
Benedeti. A área do empreendimento inicia‐se no final da Av. Rita Dal Bo Benedeti e se estende até o limite
da futura Rua Sete, tangenciando‐a por 800m (Figura 2.1‐II). O Anexo I apresenta a macrolocalização do
empreendimento no contexto do município em tamanho A3.
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Figura 2.1‐II: Microlocalização da Área a ser implantado o Ecovitta Resort

2.2

Caracterização do Projeto

O projeto de empreendimento Condomínio Ecovitta Resort, consiste em condomínio de lotes na zona norte
do município de Balneário Rincão, Santa Catarina. O projeto prevê a implantação de 287 lotes com área
entre 480 e 650 m² cada, que ocuparão 17,7 ha (39%) do terreno de 44,9 ha (100%). O uso dos lotes será
residencial unifamiliar, para moradia fixa ou de veraneio. É prevista uma população de 1722 pessoas no
condomínio nos períodos de ocupação máxima do empreendimento (6 pessoas por residência/lote).
O projeto prevê a implantação de um paisagismo sustentável, com a utilização de espécies prioritariamente
nativas. O provimento de aterro será realizado por escavação de solo local, eliminando a necessidade de
área‐fonte de aterro externa, onde serão construídas bacias de acumulação que manterão água disponível
de forma perene, para fins paisagísticos e povoamento de fauna local (peixes e aves). Será criada ainda área
de conservação dos elementos hídricos e da paisagem em faixa de 15m do entorno das bacias de
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acumulação, em que os únicos tipos de intervenção serão equipamentos tipo trilhas e deques para uso
público, propiciando a formação de ambiente natural em conjunto com as bacias. A área destinada para
essas bacias é de 9,8 ha, correspondendo a aproximadamente 5,8 % da área total do empreendimento.
As áreas de circulação, ou vias de circulação, abrangerão uma área de cerca de 2,6 ha, ou seja, 5,8 % da área
total. As áreas verdes condominiais abarcarão uma área de aproximadamente 11,3 ha, perfazendo cerca de
25,2 % da área total. O condomínio contará ainda com infraestrutura comum para os condôminos, como
pórtico de entrada, clube de praia e clube esportivo (2,5 %).
O empreendedor destinará o equivalente a 5% da área do empreendimento para a implantação das ruas
externas 7, 14 e 15, conforme Figura 2.2‐I.
O Quadro 2.2‐I apresenta um resumo das principais características técnicas do empreendimento e a
Figura 2.2‐I exibe o projeto do empreendimento. O Anexo I apresenta o projeto urbanístico do
empreendimento Ecovitta Resort em tamanho A3.
Quadro 2.2‐I: resumos das principais características do empreendimento
Residencial unifamiliar

Tipo

287

Número de lotes

2 pavimentos

Gabarito

50%

Taxa de ocupação

1722 (6 por habitação)

População estimada
Descrição

Áreas em ha

%

47,2

100

2,3

4,8

44,9

95,2

Área para os lotes

17,7

39,4

Área verde

11,3

25,2

Bacias de acumulação

9,8

21,8

Área de circulação

2,6

5,8

Área de conservação dos elementos hídricos

2,4

5,3

Áreas comuns do condomínio

1,1

2,5

Área do terreno:
‐Área destinada para a implantação de ruas externas (Ruas 7, 14 e 15)
‐Área destinada para o empreendimento:
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Figura 2.2‐I: Projeto Urbanístico do Empreendimento Ecovitta Resort

2.3

Compatibilização do projeto com normas urbanísticas

Conforme apresenta o Quadro 2‐I, o empreendimento segue os padrões urbanísticos definidos no Plano
Diretor de Içara1 com as seguintes características:
 Gabarito dos Lotes: 2 pavimentos
 Taxa de ocupação dos Lotes: 50%
 Área comum do Condomínio (Área verde, Área de circulação, Bacias de amortecimento, APP e área
de conservação dos elementos hídricos): 60% da área destinada ao empreendimento.

2.4

Obras e ações para a implantação do empreendimento

As obras e ações previstas para implantação do empreendimento são as típicas de construção civil para
empreendimentos imobiliários, cujas ações estão detalhadas no subitem 2.6 Cronograma de Implantação.
1

Artigo 29 da Lei Estadual Complementar nº. 135/1997. Até que tenha legislação própria, vigorará no novo Município, no que couber, a legislação: I
‐ do Município de que é originária a sua sede, em caso de criação e desmembramento.
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A estimativa de mão de obra para a implantação das estruturas comuns do condomínio será de 20 a 50
pessoas. Sendo o tempo de implantação previsto entre 18 e 22 meses.

2.5

Histórico do Empreendimento e Análise de sua Viabilidade

O empreendedor, a Acquavitta Empreendimentos Imobiliários Ltda., já havia entrado com processo de
licenciamento para a mesma área, com a proposta de empreendimento denominada “Condomínio de Lotes
Acquavitta”, inicialmente autorizado pela municipalidade e licenciado pela FATMA (LAP Nº 07/2007 E LAI
058/2007). Entretanto, ele não chegou a ser instalado, pois a área foi embargada administrativamente pelo
IBAMA em 02/10/2007 e, posteriormente, teve suas licenças canceladas por força de Sentença Judicial do
julgamento de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal ‐ MPF.
O embargo do IBAMA foi fundamentado no Laudo Técnico nº 004/2007 que alegou a localização do
empreendimento dentro dos limites da APA da Balei Franca e a existência de áreas de APP no local.
Em consequência ao embargo do IBAMA, o MPF, por meio da Recomendação nº 11/2007, recomendou à
empresa que cessasse as atividades e realizasse complementação ao EAS. Determinou à FATMA suspensão
da LAP e da LAI e que esta, juntamente com o IBAMA, após os estudos complementares, realizasse nova
vistoria e emitisse novo parecer técnico sobre a viabilidade do empreendimento, indicando sua
compatibilidade ou não com a legislação, especialmente no tocante às APPs. A FATMA suspendeu as
licenças e a empresa paralisou as atividades.
Em resposta às recomendações emitidas pelo MPF, o empreendedor apresentou, em novembro de 2007
ofício encaminhando o laudo da caracterização hidrológica e o laudo geológico‐geomorfológico do terreno.
Em janeiro do mesmo ano, a FATMA emitiu parecer técnico ratificando os pareceres anteriores favoráveis
ao empreendimento.
Em abril de 2008 foi feita audiência extrajudicial entre MPF, FATMA e empreendedor. Nesta ocasião, o
empreendedor se comprometeu em recuar 300 metros da linha de preamar e em apresentar estudos
complementares sobre a caracterização hidrológica da área, em razão da possível ocorrência de APPs
decorrentes de supostos afloramentos de água, e sobre a caracterização da área de vida da espécie
Liolaemus occipitalis (Lagartinho‐da‐praia).
Os estudos complementares "Caracterização Hidrológica da Área de Influência Direta do Condomínio de
Lotes Acquavitta" e "Caracterização da Área de Vida de Liolaemus occipitalis e Avaliação de Possíveis
Impactos do Empreendimento Condomínio de Lotes Acquavitta" foram encaminhados ao MPF e à FATMA.
Os estudos não diagnosticaram interferência do empreendimento na referida espécie ameaçada e
caracterizaram as áreas alagadas com áreas de alagamentos temporários promovidos pelo lento
escoamento das águas superficiais oriundas de precipitação pluviométrica, justificando assim a não
incidência de APP.
Em junho de 2008, o MPF realizou reunião com o empreendedor e, posteriormente, encaminhou Laudo
técnico emitido pela APA da Baleia Franca (ABF) sobre a análise do EAS e suas complementações. O laudo
emitido pela APA concluiu que o empreendimento era inviável ambientalmente por prever uso e
ocupação em APPs, que incidiriam em 78,47% da área. Com base nisso foi exigida a elaboração de
EIA/RIMA e anuência da chefia da ABF para o licenciamento do empreendimento.
Em agosto, a empresa apresentou ao MPF manifestação contrária ao entendimento de incidência de APPs,
relativas à ocorrência de dunas, lagoas e cursos d'água no interior do terreno, apresentando documento
complementar dos estudos contratados realizados em réplica ao parecer do IBAMA, reforçando o
argumento de que a região tem urbanização consolidada e que o desmembramento da área em duas
matrículas resolveria a questão, tendo em vista o recuo do loteamento em 300 metros na faixa de restinga.
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Em dezembro de 2008, a assessoria do MPF apresentou as informações técnicas n. 18/2008 e 12/2009
referentes à análise dos estudos realizados pelo empreendedor e pelo IBAMA. As informações técnicas
confirmaram a adequação do empreendimento quanto aos impactos relacionados à espécie de réptil
ameaçada (lagartinho‐da‐praia) e que a APP de restinga deveria ser demarcada a partir do limite de
preamar reconhecido pelo SPU.
Em outubro de 2009, o MPF encaminhou recomendação à FATMA para cancelar as licenças ambientais
emitidas e se abster de licenciar este e qualquer outro empreendimento dentro dos limites da ABF, uma
vez que seria do IBAMA a competência para tal. Recomendou à empresa que promovesse o licenciamento
ambiental perante o IBAMA com a anuência do órgão gestor da ABF (ICMBIO), procedendo às alterações
apontadas.
A FATMA não se manifestou sobre o acolhimento ou não da recomendação do MPF. Em consequência, o
MPF ingressou com Ação Civil Pública (ACP) requerendo ao poder judiciário a anulação das licenças
emitidas, a proibição da FATMA em licenciar empreendimentos na ABF e a declaração da competência do
IBAMA para tal finalidade por ser uma UC federal. Em janeiro de 2011 o MPF/SC conseguiu obter na Justiça
Federal decisão favorável à Ação Civil Pública N. 0000033‐11.2010.404.7204/SC.
Em 2010, a SOCIOAMBIENTAL foi contatada pela Acquavitta para elaborar a Análise Estratégica de
Viabilidade Ambiental (AEVA) do terreno do projeto para verificar sua viabilidade para comportar um
empreendimento imobiliário, considerando para tanto, possíveis alterações do projeto original.
Foram então verificados os principais pontos críticos para a sua viabilidade e realizou‐se estudos
complementares em campo. De posse de informações necessárias, sugeriu‐se a modificação do projeto
original, lançando‐se as bases sugestivas para a elaboração do Master Plan e os conceitos ambientais para
operação de nova proposta de empreendimento, o Condomínio Ecovitta Resort.
Para a análise de viabilidade da área para o projeto de empreendimento, contribuíram basicamente os
estudos de botânica, geomorfologia, hidrogeologia, drenagem e verificação de ocorrência e distribuição de
espécies ameaçadas. Os estudos concluíram pelos seguintes pontos decisivos para a viabilidade do projeto
Ecovitta Resort, que vieram a ser aprofundados na elaboração do presente EIA/RIMA:
 o afastamento do empreendimento em 300 metros a partir da linha de preamar máxima, eliminou
aspectos legais controversos relativos à incidência de APP de restinga em área do empreendimento;
 a não ocorrência de cursos d'água, lagoas ou nascentes, mas poças temporárias que se formam em
razão da má drenagem e baixa infiltração do solo em áreas mais baixas do terreno, em ocasiões de
grande incidência de chuvas2, não incidindo, portanto, APPs relativas a elementos hídricos;
 a não existência de dunas dentro do terreno do projeto, conforme parecer geomorfológico já realizado
anteriormente por consultor contratado pelo empreendedor (Anexo);
 a não ocorrência de vegetação protegida pela Lei da Mata Atlântica, incluindo seus ecossistemas
associados, dado que a cobertura vegetal do terreno constitui‐se predominantemente por pastagem
com dominância do capim Axonopus compressus e outros elementos de caráter antrópico, que
corroboram com o histórico de uso da área para fins de pastoreio, desde os tempos dos "tropeiros",
segundo relatos de informantes locais (ver item 6.1.3.1). A caracterização da cobertura vegetal, se
enquadra, portanto, no previsto no Artigo 6º da Resolução CONAMA nº 417/2009, que estabelece que
2

Os estudos de monitoramento dos índices pluviométricos e de poços piezométricos no terreno, realizados pelo
Instituto de Pesquisas Hidráulicas ‐ IPH com base em série de medições semanais (junho de 2009 a junho de 2011) e
diárias (julho de 2011 a abril de 2013), concluíram que a ocorrência de sedimentos finos nas áreas mais baixas do
terreno retêm águas de drenagem em cerca de aproximadamente 20% do ano, não caracterizando afloramento do
lençol freático ou nascentes e olhos d'água (ver Anexo).
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"não se caracteriza como remanescente de vegetação de Restinga a existência de espécies ruderais
nativas ou exóticas, em áreas já ocupadas com agricultura, cidades, pastagens (...)";
 o não comprometimento das populações de espécies da fauna ameaçadas de extinção com ocorrência
na área de influência do empreendimento.
 Possibilidade de estabelecimento de um case de ocupação sustentável devidamente licenciado no
âmbito da APA da Baleia Franca.
Com base na AEVA elaborada pela SOCIOAMBIENTAL, a nova proposta de empreendimento foi lançada pelo
empreendedor e iniciou‐se o Estudo de Impacto Ambiental do Condomínio Ecovitta Resort, que aprofundou
os estudos para dimensionar os impactos do projeto e suas devidas medidas de mitigação, seguindo os
critérios básicos e as diretrizes gerais deste tipo de estudo, conforme o disposto pela Resolução CONAMA
nº 001/1986 e o Termo de Referência emitido pelo IBAMA através do Ofício COMOC/CGMTO/DILIC/
IBAMA nº 170 de 15/06/2012.
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2.6

Custo total do empreendimento

Os custos de implantação previstos para o Ecovitta Resort serão de aproximadamente R$12.790.800,57 (doze milhões, setecentos e noventa mil,
oitocentos Reais e cinquenta e sete centavos). A Tabela 2.6‐I apresenta a planilha de orçamento.

Tabela 2.6‐I: Planilha orçamentária para o empreendimento Ecovitta Resort
Serviços

Unid

Valor
contrato R$

%
item

% exec.
Anterior

% exec

% exec
item

% à executar

Mês

% exec
acum

Financeiro
Realizado R$

Saldo R$

1. Terraplenagem

Un

1.836.427,14

14,36

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

1836427,14

2. Pavimentação

Un

2.119.659,00

16,57

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

2119659,00

3. Rede de água

Un

319.213,68

2,50

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

319213,68

4. Rede de esgoto pluvial

Un

246.051,90

1,92

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

246051,90

5. Rede de esgoto cloacal

Un

843.614,82

6,60

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

843614,82

6. Serviços adicionais

Un

238.270,83

1,86

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

238270,83

7. Relação de horas/máquina
adicional

Un

70.429,20

0,55

0,00

100,00

0,00

70429,20

8. Implantação

Un

6.590.454,00

51,52

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

6590454,00

9. Arborização

Un

45.600,00

0,36

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

45600,00

10. Rede elétrica

Un

354.540,00

2,77

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

354540,00

11. Rede de iluminação pública

Un

126.540,00

0,99

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

126540,00

0,00

0,00

% exec

0,00

100,00

0,00

12.790.800,57

Totais

>>>>>>>>

12.790.800,57 100,00
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2.7

Cronograma de implantação

O cronograma de implantação da obra pode ser visualizado no Quadro 2.7‐I.

Quadro 2.7‐I: Cronograma de Implantação
PERIODO(MÊS)
ATIVIDADES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1. Terraplenagem
2. Rede de água potável
3. Rede pluvial
4. Rede cloacal
5. Rede elétrica
6. Pavimentação
7. Edificações
8. Ajardinamento/
paisagismo
9. Cercamento externo
10. Iluminação pública
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3

PLANOS E PROJETOS COLOCALIZADOS

A Resolução CONAMA nº. 01/86 prevê, como diretriz para o EIA, considerar os planos e programas
governamentais, propostos e em implantação na área de influência do projeto, e sua compatibilidade
com o mesmo.
Neste sentido, no presente item são identificados e relacionados seis planos e projetos colocalizados,
sejam eles planejados ou existentes, que apresentam algum grau de interação potencial com as
atividades e processos inerentes ao empreendimento (Figura 3‐I). O Quadro 3‐I apresenta uma síntese
das informações contidas neste tópico.

Quadro 3‐I: Resumo dos Planos e Projetos colocalizados do Ecovitta Resort

Planos e Projetos

Resumo
Via de interligação dos municípios
litorâneos entre Passo de Torres e
Laguna
Proposta de planejamento urbano
ajustado às necessidades de
desenvolvimento socioeconômico.

PROJETOS
INSTITUCIONAIS

INFRAESTRUTURA

Rodovia SC ‐ 100
Interpraias

ÁREAS PROTEGIDAS E PRIORITÁRIAS
PARA CONSERVAÇÃO

Implantado

Projeto Vita et Otium

Planejado
X

X

Revitalização SC‐445

Revitalização da principal via de acesso
ao condomínio Ecovitta

X

Via Expressa Criciúma
‐ BR‐101

Via de acesso interligando o município
de Criciúma à BR‐101 e acesso Sul de
Balneário Rincão.

X

Plano Estadual de
Gerenciamento
Costeiro ‐ GERCO

Planejamento participativo das
diretrizes de desenvolvimento para
ocupação da zona costeira.

X

Áreas Prioritárias para
Conservação

Áreas definidas como prioritárias para
a conservação com localização
próxima ao empreendimento

X

Áreas Protegidas

Unidades de conservação e outras
áreas protegidas localizadas próximas
ao empreendimento

X

APA Baleia Franca

Unidade de Conservação com foco na
proteção dos ecossistemas necessários
à reprodução da Baleia Franca.

X
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Rodovia SC‐100 Interpraias

A Rodovia SC‐100, conhecida como interpraias, foi projetada para interligar os municípios litorâneos
entre Passo de Torres e Laguna, perfazendo cerca de 140 Km. O projeto de engenharia está concluído,
mas apenas um trecho de 20 km entre Laguna e Camacho no município de Jaguaruna foi realizado.
Os lotes 3 e 4 correspondem ao trecho de aproximadamente 55 Km da SC‐100 que transpassará o
município de Balneário Rincão e o integrará às SC‐449, SC‐445 e SC‐442 (Figura 3‐I). As características da
rodovia neste segmento serão: pista única, com uma faixa em cada sentido, velocidade de 80/90Km/h,
largura de 8m e faixa de domínio com 60m de largura. O valor estimado do empreendimento é de R$
198 milhões.
Com a implantação da SC‐100 a porção Norte do município de Balneário Rincão terá sua estrutura e
fluxo viário dinamizados. Uma das consequências possíveis será a tendência de adensamento da
ocupação desta área.


Vita et Otium

Elaborado pelo Instituto Silva Paes, o projeto Vita e Otium propõe melhorias nos assentamentos rurais e
urbanos catarinenses, especificamente suas redes de parques, estrutura rodoviária, aspectos étnicos,
caminhos náuticos, estações intermodais de transporte, entre outros. Para fins de avaliação, a zona
costeira foi dividida em cinco partes, o "Segmento Sul" lança foco sobre Içara e Balneário Rincão e
propõe a qualificação do tecido urbano e conjunto de lagoas através da articulação das comunidades
humanas, no que pese o anel representado pelas ligações da BR‐101 com a Via Interpraias SC‐100 e
estratégias de locomoção, tais como a férrea e hidroviária.
O projeto se inscreve no arranjo de propostas de modulação do espaço construído, a exemplo do
Projeto Orla e do Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Consiste em marco diretivo de estratégias
de desenvolvimento ajustadas ao planejamento urbano em diferentes escalas da zona costeira de Santa
Catarina.


Revitalização SC‐445

A SC‐445, antiga SC‐444, teve sua nomenclatura alterada em 2013 em cumprimento de uma
determinação federal para classificação de rodovias no país. Ela é a principal ligação entre os municípios
de Balneário Rincão e Içara à BR‐101. Sua revitalização visa melhorar o tráfego na alta temporada de
verão. O trecho de Balneário Rincão possui buracos e não contempla acostamento. O recurso financeiro
advém de financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por meio
do Pacto por Santa Catarina.
As obras no trecho de 11Km do município de Balneário Rincão foram iniciadas em julho deste ano e o
cronograma de obras indica término em fevereiro de 2014.
A SC‐445 será a principal alternativa de acesso ao condomínio Ecovitta.


Via Expressa Criciúma ‐ BR‐101

A Via Expressa Criciúma ‐ BR‐101 foi projetada para dar continuidade a Av. Centenário, principal avenida
do município de Criciúma, e tem como objetivo melhorar o problema de tráfego lento e ainda dinamizar
o desenvolvimento da região. Sua extensão total será de 10,4Km e suportará 22 mil veículos ao dia. A
Via Expressa seguirá até o Km 385 da BR 101, neste ponto está projetada uma intersecção ligando‐a ao
acesso Sul do município de Balneário Rincão.
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Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro ‐ GERCO, Setor 5: Litoral Sul

O GERCO é coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o escopo do projeto é
produzir uma caracterização descritiva e analítica dos principais conflitos e impactos decorrentes do uso
antrópico da zona costeira.
A primeira fase do projeto ocorreu entre 2009 ‐ 2010, os seguintes documentos foram produzidos:


Diagnóstico Socioambiental;



Zoneamento Ecológico‐Econômico Costeiro;



Plano de Gestão da Zona Costeira; e



Análise dos Planos Locais de Desenvolvimento da Maricultura.

A segunda fase teve início em 2011, a primeira ação foi a revisão participativa dos instrumentos
elaborados na fase anterior, com vistas para a implementação dos instrumentos previstos no Decreto
5.010/2006, qual sejam:


Sistema de Informações do Gerenciamento Costeiro;



Sistema de Monitoramento Ambiental; e



Relatório de Qualidade Ambiental.

As medidas propostas relacionadas ao novo município de Balneário Rincão foram extraídas do
diagnóstico situacional referente à Içara e estão listadas a seguir:


Conservação dos recursos naturais;



Demandas por legislação adequada, especificamente revisão do Plano Diretor do município;



Ordenamento da ocupação urbana, especificamente, controle da ocupação das áreas litorâneas
e áreas de preservação permanente; e



Desenvolvimento de políticas de planejamento urbano para áreas definidas pelo Zoneamento
Ecológico‐Econômico Costeiro.

Todos os aspectos abordados pelo GERCO sintetizam a necessidade de revisão das diretrizes de
desenvolvimento e ocupação da zona costeira, tendo como foco de intervenção a dinâmica
socioeconômica em nível municipal.


Áreas Prioritárias para Conservação

O levantamento e mapeamento das “Áreas Prioritárias para a Conservação, Uso Sustentável e
Repartição de Benefícios da Biodiversidade Brasileira”, é fruto do “Projeto de Conservação e Utilização
Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira” desenvolvido entre 1998 e 2000 e de atualizações
posteriores. O diagnóstico e o mapeamento dessas áreas vem sendo atualizado desde então, sendo a
última atualização estabelecida formalmente pela Portaria MMA nº 09 de 23/01/2007 (MMA, 2007).
A definição dessas áreas foi feita para todos os biomas brasileiros, com base em informações disponíveis
e uma série de reuniões técnicas, seminários regionais e oficinas participativas com uma série de
especialistas e entidades afins. As áreas identificadas foram classificadas de acordo com seu grau de
importância para biodiversidade(extremamente alta, muito alta, alta e insuficientemente conhecida) e
de acordo com a urgência para a implementação das ações sugeridas (extremamente alta, muito alta e
alta) (MMA, 2007).
No Bioma Mata Atlântica estão mapeadas e tabeladas 886 áreas, que incluem praticamente todas as
UCs públicas desse bioma, além de terras indígenas e também outras áreas não protegidas. Na região do
Ecovitta Resort, inserido no sul de Santa Catarina, foram mapeadas algumas áreas prioritárias (Quadro
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3‐II). Além do limite da APA da Baleia Franca, área denominada "Ecótono de cabo de Sta Marta"
(MaZc025), é mapeado próximo ao empreendimento a área "Ponto do Peixe" (MaZc022), que
corresponde a um remanescente florestal com a possível ocorrência de uma espécie da ictiofauna
ameaçada, e o sistema de "Lagoas costeiras do Extremo sul de SC" (MaZc017), que se estende de
Balneário Rincão à Passos de Torres (Figura 3‐II).
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Quadro 3‐II: Áreas Prioritárias para a Conservação (segundo MMA, 2007), existentes na região do Ecovitta Resort
Código

MaZc025

Nome

Característica

Importância

Prioridade

Ecótono do
cabo de Sta
Marta

Sistema de lagunas costeiras, alta
produtividade e diversidade biológica, sítio
histórico, berçário de mamíferos marinhos,
ilhas, ocorrência de processo de ressurgência
costeira, limite sul de manguezais na América
do Sul, área transição entre ecossistemas
tropicais e subtropicais, amplas áreas de
marismas, ocorrências de praias arenosas
com florações de diatomáceas (espécie‐
chave Asterionellopsis glacialis), importante
barreira física para distribuição de
organismos marinhos, ocorrência de
restingas com butiazais, singular beleza
cênica.
Área: 2167 km2

Extr. Alta

Extr. Alta

Remanescente dentro da área de possível
ocorrência de Campellolebias brucei (peixe
Conhecida
MaZc022 Ponto do Peixe
anual criticamente em perigo). Mata
Insuficiente‐
Alta
paludosa.
mente
Área: 5 km2
Planície costeira, sistema de lagoas costeiras,
dunas, restingas, praias arenosas dissipativas
com presença de florações de diatomáceas
de zona de arrebentação (Asterionellopsis
glacialis), elevada produtividade biológica,
Lagoas costeiras
área de parada e alimentação de aves
MaZc017 do extremo sul
Extr. Alta
Muito Alta
migratórias, espécies ameaçadas de extinção,
de SC
área importante para alimentação e
procriação de mamíferos terrestres e
aquáticos, estuários móveis, sistemas de ilhas
barreira, marismas.
Área: 664 km2
Fonte: Áreas Prioritárias para a Conservação no sítio do Ministério do Meio Ambiente (MMA, 2013).

Oportunidade

Ameaças

Preservação de habitat
remanescente

Desmatamento. Criação
de gado. Cultura de
arroz.

Ação
Pesca artesanal, atividade de
‐ Ordenamento florestal e pesqueiro
ONGs e grupos de pesquisa,
e da carcinicultura,
turismo ecológico, manejo
‐ Estudos com espécies extremófilas
sustentável de essências nativas
para recuperação/biorremediação;
(Butiá), APA da Baleia Franca
‐ Proteção das APPs;
(Eubalaena australis) (Conselho
Carcinicultura, expansão
‐ Ordenamento das atividades
Gestor já formado e Plano de
imobiliária, turismo
portuárias;
Manejo em elaboração),
‐ Criação de UC;
desordenado, atividade
pesquisa de espécies
portuária, extração de
‐ Inventário Ambiental;
extremófilas nas áreas
carvão mineral, poluição ‐ Recuperação de Áreas Degradadas;
impactadas por rejeitos piritosos
‐ Recuperação de Espécies;
urbana e industrial
de carvão mineral, propostas de
‐ Criação de Mosaicos/Corredores
criação de UCs de uso
‐ Manejo e Fiscalização
sustentável em tramitação no
‐ Educação Ambiental
IBAMA (RESEX da Lagoa de
‐ Estudos Socioantropológicos
Biraquera, RDS Areias da
‐ Estudos do Meio Físico
Ribanceira).

Turismo ecológico
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‐ Inventário Ambiental; e
‐ Fiscalização.

‐ Ordenamento dos recursos
Expansão urbana e da
hídricos, em especial quanto à
cultura de arroz irrigado,
rizicultura;
turismo desordenado,
‐ Criação de UC;
duplicação da BR 101,
‐ Inventário Ambiental;
poluição do rio
‐ Criação de Mosaicos/Corredores; e
Araranguá
‐ Fiscalização.



Áreas Protegidas

Nos municípios próximos ao empreendimento foram identificadas 13 áreas naturais protegidas, que
incluem Unidades de Conservação federais, estaduais e outras áreas municipais protegidas, mas que não
estão enquadradas no SNUC.
Dentre as UCs de gestão do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade ‐ ICMBio, destaca‐se
a APA Baleia Franca, que segundo o SNUC (2000), é uma categoria com:
"... 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."

O empreendimento localiza‐se no extremo sul do limite desta Unidade, que foi criada com objetivo,
segundo decreto de criação, de garantir a proteção da baleia franca (ver mais adiante).
Outras duas UCs, o Parque Nacional Aparados da Serra e o Parque Nacional Serra Geral, também são
geridas pelo ICMBio, entretanto, estão localizam a mais de 100km do empreendimento.
A Unidade de Conservação Estadual mais próxima, cujo órgão gestor é a Fundação do Meio Ambiente ‐
FATMA, é Reserva Biológica do Aguaí, que, apesar de localizar‐se a aproximadamente 58km do
empreendimento, foi destacada aqui por resguardar considerável área de Mata Atlântica da região.
Na esfera municipal, destacam‐se o Parque Natural Municipal do Morro do Céu em Criciúma, único da
região no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, quatro APAs que também estão localizadas em
Criciúma, uma APA em Siderópolis e dois Parques Ecológicos, um em Forquilhinha e outro em Maracajá.
Dentre estas, segundo o Quadro 3‐III, as áreas que estão localizadas mais próximas ao empreendimento são
as APAs Municipais dos Morros Esteves e Albino, Morro do Céu, Lagoa do Verdinho e Morro Casagrande e
Morro Cechinel.

Quadro 3‐III: Áreas protegidas no entorno do Ecovitta
Área (ha)

Municípios abrangidos

Distância aproximada
do empreendimento
(km)*

Cadastro
Nacional de
UC

Área de Proteção Ambiental da
Baleia Franca

154,8

Florianópolis, Garopaba,
Imbituba, Içara, Jaguaruna,
Laguna, Palhoça, Paulo Lopes,
Tubarão

engloba a área do
empreendimento

X

Área de Proteção Ambiental
Municipal Morros Esteves e
Albino

3601

Criciúma

24

Parque Natural Municipal
Morro do Céu

94

Criciúma

25

702

Criciúma

26

4

Criciúma

30

4.075

Criciúma

36

Áreas Protegidas

Área de Proteção Ambiental
Municipal Morro Casagrande e
Morro Cechinel
Área de Proteção Ambiental
Municipal Lagoa do Verdinho
Área de Proteção Ambiental
Municipal Morro da Cruz
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X

Áreas Protegidas

Área (ha)

Municípios abrangidos

Distância aproximada
do empreendimento
(km)*

Parque Ecológico José Milanese

7

Criciúma

34

Parque Ecológico Maracajá

Maracajá

34

Parque Ecológico São Francisco
de Assis

Forquilhinha

39,7

Área de Proteção Ambiental
Municipal Bacias do rio Kuntz e
Fiorita

Siderópolis

43

Reserva Biológica Estadual do
Aguaí

7853

Parque Nacional da Serra Geral

17301,96

Parque Nacional Aparados da
Serra

13148,09

Bom Jardim da Serra, Morro
Grande, Nova Veneza,
Siderópolis, Treviso, São José
dos Ausentes/RS
Praia Grande/SC, Cambará do
Sul/RS
Praia Grande/SC e Cambará
do Sul/RS

Cadastro
Nacional de
UC

58

X

140

X

140

X

*As distâncias das unidades de conservação não cadastradas no Sistema de UCs foram computadas pela distância aproximada da
UC.
Fonte: Cadastro Nacional de UCs; VILL, 2006; FAMCRI, 2011 e PIRES, 2005.



APA Baleia Franca

A Área de Proteção Ambiental (APA) da Baleia Franca, cujo órgão responsável é o ICMBio, abrange 156.100
hectares da costa Centro‐Sul de Santa Catarina, sua área de abrangência se estende a todos os municípios
litorâneos localizados entre Florianópolis e Balneário Rincão. Esta Unidade de Conservação tem como
objetivo proteger enseadas de maior concentração desta espécie com filhotes, ordenando e garantido o uso
racional dos recursos naturais, a ocupação e utilização do solo e água, o uso turístico e recreativo, as
atividades de pesquisa e o tráfego local de embarcações e aeronaves. Contudo, sua área de atuação
abrange importantes áreas terrestres com costões rochosos, dunas, banhados e lagoas. A APA não conta
com plano de manejo, embora o mesmo encontre‐se em elaboração.
O Condomínio Ecovitta está inserido no extremo sul da Unidade, por esta razão o IBAMA poderá requerer
parecer do ICMBio sobre o presente EIA, principalmente no que tange à avaliação de impactos. Salienta‐se
que esta solicitação é uma prerrogativa do órgão licenciador. Importa ressaltar ainda que, apesar de estar
localizado no interior dos limites desta UC, o empreendimento não prevê qualquer intervenção no
ambiente marinho.
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Figura 3‐I: Localização dos principais Planos e Projetos colocalizados identificados para o empreendimento
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4

METODOLOGIA GERAL

O EIA/RIMA do Ecovitta Resort foi elaborado com base em princípios metodológicos, segundo os quais a
ordem de apresentação de um estudo não é necessariamente a sua ordem de investigação. Sendo assim,
este documento foi orientado por uma abordagem dirigida, em que o objetivo é o entendimento das
relações entre o empreendimento e o meio, e não uma compilação de todas as informações disponíveis
(SÁNCHEZ, 2008). Nesta abordagem, o diagnóstico horizontal é substituído por uma ênfase dirigida
verticalmente àquelas variáveis que, supõe‐se, sofrerão mais impactos em razão do empreendimento.
Outro aspecto a ser citado como abordagem metodológica é a problematização, em que o diagnóstico deixa
de ser apenas referência descritiva, adotando‐se, ao longo da análise, questionamentos sobre as variáveis
que mais poderão ser afetadas pela implantação do empreendimento. Nesta etapa, a interação da equipe
técnica busca uma abordagem interdisciplinar.
Isto significa que, embora na ordem de apresentação dos estudos o diagnóstico preceda a Avaliação de
Impactos, a ordem de investigação é inversa. Ou seja, a equipe realiza inicialmente uma leitura das etapas
(Planejamento, Construção e Operação) e diversas ações do empreendimento, visualizando
preliminarmente seus impactos potenciais e, com base nesta referência, são demarcadas as ênfases do
diagnóstico.
Em síntese, buscou‐se um diagnóstico para referenciar a avaliação de impactos em lugar de um diagnóstico
clássico de uma dada região, que normalmente assume um caráter de “inventário de informações” e que
pouco contribui para a avaliação e análise de impactos. O diagnóstico é cruzado com as características do
empreendimento proposto, buscando identificar suas principais repercussões.
Os estudos ambientais aqui realizados, antes de seguirem o procedimento usual de EIA/RIMA, passaram
primeiramente por uma etapa denominada de Análise Estratégica de Viabilidade Ambiental (AEVA). Esta
análise, realizada em 2010, objetivou, com base na análise do processo judicial envolvendo o
empreendimento, nos estudos ambientais desenvolvidos para o processo de licenciamento anterior, nos
estudos definidos pelo Termo de Referência, fornecer um panorama de cenários possíveis de viabilização do
empreendimento e recomendações de encaminhamentos para a tomada de decisão dos empreendedores.
Os estudos que compõem o diagnóstico socioambiental, orientados por estas fases anteriores de
planejamento, forneceram as informações necessárias às fases de análise dos impactos. A metodologia
específica das áreas de estudo que compõem o diagnóstico está descrita em seus respectivos itens.
Para a listagem dos prováveis impactos, utilizou‐se como base a descrição do empreendimento proposto,
documentos disponíveis, como consultas de viabilidade, projetos de engenharia e imagens de satélite, além
dos estudos de diagnóstico.
Finalmente, com base em todos os diagnósticos e prognósticos disponibilizados pelo estudo, foi realizada
uma análise matricial para qualificação dos impactos socioambientais identificados, permitindo uma
caracterização mais objetiva do conjunto dos impactos.
Devidamente caracterizados e dimensionados quanto à sua significância para o meio, para os impactos
negativos foram propostas medidas mitigadoras e/ou compensatórias, ações ou programas que contribuam
para atenuar impactos e consolidar a viabilidade ambiental do empreendimento.
A Figura 4‐I apresenta um esquema com as principais etapas no planejamento e execução do EIA do
Ecovitta Resort.

Estudo de Impacto Ambiental do Ecovitta Resort
40

1 ‐ ANÁLISE ESTRATÉGICA DE VIABILIDADE AMBIENTAL
espacialização das restrições
ambientais

análise da compatibilização do
projeto com a legislação ambiental

2 ‐ PLANEJAMENTO
caracterização do projeto
proposto e das suas alternativas

reconhecimento ambiental inicial

3 ‐ IDENTIFICAÇÃO PRELIMINAR DOS IMPACTOS
listagem das prováveis alterações decorrentes do empreendimento

4 ‐ PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
determinação do escopo de trabalho

5 ‐ DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL
estudos ambientais

6 ‐ ANÁLISE DOS IMPACTOS
previsão e identificação dos
impactos

avaliação dos impactos

7 ‐ PLANO DE GESTÃO AMBIENTAL
proposição de medidas
mitigadoras e compensatórias

planos de monitoramento e
acompanhamento

EIA/RIMA ECOVITTA RESORT
Figura 4‐I: Principais etapas da elaboração do EIA/RIMA do Ecovitta Resort
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Neste estudo, o SIG3, combinado às técnicas de geoprocessamento, foi utilizado como ferramenta de
apoio à decisão, permitindo a investigação sistêmica de relações posicionais entre eventos e entidades
sobre a cobertura do solo.
Para tanto, utilizaram‐se as bases cartográficas fornecidas por diversos órgãos ambientais e entidades
governamentais, cujas descrições seguem abaixo:

3



Aerofotografias Pancromáticas em escala aproximada de 1:25.000 dos anos de 1957 e 1978,
disponibilizadas por Cruzeiro do Sul S.A, adquiridas de Secretaria de Desenvolvimento Regional
de Santa Catarina (CRUZEIRO DO SUL S.A, 1957 & CRUZEIRO DO SUL S.A, 1978);



Imagem do Satélite Worldview de alta resolução, fusionada com 4 bandas e com resolução
espacial de 50 cm, adquirida em dezembro de 2010 (Wordview, 2010);



Modelo digital de elevação (MDE) SRTM/NASA – SC com resolução interpolada de 30m,
fornecido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina ‐ EPAGRI
(EPAGRI, 2005);



Base cartográfica da malha municipal brasileira, disponibilizada pelo IBGE nos resultados do
Censo de 2010 (IBGE, 2010);



Base digital da malha rodoviária do estado de Santa Catarina, fornecida pela Fundação do Meio
Ambiente (FATMA) e Secretaria de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina. (SANTA
CATARINA, 2008);



Base digital da hidrografia do estado de Santa Catarina, fornecida pela Fundação do Meio
Ambiente (FATMA) e Secretaria de Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina. (SANTA
CATARINA, 2008);



Delimitação das microbacias do estado de Santa Catarina, disponibilizada pela Empresa de
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI) e Secretaria de
Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina. (EPAGRI, 2005b);



Base digital do levantamento e recobrimento de solos do estado de Santa Catarina, fornecida
pela Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias (EMBRAPA) (FASOLO, 2004);



Base cartográfica digital do cadastro nacional das unidades de conservação do território
brasileiro, disponibilizada pelo Ministério Meio Ambiente ‐ MMA (BRASIL, 2010);



Base digital com a delimitação das terras indígenas, disponibilizada pela FUNAI (BRASIL, 2010);



Cálculo da Declinação magnética a partir das coordenadas Geográficas, acessado pelo site da
Nacional Geophysical Data Center (NOOA, 2013);



Base vetorial digital da altimetria das cartas topográficas do IBGE, em escala 1:50.000,
digitalizadas e fornecidas pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa
Catarina – EPAGRI (EPAGRI, 2004);



Base cartográfica digital dos processos minerários na região norte do estado de Santa Catarina,
disponibilizada pelo Ministério de Minas e Energia, através do Departamento Nacional de
Produção Mineral (BRASIL, 2013);



Imagens de Satélite fornecidas pela Microsoft, através do serviço Bingmaps (BINGMAPS, 2013);



Imagens de Satélite fornecidas pela Google, através do Software Google Earth (Google Earth,
2013);

O termo SIG pode ser interpretado como um sistema que engloba diversos programas, procedimentos e módulos, ou subsistemas, inteirados
e projetados para dar suporte ao armazenamento, processamento, análise, modelagem e exibição de dados e/ou informações espaciais,
constituídas numa única base de dados geográfica.
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Base vetorial digital da hidrografia das cartas topográficas do IBGE, em escala 1:50.000,
digitalizadas e fornecidas pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa
Catarina – EPAGRI (EPAGRI, 2004);



Malha digital dos distritos censitários do IBGE, referente ao estudo do censo censitário de 2010
(IBGE, 2010);



Base vetorial digitalizada dos limites físicos dos estados brasileiros, disponibilizada pelo IBGE,
integrando a base cartográfica digital das malhas municipais do território Brasileiro (IBGE, 2010);

Além das informações obtidas das bases cartográficas supracitadas, foi necessária ainda a digitalização
dos seguintes elementos cartográficos:


Atualização da base de uso e cobertura do solo, baseada nas Imagens de Satélites adquiridas
com os Softwares Google Earth® e ArcGis®, para a região do empreendimento;



Digitalização e integração no SIG das formações geológicas, baseada nas imagens de Satélites
adquiridas com os Softwares Google Earth® e ArcGis®, para a região do empreendimento;



Digitalização e integração no SIG do projeto básico do empreendimento;



Digitalização e integração no SIG do levantamento planialtimétrico da área do empreendimento,
realizado pala ESET Engenharia em maio de 2013;



Atualização da Malha Municipal de Santa Catarina, fornecida pelo IBGE (2010) com a inserção
do novo município de Balneário Rincão;



Atualização e adequação de escala da malha rodoviária da base digital fornecida por Santa
Catarina (2008);



Digitalização e integração no SIG das informações coletadas nas investigações de campo
referente a dados da fauna, flora e recursos hídricos;



Digitalização e integração no SIG dos dados climatológicos obtidos nas Estações IMET A867 e
dados fornecidos por EPAGRI/CIRAM (2013).

Ao se tratar de um SIG, várias são as formas de entrada de dados no sistema, e vários são também os
instrumentos de acesso a esses dados. Neste projeto o Software ArcGis® foi utilizado como a principal
ferramenta de SIG, seja para processar dados vetoriais no GDB ou para processar dados matriciais em
Raster4. Com ele foi realizado todo o processo de vetorização e integração das bases cartográficas no
ambiente SIG, a fim de analisar e modelar as informações geoespaciais, obtendo os resultados
cartográficos mostrados nos capítulos subsequentes.

4

Conhecido também como Bitmap (mapa de bit) são imagens que contêm informações em cada pixel, possibilitando a álgebra matricial
aplicada ao SIG.
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5

ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO

A Área de Influência (AI) é aquela que, de alguma forma, sofre influência de determinado
empreendimento, seja negativa ou positiva, nos aspectos físicos, bióticos ou socioeconômicos. Segundo
o Artigo 5, alínea III, da Resolução CONAMA 01/1986, dentre as diretrizes gerais do EIA, está
estabelecido: “definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos
impactos, denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia
hidrográfica na qual se localiza”.
No empreendimento em análise, a AI foi dividida em Área Diretamente Afetada (ADA), Área de
Influência Direta (AID) e Área de Influência Indireta (AII). Estas distintas áreas de influência, definidas
segundo diferenças relativas de grau de influência, são apresentadas a seguir, observando‐se as
peculiaridades dos meios físico, biótico e socioeconômico (Figuras 5‐I a 5‐III).
 Área Diretamente Afetada (ADA): corresponde à área que será direta e efetivamente modificada
pelas intervenções previstas pelo projeto do empreendimento.


Meios Físico e Biótico: abrange à área de intervenção no terreno destinado à instalação do
empreendimento.



Meio Socioeconômico: corresponde a dois setores censitários do IBGE (nº. 420700710000036 e
nº. 420700710000037), uma vez que sua dinâmica sociocultural e socioeconômica conflui
geograficamente com a localidade onde se pretende instalar o condomínio.

 Área de Influência Direta (AID): é a área potencialmente sujeita aos impactos diretos da
implantação e da operação do empreendimento.


Meio Físico: estende‐se das margens do estuário do rio Urussanga, até a altura do canal de
ligação com a Lagoa de Urussanga Velha, seguindo em direção sul pela borda do terraço lagunar
até atingir o ponto onde intercepta o alinhamento do curso de canal de drenagem, paralelo ao
limite da propriedade, até a praia, integrando parte da área da microbacia da lagoa Urussanga
Velha e da microbacia Litorânea5.



Meio Biótico: corresponde ao entorno do empreendimento que se estende das dunas frontais
junto à praia até a vegetação que contorna a Lagoa da Urussanga Velha, limitando‐se com a
margem esquerda do rio Urussanga. A oeste e ao sul engloba a Lagoa dos feitas, limitando‐se
pela Rua Copacabana até o encontro com a SC‐445, quando se limita com esta no sentido sul até
as dunas frontais.



Meio Socioeconômico: compreende o município de Balneário Rincão por estar sujeito aos
impactos diretos do empreendimento, já que a dinâmica deste meio se faz sentir no município.

 Área de Influência Indireta (AII): é aquela potencialmente sujeita aos impactos indiretos da
implantação e operação do empreendimento, também abrangendo tanto os ambientes físico e
biótico, como o socioeconômico, que, em alguma medida ou em alguns aspectos, podem sentir
influências do empreendimento.

5



Meio Físico: estende‐se das margens do rio Urussanga, junto a praia, até o limite com a área da
microbacia da Lagoa da Urussanga Velha, seguindo em direção sul pelo divisor de águas que
limita a microbacia da lagoa de Urussanga Velha até integra‐se a microbacia Litorânea,
contemplando toda sua extensão.



Meio Biótico: compreende todo o território do município de Balneário Rincão se estendendo ao
sul até o rio Araranguá e a oeste até estrada de terra sem nome que segue até o limite do
referido rio.

A microbacia litorânea foi delimitada e definida com base no estudo dos Recursos Hídricos, no capitulo 6.7 deste estudo.
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Meio Socioeconômico: abrange os municípios de Criciúma e Içara, o critério adotado foi o
continuum da dinâmica socioeconômica comum a estes municípios e que se expressa, por
exemplo, no deslocamento diário de trabalhadores e na dependência de serviços ofertados
entre estes municípios.

Figura 5‐I: Localização das Áreas de Influência do empreendimento – Meio Físico
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Figura 5‐II: Localização das Áreas de Influência do empreendimento – Meio Biótico
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Figura 5‐III: Localização das Áreas de Influência do empreendimento – Meio Socioeconômico
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6

ANÁLISE DOS PRINCIPAIS ASPECTOS LEGAIS

O presente item compreende a síntese do levantamento e da análise das normas legais pertinentes, de
diversos níveis hierárquicos, à proposta do empreendimento Ecovitta Resort visando em processo de
Licenciamento Ambiental. Em sequência aos vários subitens, é apresentado, no item 6.8 Relação da
Normativa Vigente por Área Temática, uma relação detalhada da legislação aplicável, apresentada por
área temática, contendo destaques sobre os principais aspectos a serem considerados.

6.1

Licenciamento Ambiental

A Constituição Federal Brasileira e a legislação ambiental em vigor dispõem sobre a obrigatoriedade da
elaboração de estudos ambientais prévios e do Licenciamento Ambiental para execução de obras e
atividades consideradas efetivas ou potencialmente poluidoras ou causadoras de degradação
ambiental6. Importa destacar o caráter público do processo de Licenciamento Ambiental e a
obrigatoriedade da publicidade dos requerimentos e estudos feitos pelo empreendedor e das licenças
expedidas pelo órgão ambiental, bem como a realização de audiência pública quando for o caso7.
Segundo a Resolução CONSEMA 13/20128, o ECOVITTA Resort está sujeito ao Licenciamento Ambiental
pela FATMA, mediante realização de Estudo Ambiental Simplificado ‐ EAS, por possuir área inferior a
100ha e por se classificar como médio potencial degradador. Entretanto, em razão da sentença da Ação
Civil Pública N. 0000033‐11.2010.404.7204/SC, movida contra empreendimento similar do mesmo
empreendedor e projetado para a mesma área em tramitação na Justiça Federal, foi definido que o
licenciamento deveria ser realizado pelo IBAMA mediante EIA/RIMA e que a FATMA se abstivesse de
licenciar qualquer empreendimento dentro dos limites da APA da Baleia Franca.

6.2

Aspectos Urbanísticos

A Lei Federal nº 10.257/019 estabelece as diretrizes gerais da política urbana. Dentre estas, destacam‐se
no presente caso: alterações urbanísticas e atividades econômicas do município devem ser planejadas
de modo a evitar distorções no crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;
determinação de realização de audiência entre o Poder Público municipal e a população interessada nos
processos de implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos
sobre o meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população10. Estabelece o
Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Plano Diretor Municipal como alguns dos instrumentos de gestão
da política urbana.
A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de
ordenação da cidade expressas no plano diretor11. Deve exercer suas finalidades econômicas e sociais de
modo que sejam preservados a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio
histórico e artístico, bem como evitando a poluição do ar e das águas12.

6

Artigo 225, §1°, VI da CF/88. Artigo 10 da Lei Federal nº. 6.938/81. Artigo 29 da Lei Estadual nº. 14.675/09.
Artigo 2º da Lei Federal nº. 10.650/2003. Artigo 17, §2º do Decreto Federal nº. 99.274/90. Resolução CONAMA nº. 06/1986, Resolução
CONAMA nº. 09/87, Resolução CONAMA nº. 237/1997, Resolução CONAMA nº. 281/2001 e Resolução CONSEMA nº. 01/06.
8
Resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente que aprova a Listagem das Atividades Consideradas Potencialmente Causadoras de
Degradação Ambiental passíveis de licenciamento ambiental no Estado de Santa Catarina e a indicação do competente estudo ambiental
para fins de licenciamento.
9
Regulamenta os Artigos 182 e 183 da CF/88 e estabelece diretrizes gerais da Política Urbana. Também conhecida como Estatuto da Cidade.
10
Artigo 2°, IV, V, VI (d), VIII, IX, X e XIII da Lei Federal nº. 10.257/01.
11
Artigo 182, § 2° da Constituição Federal de 1988. Artigo 39 da Lei Federal nº. 10.257/01.
12
Artigo 1228, §1º da Lei Federal nº. 10.406/2001 que institui o Novo Código Civil.
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O empreendimento proposto pretende se instalar em Balneário Rincão, município catarinense criado
em 200313 quando foi desmembrado14 do município de Içara/SC. Tendo em vista que foi oficialmente
instalado a partir de 1º de janeiro de 2013 e que não dispõe de arcabouço normativo próprio, será
adotada a legislação do município de Içara/SC conforme determinado pelo artigo 29, I, Lei Estadual
Complementar nº. 135/199515 que dispõe sobre a criação, a incorporação, a fusão e o
desmembramento de Municípios.
Trata‐se o empreendimento de Condomínio Horizontal de Lotes ou Condomínio Urbanístico e não de
loteamento previsto na Lei Federal nº. 6.766/1979. Sobre esta modalidade de empreendimento
imobiliário não existe regulamentação específica em lei federal, estadual ou municipal16. Sua legalidade
e viabilidade, estão fundamentadas no artigo 3º do Decreto‐Lei nº. 271/6717, combinado com o artigo 8º
da Lei Federal nº. 4.591/1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações
imobiliárias18.
Nesta modalidade de condomínio, a unidade autônoma é o lote e não a edificação. Desta forma, o
proprietário do lote poderá utilizá‐lo livremente, porém condicionado às normas estabelecidas pelo
instituidor do condomínio, pela convenção condominial e pelas leis municipais. Também, não há a
necessidade de repasse das vias de circulação, praças, áreas verdes, etc. para o poder público municipal,
tampouco que haja obrigação de destinação de porcentagem da gleba para equipamentos públicos
sendo que o acesso às vias de circulação e áreas de lazer é restrito aos condôminos19. Entretanto, no
âmbito municipal, a lei de parcelamento do solo nº 822/90 em seu artigo 54, parágrafo 1º, exige
destinação de 5% da área do terreno para fins de uso público municipal.
Assim, para a configuração do condomínio de lotes nos quais não haja a prévia construção de
casa/edificação, o empreendimento deve ser projetado segundo as Leis Federais nº. 4.591/64 e
10.406/2002 (Novo Código Civil Brasileiro, artigos 1.331 a 1.358) de forma que cada lote seja
considerado como unidade autônoma, a ele atribuindo‐se uma fração ideal da gleba e coisas comuns,
sendo que nesse todo existirão também as áreas e edificações de uso comum. Também, é importante
que o Município disponha de normativa específica, prevendo a possibilidade legal de implantação de
condomínio de lotes em seu território.
Neste sentido, há previsão legal nos termos das Leis Municipais nº. 822/1990 e 842/1991 que dispõem
respectivamente sobre o Parcelamento do Solo e o Zoneamento Urbano no município de Içara/SC. Estas
normas dispõem que os terrenos sobre os quais se pretende construir condomínio ou conjunto
residencial deverão ser servidos por redes de abastecimento de água, energia elétrica, drenagem pluvial
e calçamento, devendo tais serviços ser implantados de acordo com Projetos Técnicos aprovados pelos
13

Artigo 1º da Lei Estadual nº. 12.668/2003. Fica criado o Município de Balneário Rincão, desmembrado do Município de Içara e constituído pela área
territorial do Distrito do mesmo nome. Artigo 1º, § 1º da Lei Estadual Complementar nº. 135/1997. Criação de Municípios é a emancipação de parte
ou partes da área de território municipal, com sua elevação à categoria de pessoa jurídica de direito público interno, através da outorga de
autonomia por Lei Estadual.
14
Artigo 1º, § 4º da Lei Estadual Complementar nº. 135/1997. Entende‐se por desmembramento a separação de parte de um Município para anexar‐se
a outro ou constituir um novo Município.
15
Artigo 29 da Lei Estadual Complementar nº. 135/1997. Até que tenha legislação própria, vigorará no novo Município, no que couber, a
legislação: I ‐ do Município de que é originária a sua sede, em caso de criação e desmembramento.
16
O condomínio horizontal de lotes está previsto no Projeto de Lei de Responsabilidade Territorial (Projeto de Lei n.º 20/2007) na forma de
condomínio urbanístico, estando disciplinado no artigo 3º, XII, da referida proposta em tramitação.
17
Dispõe sobre loteamento urbano, responsabilidade do Ioteador concessão de uso e espaço aéreo e dá outras providências. Conforme o
artigo 3º: Aplica‐se aos loteamentos a Lei Federal nº 4.591/1964, equiparando‐se o loteador ao incorporador, os compradores de lote aos
condôminos e as obras de infraestrutura à construção da edificação.
18
Artigo 8º. Quando, em terreno onde não houver edificação, o proprietário, o promitente comprador, o cessionário deste ou o promitente
cessionário sobre ele desejar erigir mais de uma edificação, observar‐se‐á também o seguinte: a) em relação às unidades autônomas que se
constituírem em casas térreas ou assobradadas, será discriminada a parte do terreno ocupada pela edificação e também aquela
eventualmente reservada como de utilização exclusiva dessas casas, como jardim e quintal, bem assim a fração ideal do todo do terreno e de
partes comuns, que corresponderá às unidades; c) serão discriminadas as partes do total do terreno que poderão ser utilizadas em comum
pelos titulares de direito sôbre os vários tipos de unidades autônomas; d) serão discriminadas as áreas que se constituírem em passagem
comum para as vias públicas ou para as unidades entre si.
19
Adaptado de artigo “Espécies de Empreendimentos Imobiliários com Ênfase em Condomínio de Lotes”, escrito por João Pedro Lamana Paiva,
Tabelião registrador. Disponível em:
http://www.lamanapaiva.com.br/banco_arquivos/Especies_de_Empreendimentos_Imobiliarios_2011.pdf.
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órgãos competentes, e mantidos pelo condomínio ou conjunto residencial20. Também estabelece que,
para condomínios residenciais, devem ser aplicadas, no que couber, as demais disposições das Leis
Federais nº 4.591/1964 e nº 6.766/1979, da Lei Estadual nº 6.063/198221. Especialmente a Lei Municipal
de Parcelamento do Solo determina que, para a aprovação de projeto de condomínio ou conjunto
residencial, serão observadas as mesmas exigências para projetos de loteamentos22.
Por fim, é importante destacar que a proposta de empreendimento conta com a anuência da Prefeitura,
indicando que está de acordo com a normativa urbanística municipal e destacando que a viabilidade do
empreendimento está condicionada ao cumprimento da legislação ambiental em vigor Municipal, e
outros órgãos afins, conforme os documentos de viabilidade apresentados no Anexo II, e que são
integrante do presente EIA/RIMA.

6.3

Zona Costeira

O município de Balneário Rincão situa‐se na zona costeira. A Constituição Brasileira dispõe que a zona
costeira é patrimônio nacional e sua utilização far‐se‐á, na forma da lei, dentro de condições que
assegurem a preservação do meio ambiente23. Considera também que as praias marítimas, o mar
territorial e os terrenos de marinha e seus acrescidos são bens da União24.
A Lei Federal nº. 7.661/88, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro, destaca que o
licenciamento para parcelamento e desmembramento do solo, construção, instalação, funcionamento e
ampliação de atividades, com alterações das características naturais da zona costeira, deverá observar a
legislação federal, estadual e municipal, respeitando as diretrizes dos planos de gerenciamento
costeiro25. Também, que as praias são bens públicos de uso comum do povo, sendo assegurado,
sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em qualquer direção ou sentido, ressalvados os trechos
considerados de interesse de segurança nacional ou incluídos em áreas protegidas por legislação
específica26.
O Decreto Federal nº. 5.300/2004, que regulamenta a lei acima citada, dispõe sobre regras de uso e
ocupação do solo na zona costeira e critérios para a gestão da orla marítima. Tal norma define diretrizes
gerais e não expressa proibição de ocupação na orla. São normas genéricas que exigem a
compatibilização dos empreendimentos com o sistema viário e a estrutura de saneamento existentes27,
exigências de compensação em caso de supressão de vegetação28 e exigência de acessos públicos para
as praias29.
A norma também prevê a realização de planos de intervenção da orla como um de seus instrumentos de
gestão30. Para fins de licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades em áreas não
contempladas no plano de intervenção, o órgão ambiental requisitará estudos que permitam a
caracterização e classificação da orla marítima31.
O empreendimento não prevê utilização e intervenção em patrimônio da União, especificamente
praia e terreno de marinha32, ou na orla marítima. Não se encontra disposição na norma federal que
20

Artigo 52 da Lei Municipal nº. 822/1990 e artigo 81 da Lei Municipal nº. 842/1991.
Artigo 83 da Lei Municipal Complementar nº. 842/1991.
22
Artigo 54 da Lei Municipal nº. 822/1990.
23
Artigo 225, §4º da CF/88.
24
Artigo 20, IV, V e VII da CF/88.
25
Artigo 6° da Lei Federal nº. 7.661/88.
26
Artigo 10 da Lei Federal n. 7.661/88.
27
Artigo 16 do Decreto Federal nº. 5.300/2004.
28
Artigo 17 do Decreto Federal nº. 5.300/2004.
29
Artigo 21 do Decreto Federal nº. 5.300/2004.
30
Artigo 25 do Decreto Federal nº. 5.300/2004.
31
Artigo 34 do Decreto Federal nº. 5.300/2004.
32
Os terrenos de marinha são áreas em uma profundidade de 33 metros da posição da linha de preamar‐médio de 1831, são de propriedade da
União e sua utilização depende de certidão de ocupação ou aforamento. Artigo 20, VII, da CF/1988 e artigo 2º, “b” do Decreto‐lei nº.
9.760/46.
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proíba este tipo de empreendimento na zona costeira, passando o estabelecimento de restrições e
limites para os Planos Estaduais de Gerenciamento Costeiro.
A Lei Estadual nº. 13.553/2005, que instituiu o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro em Santa
Catarina, também não traz qualquer limitação específica, apresentando apenas diretrizes para a
elaboração do dito plano, o qual ainda não está elaborado e instituído normativamente. Destacam‐se as
seguintes disposições: o licenciamento para parcelamento e desmembramento do solo e para
construções e instalações na Zona Costeira Estadual deverá observar, além do disposto nesta Lei, o
previsto nas demais normas federais, estaduais e municipais afins33.

6.4

Unidade de Conservação da Natureza

O sítio proposto para a construção do Ecovitta Resort situa‐se dentro dos limites da Área de Proteção
Ambiental (APA) da Baleia Franca34, unidade de conservação (UC) federal pertencente ao grupo de uso
sustentável administrada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A Lei
Federal nº. 9.985/0035 exige autorização do órgão responsável pela gestão da unidade de conservação
nos casos de empreendimento de significativo impacto ambiental em que seja afetada a unidade de
conservação ou sua zona de amortecimento. Portanto, o empreendimento está sujeito à autorização
prévia do órgão gestor no âmbito do processo de licenciamento ambiental, caso haja significativo
potencial impactante à biota desta UC, cabendo ao órgão, IBAMA ou ICMBio, definir motivadamente se
essa afetação ocorre no caso concreto. Caso seja caracterizada esta necessidade deverá ser adotado o
procedimento estabelecido pela Resolução CONAMA nº. 428/201036 e pela Instrução Normativa IBAMA
nº. 184/200837. Cabe ao órgão licenciador (IBAMA) a orientação sobre a pertinência de análise prévia e
autorização do órgão federal responsável pela administração da UC no processo de licenciamento
ambiental.

6.5

Proteção do Patrimônio Natural e Intervenções Legalmente Autorizadas

A fauna e a flora são bens ambientais protegidos pela Constituição Federal de 1988 e sua utilização dar‐
se‐á na forma da lei38. A Lei Federal nº. 5.197/6739 dispõe que a fauna silvestre, bem como seus ninhos,
abrigos e criadouros são propriedade do Estado e que é proibida a sua utilização, perseguição,
destruição, caça, apanha ou comércio40.
De acordo com o levantamento realizado, algumas tipologias vegetais ocorrentes em parte do terreno
do empreendedor integram o Bioma Mata Atlântica, conforme a Lei Federal nº. 11.428/200641. Tal
norma dispõe sobre o regime jurídico do Bioma em áreas urbanas42, caso do empreendimento. Nos
termos da lei, o parcelamento do solo ou qualquer edificação em área de Mata Atlântica secundária em
33

Artigo 6º da Lei Estadual nº. 13.553/05.
Criada pelo Decreto Federal s/n de 14 de setembro de 2000.
35
Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Artigo 36, §3° ‐ Quando o empreendimento afetar UC específica ou sua zona de
amortecimento (ZA), o licenciamento só poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a
unidade afetada, mesmo que não pertença ao Grupo de Proteção Integral deverá ser uma das beneficiárias da compensação ambiental.
36
Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental sobre a autorização do órgão responsável pela administração da Unidade de Conservação
(UC), de que trata o § 3º do artigo 36 da Lei Federal nº. 9.985 de 18 de julho de 2000, bem como sobre a ciência do órgão responsável pela
administração da UC no caso de licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA‐RIMA e dá outras providências.
37
Instrução Normativa IBAMA nº. 184/2008. Estabelece no âmbito desta autarquia os procedimentos para o licenciamento ambiental no
âmbito federal.
38
Artigo 225, §1º, VIII da CF/1988.
39
Dispõe sobre a proteção à fauna.
40
Artigos 1º e 3º da Lei Federal nº. 5.197/67
41
Artigo 2° da Lei Federal nº. 11.428/06. Para os efeitos desta Lei, consideram‐se integrantes do Bioma Mata Atlântica: Floresta Ombrófila
Densa, Floresta Ombrófila Mista, também denominada Mata de Araucárias, Floresta Ombrófila Aberta, Floresta Estacional Semidecidual,
Floresta Estacional Decidual, bem como os manguezais, as vegetações de restingas, campos de altitude, brejos interioranos e encraves
florestais do Nordeste.
42
Artigos 30 e 31 da Lei Federal nº. 11.428/06.
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estágio avançado de regeneração deve garantir a preservação de no mínimo 50% da área total coberta
por essa vegetação e no mínimo 30% quando em estágio médio de regeneração, além de obedecer ao
disposto no plano diretor e depender de prévia autorização do órgão competente, ressalvado o disposto
nos artigos 1143, 1244 e 1745 da lei.
Conforme análise do mapa de vegetação e do projeto urbanístico, verifica‐se que o empreendimento
está em conformidade com a legislação no que tange à proteção do Bioma Mata Atlântica, pois será
implantado em locais historicamente alterados e modificados por pastagens. Além disso, não
necessitará de supressão de vegetação nativa protegida por lei nos locais de sua implantação.
Ainda, os levantamentos técnicos indicam que não ocorrem cursos d’água, nascentes ou olhos d’água,
lago ou lagoa natural na área do empreendimento, que exigiriam faixa protetiva de preservação
permanente variável. Apesar da controvérsia sobre a constitucionalidade e a legalidade de dispositivos
da Resolução CONAMA nº. 303/2002 sobre a incidência de APP na faixa mínima de trezentos metros,
medidos a partir da linha de preamar máxima46 na formação de restinga, principalmente após a
publicação da Lei Federal n. 12.651/2012, o empreendimento proposto não está inserido nesta faixa.
O Decreto Federal n. 6.660/2008, que regulamenta dispositivos da Lei da Mata Atlântica, estabelece que
o percentual de vegetação nativa secundária em estágio avançado e médio de regeneração a ser
preservado, no caso de corte ou supressão de vegetação em área urbana, deverá ser calculado em
relação à área total coberta por essa vegetação existente no imóvel47. Também orienta regras para fins
de cumprimento da obrigação de compensação por supressão de vegetação48.
Importa salientar a incidência de duas Resoluções do CONAMA no contexto da vegetação de Restinga
em Santa Catarina:




Resolução CONAMA n. 261/1999 que estabelece parâmetros básicos para análise dos estágios
sucessivos de vegetação de Restinga para o Estado de Santa Catarina.
Resolução CONAMA n. 417/2009, a qual, nos termos da Lei da Mata Atlântica, apresenta
parâmetros para a definição de vegetação primária e dos estados sucessionais secundários da
vegetação de Restinga.

Tais Resoluções indicam o permanente caráter primário da vegetação de Restinga herbácea e
subarbustiva ocorrente em praias, dunas frontais e internas, lagunas e suas margens, planícies e
terraços arenosos, banhados e depressões, inexistindo, nesse caso, estágios sucessionais
secundários49. Por outro lado, a própria Resolução CONAMA nº. 417/2009 estabelece que não se
caracteriza como remanescente de vegetação de Restinga a existência de espécies ruderais nativas ou
exóticas, em áreas já ocupadas com agricultura, cidades, pastagens e florestas plantadas ou outras
áreas desprovidas de vegetação nativa50. Segundo os levantamentos realizados, este é o caso em que
se enquadra a área do empreendimento Ecovitta.

43

Artigo 11 ‐ O corte ou supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de regeneração ficam vedados quando: a
vegetação exercer a função de proteção de mananciais e controle da erosão (art. 11, I, alínea c).
44
Artigo 12 ‐ Os novos empreendimentos que impliquem o corte ou a supressão de vegetação deverão ser implantados preferencialmente em
áreas já substancialmente alteradas ou degradadas.
45
Artigo 17 ‐ trata da condicionante de compensação ambiental para emissões de autorização de cortes em vegetação primaria ou secundária
em estágio avançado e médio de regeneração, na forma de destinação de área equivalente à extensão da área desmatada, com as mesmas
características ecológicas e localizadas no mesmo município.
46
Artigo 3°, IX, alínea a) da Resolução CONAMA nº. 303/2002.
47
Artigo 41 do Decreto Federal n. 6.660/08.
48
Artigo 26 do Decreto Federal 6.660/08. Artigo 27. A área destinada na forma de que tratam o inciso I e o § 1 do art. 26, poderá constituir
Reserva Particular do Patrimônio Natural, nos termos do art. 21 da Lei n. 9.985/00, ou servidão florestal em caráter permanente conforme
previsto no art. 44‐A da Lei n. 4.771/65 – Código Florestal.
49
Artigo 2°, IV da Resolução CONAMA n. 417/09.
50
Artigo 6º da Resolução CONAMA n. 417/09. Ressalvado o disposto no artigo 5 da Lei n 11.428/2006.
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6.6

Proteção do Patrimônio Cultural

Conforme os estudos realizados, o empreendimento não se localiza em área de ocorrência de sítios
arqueológicos, definidos como bens da União e considerados patrimônio cultural brasileiro pela
Constituição Federal de 198851. Caso seja descoberto qualquer vestígio de sítio arqueológico no
decorrer de sua instalação, as atividades deverão ser imediatamente paralisadas e o IPHAN comunicado
nos termos da Lei Federal nº. 3.924/6152 e nas Portarias do IPHAN nº. 007/1988, 230/2002 e 28/2003.

6.7

Recursos Hídricos

A Lei Estadual nº. 14.675/2009 apresenta disposições sobre a proteção dos recursos hídricos. Destaca‐se
a diretriz que orienta a preservação e a conservação dos ecossistemas aquáticos e dos recursos naturais
conexos aos recursos hídricos53.
O lançamento de efluentes deve observar as normas sobre a outorga de direito de uso de recursos
hídricos previstas nas Políticas Federal e Estadual de Recursos Hídricos54 e tem como objetivo assegurar
o controle quantitativo e qualitativo dos usos da água. Destaca a observância de normas federais que
estabelecem padrões e condições para o lançamento de efluentes nos recursos hídricos estaduais55.
Desta forma, deverão ser observadas as normas da Resolução do CONAMA nº. 357/05, que dispõe sobre
a classificação dos corpos d’água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como
estabelece as condições e padrões de lançamento de efluentes. A referida norma foi parcialmente
alterada e complementada pela Resolução do CONAMA nº. 430/201156.
Nos termos desta norma, os efluentes de qualquer fonte poluidora somente poderão ser lançados
diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento e desde que obedeçam às condições,
padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas aplicáveis57. O empreendedor, no
processo de licenciamento, informará ao órgão ambiental as substâncias que poderão estar contidas no
efluente gerado, entre aquelas listadas ou não na Resolução CONAMA nº. 357/2005 para padrões de
qualidade de água, sob pena de suspensão ou cancelamento da licença expedida58.
Os responsáveis pelas fontes poluidoras dos recursos hídricos deverão realizar o automonitoramento
para controle e acompanhamento periódico dos efluentes lançados nos corpos receptores, com base
em amostragem representativa dos mesmos59. As fontes potencial ou efetivamente poluidoras dos
recursos hídricos deverão buscar práticas de gestão de efluentes com vistas ao uso eficiente da água, à
aplicação de técnicas para redução da geração e melhoria da qualidade de efluentes gerados e, sempre
que possível e adequado, proceder à reutilização60.
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6.8

Relação da Normativa Vigente por Área Temática

LICENCIAMENTO AMBIENTAL

Constituição Federal ‐ Artigo 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social,
observados os seguintes princípios:
III ‐ função social da propriedade;
VI ‐ defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado, conforme o
impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação.
Constituição Federal ‐ Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo‐se ao Poder Público e à
coletividade o dever de defendê‐lo e preservá‐lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a
efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:
IV ‐ exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora
de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se
dará publicidade;
Lei Federal nº. 6.938/81. Institui a Política Nacional do Meio Ambiente. Estabelece princípios, objetivos,
conceitos e instrumentos para implementação da Política Nacional do Meio Ambiente e o Sistema
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). O licenciamento ambiental é um dos instrumentos
estabelecidos pela lei61 para a gestão ambiental pública. Dispõe que a construção, instalação, ampliação
e funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, efetiva ou
potencialmente poluidores ou capazes, sob qualquer forma, de causar degradação ambiental
dependerão de prévio licenciamento ambiental62.
Decreto Federal nº. 99.274/90. Regulamenta a Lei Federal nº. 6.938/81. Estabelece nos artigos 17 a 19
regramentos para o licenciamento ambiental, dentre outros dispositivos.
Resolução CONAMA nº. 01/1986. Dispõe sobre critérios básicos e diretrizes gerais para o Relatório de
Impacto Ambiental ‐ RIMA. Considera impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas,
químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou energia resultante
das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:
I ‐ a saúde, a segurança e o bem‐estar da população;
II ‐ as atividades sociais e econômicas;
III ‐ a biota;
IV ‐ as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V ‐ a qualidade dos recursos ambientais.
O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial aos princípios e objetivos
expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais63:
I ‐ Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização do projeto, confrontando‐as
com a hipótese de não execução do projeto;
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II ‐ Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de
implantação e operação da atividade;
III ‐ Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos,
denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia
hidrográfica na qual se localiza;
lV ‐ Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em implantação na área
de influência do projeto, e sua compatibilidade.
O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades técnicas64:
I ‐ Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, completa descrição e análise dos
recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação
ambiental da área, antes da implantação do projeto, considerando:
a) o meio físico ‐ o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a
topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos d’água, o regime hidrológico, as correntes
marinhas, as correntes atmosféricas;
b) o meio biológico e os ecossistemas naturais ‐ a fauna e a flora, destacando as espécies
indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de
extinção e as áreas de preservação permanente;
c) o meio socioeconômico ‐ o uso e ocupação do solo, os usos da água e a socioeconomia,
destacando os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as
relações de dependência entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial
utilização futura desses recursos.
II ‐ Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de
identificação, previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos
relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e
indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de
reversibilidade; suas propriedades cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e
benefícios sociais.
III ‐ Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos
de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas.
IV ‐ Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos
e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados.
O relatório de impacto ambiental ‐ RIMA refletirá as conclusões do estudo de impacto ambiental e
conterá, no mínimo65:
I ‐ Os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas
setoriais, planos e programas governamentais;
II ‐ A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, especificando para
cada um deles, nas fases de construção e operação a área de influência, as matérias‐primas,
mão de obra, as fontes de energia, os processos e técnicas operacionais, os prováveis
efluentes, emissões, resíduos e perdas de energia, os empregos diretos e indiretos a serem
gerados;
III ‐ A síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambientais da área de influência do
projeto;
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IV ‐ A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da atividade,
considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos
e indicando os métodos, técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e
interpretação;
V ‐ A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as
diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como com a hipótese de
sua não realização;
VI ‐ A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos impactos
negativos, mencionando aqueles que não puderem ser evitados, e o grau de alteração
esperado;
VII ‐ O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos;
VIII ‐ Recomendação quanto à alternativa mais favorável (conclusões e comentários de ordem
geral).
O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequada a sua compreensão. As informações
devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais
técnicas de comunicação visual, de modo que se possam ser entendidas as vantagens e desvantagens do
projeto, bem como todas as consequências ambientais de sua implementação.
Resolução CONAMA nº. 06/1986. Dispõe sobre a aprovação de modelos para publicação de pedidos de
licenciamento.
Resolução CONAMA nº. 09/1987. Dispõe sobre a realização de audiências públicas.
Resolução CONAMA nº. 237/1997. Dispõe sobre a revisão e complementação dos procedimentos e
critérios utilizados para o licenciamento ambiental. O empreendedor e os profissionais que subscrevem
os estudos serão responsáveis pelas informações apresentadas, sujeitando‐se às sanções
administrativas, civis e penais66. O procedimento de licenciamento ambiental deverá conter,
obrigatoriamente, a certidão da Prefeitura Municipal, declarando que o local e o tipo de
empreendimento ou atividade estão em conformidade com a legislação aplicável ao uso e ocupação
do solo e, quando for o caso, a autorização para supressão de vegetação e a outorga para o uso da
água, emitidas pelos órgãos competentes67.
Resolução CONAMA nº. 281/2001. Dispõe sobre modelos de publicação de pedidos de licenciamento.
Resolução CONSEMA nº. 13/2012. Aprova a Listagem das Atividades Consideradas Potencialmente
Causadoras de Degradação Ambiental passíveis de licenciamento ambiental no Estado de Santa
Catarina e a indicação do competente estudo ambiental para fins de licenciamento. Código 71.11.00 ‐
Parcelamento do solo urbano: Loteamento e/ou condomínio de terrenos, localizado em municípios da
Zona Costeira, assim definidos pela legislação específica, ou em municípios onde se observe pelo menos
uma das seguintes condições: a) não possua Plano Diretor; b) não exista sistema de coleta e tratamento
de esgoto na área objeto do parcelamento. Loteamento e/ou condomínio horizontal unifamiliar com
área superior a 100ha, dependem obrigatoriamente de licenciamento, independente da localização.
Pot. Poluidor/Degradador: Ar: P Água: M Solo: M Geral: M
Porte: AU <= 1: pequeno (EAS) AU >= 5: grande (EAS), quando AU > 100Ha EIA. Os demais:
médio (EAS)
Instrução Normativa IBAMA nº. 184/2008. Estabelece, no âmbito desta Autarquia, os procedimentos
para o licenciamento ambiental federal. O EIA e o RIMA deverão ser elaborados pelo empreendedor em
conformidade com os critérios, as metodologias, as normas e os padrões estabelecidos pelo TR
66
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definitivo, aprovado pela Diretoria de Licenciamento Ambiental ‐ DILIC68. Quando da elaboração do
estudo ambiental, o IBAMA em conjunto com o empreendedor promoverá reuniões periódicas de
acompanhamento, visando minimizar devoluções e complementações69. O prazo para a análise técnica
do estudo ambiental será de 180 dias para EIA/RIMA. O IBAMA, caso necessário, poderá solicitar
complementações dos estudos ao empreendedor e realizar vistoria técnica70.
Aos órgãos envolvidos no licenciamento será solicitado posicionamento sobre o estudo ambiental em 60
dias e no que segue71:
OEMAs envolvidas ‐ avaliar o projeto, seus impactos e medidas de controle e mitigadoras, em
consonância com plano, programas e leis estaduais;
Unidade de conservação ‐ identificar e informar se existem restrições para implantação e
operação do empreendimento, de acordo com o Decreto de criação, do plano de manejo ou
zoneamento;
FUNAI e Fundação Palmares ‐ identificar e informar possíveis impactos sobre comunidades
indígenas e quilombolas e se as medidas propostas para mitigar os impactos são eficientes;
IPHAN ‐ informar se na área pretendida já existem sítios arqueológicos identificados e se as
propostas apresentadas para resgate são adequadas;
Os OEMAs intervenientes deverão se manifestar em 30 dias após a entrega do estudo, a falta
de manifestação será registrada como aprovação das conclusões e sugestões do estudo
ambiental;
Os órgãos intervenientes deverão se manifestar em 30 dias após a entrega do estudo, a falta
de manifestação será convertida em condicionante da licença prévia, neste caso, a licença de
instalação não será emitida até a definitiva manifestação dos órgãos federais intervenientes.
Para a emissão da Licença Prévia, o empreendedor deverá apresentar ao IBAMA, quando couber, a
Certidão Municipal, a qual declara que o local de instalação do empreendimento está em conformidade
com a legislação aplicável ao uso e ocupação do solo ou documento similar72.
PORTARIA/IBAMA nº. 96, de 30 DE OUTUBRO de 1996. Estabelece critérios para o funcionamento
do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou utilizadoras de recursos
ambientais.

ASPECTOS URBANÍSTICOS

Constituição Federal ‐ Artigo 30. Compete aos Municípios:
VIII – promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante
planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.
Constituição Federal ‐ Artigo 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento
das funções sociais da cidade e garantir o bem‐estar de seus habitantes.
§ 1º ‐ O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de
vinte mil habitantes, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
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§ 2º ‐ A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais
de ordenação da cidade expressas no plano diretor.
Lei Federal nº. 4.591/1964. Dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias.
Decreto‐Lei nº. 271/1967. Dispõe sobre loteamento urbano, responsabilidade do Ioteador, concessão
de uso e espaço aéreo e dá outras providências.
Lei Federal nº. 6.766/1979. Dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano.
Segundo esta lei, a infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos
de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água
potável, energia elétrica pública e domiciliar e vias de circulação73.
Não será permitido o parcelamento do solo em terrenos alagadiços ou sujeitos a inundações, antes de
tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas; aterrados com material nocivos à
saúde pública, sem que sejam previamente saneados; com declividade igual ou superior a 30%, salvo se
atendidas exigências específicas das autoridades competentes; onde as condições geológicas não
aconselham a edificação; em áreas de preservação ecológica ou naquelas em que a poluição impeça
condições sanitárias suportáveis, até sua correção74.
Lei Federal nº. 10.257/01. Estabelece diretrizes gerais da política urbana (Estatuto da Cidade). Dispõe
que a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de
ordenação da cidade expressas no plano diretor, assegurando o atendimento das necessidades dos
cidadãos quanto à qualidade de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas75.
Nos termos da lei, a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais76: A determinação de
realização de audiência entre o Poder Público municipal e a população interessada nos processos de
implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio
ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população77 e o Estudo de Impacto de
Vizinhança, que é um dos instrumentos da política urbana, juntamente com o Estudo de Impacto
Ambiental – EIA78.
Lei Estadual nº. 6.063/1982. Dispõe sobre o parcelamento do solo no estado de Santa Catarina.
Lei Complementar Municipal nº. 56/2011. Dispõe sobre a reserva mínima de área permeável em
terrenos públicos e particulares no município de Içara. Determina a exigência de reserva mínima de
área permeável, em terrenos públicos e particulares, quando sujeitos à aprovação do Poder Público
Municipal para edificações de quaisquer espécies no Município de Içara. As proporções mínimas a
serem resguardadas como permeáveis serão as seguintes: V ‐ 12% (doze por cento) para lotes com área
igual ou superior a 501 m² (quinhentos e um metros quadrados).
Lei Complementar Municipal nº. 842/1991. Dispõe sobre o zoneamento e a adequação dos usos às
zonas. Esta Lei regula o uso e a ocupação do solo urbano do município.
A urbanização das Zonas de Expansão Urbana (ZEX) está condicionada à aprovação de planejamento de
integração às zonas adjacentes. As áreas inundáveis terão sua urbanização condicionada à implantação
de sistema de drenagem, afastando a possibilidade de inundação, e com comprovada capacidade de
absorção do solo, para o uso a que se destinar79.
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Nos condomínios e conjuntos residenciais unifamiliares, a fração ideal de cada uma das unidades
autônomas sobre a totalidade do terreno, não poderá ser inferior a duas vezes a área do lote mínimo
previsto para a zona80.
Os terrenos sobre os quais se pretende a construção de condomínio ou conjunto residencial
unifamiliar deverão ser servidos por redes de abastecimento de água, energia elétrica e drenagem,
devendo tais serviços ser implantados de acordo com projetos técnicos aprovados pelos órgãos
competentes e mantidos pelo condomínio ou conjunto residencial81.
O sistema viário interno dos condomínios deverá observar os seguintes requisitos82:
I ‐ Todas as áreas de uso exclusivo deverão ter acesso através das áreas de uso comum;
II ‐ As vias internas destinadas ao trânsito de veículos terão pista de rolamento de no
mínimo 6,00m (seis metros), e as passagens de pedestre terão a largura mínima de 3,00m
(três metros);
III ‐ Dispor de locais de estacionamento na proporção mínima de uma vaga para cada
unidade autônoma;
IV ‐ Dispor de apenas uma ligação com a via pública para tráfego de veículos automotores,
ressalvadas aquelas que, por características de traçado, o sistema viário municipal exigir.
A conservação das benfeitorias, equipamentos, instalações, acessos e demais coisas comuns será de
exclusiva responsabilidade do condomínio ou conjunto residencial83. Aplicam‐se, no que couber, as
demais disposições das Leis Federais nº 4.591/64 e nº 6.766/79, da Lei Estadual nº 6.063/82, da Lei de
Parcelamento do Solo do Município e desta Lei84.
A licença de construir poderá ser recusada, independentemente das demais disposições desta Lei,
quando a ocupação ou uso do solo85:
I ‐ Contrariar os objetivos e diretrizes do Plano;
II ‐ Atentar contra a paisagem natural e urbana, a conservação das perspectivas
monumentais, o patrimônio cultural e a salubridade e segurança pública.
Lei Complementar Municipal nº. 831/1990. Institui o Código de Posturas do Município de Içara/SC. Os
artigos 50 a 58 apresentam as disposições para o controle da poluição ambiental no município.
Estabelece os níveis máximos de intensidade de som ou ruído permitidos em zonas residenciais: 60
decibéis (60db) horário compreendido entre 7:00 horas e 19:00 horas, medidos na curva "B" e 45
decibéis (45 db) das 19: 00 horas, medidos na curva "A"86.
É assegurada proteção às florestas e matas que, por sua localização, servirem a quaisquer dos fins
seguintes87:
a) conservar o regime de águas;
b) evitar erosão das terras pela ação de agentes naturais;
c) fixar dunas;
d) garantir condições de salubridade pública;
e) resguardar sítios que, por sua beleza, mereçam ser conservados;
80

Artigo 76 da Lei Municipal Complementar nº. 842/1991.
Artigo 81 da Lei Municipal Complementar nº. 842/1991.
82
Artigo 80 da Lei Municipal Complementar nº. 842/1991.
83
Artigo 82 da Lei Municipal Complementar nº. 842/1991.
84
Artigo 83 da Lei Municipal Complementar nº. 842/1991.
85
Artigo 108 da Lei Municipal Complementar nº. 842/1991.
86
Artigo 106 da Lei Municipal Complementar nº. 831/1990.
87
Artigo 150 da Lei Municipal Complementar nº. 831/1990.
Estudo de Impacto Ambiental do Ecovitta Resort
81

59

f) asilar espécimes raros da flora ou fauna.
Lei Complementar Municipal nº. 841/1991. Institui o Código de Obras do Município de Içara/SC. Todas
as obras de construção, acréscimo, modificação ou reforma a serem executadas no Município de Içara
serão precedidas dos seguintes atos administrativos88:
I ‐ aprovação do projeto;
II ‐ licenciamento da obra.
Na execução do preparo do terreno e escavações, serão obrigatórias as seguintes precauções89:
a) evitar que as terras ou outros materiais alcancem o passeio ou o leito dos
logradouros;
b) realizar o bota‐fora dos materiais escavados para locais a critério do proprietário sem
causar quaisquer prejuízos a terceiros;
c) adotar as providências que se façam necessárias para a sustentação dos prédios
vizinhos limítrofes;
d) fazer os nivelamentos de forma que as água pluviais tenham pronto escoamento, sem
prejuízo dos vizinhos.
As instalações do sistema de tratamento de esgoto sanitário obedecerão às normas da ABNT NBR
13.969 e deverão ser aprovadas pela Fundação Municipal de Meio Ambiente – FUNDAI90.
O esgoto cloacal e todas as águas servidas serão canalizados para o sistema de Tratamento. Havendo
rede coletora de esgoto com tratamento final, as águas residuais serão canalizadas diretamente para a
rede, sem necessidade de tratamento individual. Inexistindo a rede coletora de esgoto, o destino final
do esgoto tratado será o sumidouro91.
Consideram‐se estradas municipais as vias de comunicação rodoviária conservadas pelo Governo
Municipal. Para abertura e conservação das estradas municipais serão observadas as seguintes regras92:
a) elaboração dos respectivos estudos de exploração e locação;
b) as estradas intermunicipais serão abertas e conservadas de acordo com os
dispositivos da Lei Estadual que regulamenta as estradas de rodagem estaduais em tudo
que lhes forem aplicáveis;
c) as estradas municipais e as vicinais serão abertas ou recebidas de particulares e
conservadas, observando‐se o seguinte:
1º ‐ deverão ter 7 (sete) metros de largura no mínimo;
2º ‐ o leito será revestido de terra ou saibro, de modo que tenha a forma levemente
abaulada, com sarjetas de 50 (cinquenta) centímetros de largura;
3º ‐ a faixa de terra abaulada útil ao trânsito será de 6 (seis) metros de largura no
mínimo, conforme a intensidade do trânsito;
4º ‐ em ambas as margens de estrada far‐se‐ão roçadas ou acerros de 3 (três) a 6 (seis)
metros de largura;
5º ‐ não terão porteiras fixas ou de paus atravessados sobre o leito da estrada;
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6º ‐ os dois lados serão cercados por cerca de arame farpado ou madeira ou por taipas
de pedra;
7º ‐ os roçados serão feitos desde as sarjetas ou valas laterais;
8º ‐ não terão águas rasas, sobre as quais serão feitas pontes;
9º ‐ as pontes obedecerão à técnica necessária para garantia de livre trânsito em
qualquer tempo;
10º ‐ os aterros deverão ser gramados marginalmente.
Não será permitido construir ou reconstruir a menos de 10m (dez metros) do eixo da estrada de
rodagem, devendo o interessado requerer alinhamento ou nivelamento, se as obras se fizerem neste
limite mínimo93.
Lei Complementar Municipal nº. 822/1990. Institui a Lei de Parcelamento do Solo no município de
Içara/SC. Os artigos 47 a 54 apresentaram disposições sobre condomínios e conjuntos residenciais.
Os condomínios e conjuntos residenciais terão discriminação da fração ideal de cada unidade autônoma
em relação à totalidade do terreno, conforme artigo 8º da Lei Federal nº 4.591/6494.
A fração ideal de cada unidade autônoma sobre a totalidade do terreno não poderá ser inferior ao
dobro da área do lote mínimo para a zona. Os condomínios e conjuntos residenciais a serem
implantados em áreas que já tenham cumprido as exigências referentes à Lei Federal nº. 6.766/1979
estarão isentos do cumprimento referente à área da fração ideal de cada unidade autônoma95.
As áreas de uso comum serão de no mínimo 40% (quarenta por cento) da área total do terreno e
incluem vias e áreas livres, aplicável a condomínios em áreas que não tenham atendido às exigências da
Lei Federal nº 6.766/79 e do Plano Diretor do Município96.
Todas as áreas de uso individual deverão ter acesso através de áreas de uso comum. As vias internas
destinadas ao trânsito de veículos terão pista de rolamento de no mínimo 6m (seis metros), e as
passagens de pedestres terão largura mínima de 3m (três metros)97.
Os terrenos sobre os quais se pretende a construção de condomínio ou conjunto residencial deverão ser
servidos por redes de abastecimento de água, energia elétrica, drenagem pluvial e calçamento, devendo
tais serviços ser implantados de acordo com Projetos Técnicos aprovados pelos órgãos competentes, e
mantidos pelo condomínio ou conjunto residencial98.
Os projetos de edificação em bens imóveis, com fins de moradia, comércio, indústria ou de prestação de
serviços, somente serão aprovados se previsto a construção de reservatório de captação de água da
chuva para o seu aproveitamento útil.
Ficam dispensados de exigência os projetos de edificações residenciais unifamiliares ou multifamiliares
que abriguem menos de 20 (vinte) famílias e os comerciais, industriais ou de prestação de serviços com
área edificada inferior a 750 (setecentos e cinquenta) metros quadrados99.
O reservatório para captação e armazenamento da água de chuva será construído na área da edificação
ou em sua área de recuo, de acordo com a regulamentação técnica do Poder Executivo, sendo vedada
sua construção do recuo viário ou de ajardinamento. A água da chuva aproveitada do reservatório será
distribuída pelo próprio imóvel, para uso em descargas em banheiros, lavagem de calçadas, irrigação de
jardins e outros usos afins, vedado o consumo humano e a mistura com o fornecimento de água
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potável. A área a ser ocupada pelo dispositivo de aproveitamento de água da chuva e seu reservatório
não será computada para efeito do cálculo do índice de aproveitamento100.
A conservação de benfeitorias, equipamentos, instalações, acessos e demais coisas comuns será de
exclusiva responsabilidade do condomínio ou conjunto residencial101.
Para aprovação de projeto de condomínio ou conjunto residencial serão observadas as mesmas
exigências para projetos de loteamentos102.
Os condomínios ou conjuntos residenciais projetados em terrenos não pertencentes a loteamento
aprovado e com área igual ou superior a 7.200,00m² (sete mil e duzentos metros quadrados) deverão
destinar 5% (cinco por cento) da área do terreno para fins de uso público municipal, contínuos e com
dimensão mínima de 12m (doze metros) ou 15m (quinze metros) no caso de serem de esquina.
Os condomínios ou conjuntos residenciais com área inferior a 7.200,00m² (sete mil e duzentos metros
quadrados) estão isentos da destinação de áreas de uso público.
Na aprovação de loteamento será sempre considerada a urbanização da área contígua ou limítrofe, e as
vias de circulação previstas devem se articular com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas,
harmonizando‐se com a topografia local103.

ZONA COSTEIRA

Constituição Federal ‐ Artigo 225, §4º. A zona costeira é patrimônio nacional e sua utilização far‐se‐á, na
forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente. Considera também
que as praias marítimas, o mar territorial e os terrenos de marinha e seus acrescidos são bens da
União104.
Lei Federal nº. 7.661/1988. Institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. Destaca que o
licenciamento para construção, instalação, funcionamento e ampliação de atividades com alterações
das características naturais da zona costeira deverá observar a legislação federal, estadual e municipal,
respeitando as diretrizes dos planos de gerenciamento costeiro105. Também, que as praias são bens
públicos de uso comum do povo, sendo assegurado, sempre, livre e franco acesso a elas e ao mar, em
qualquer direção ou sentido, ressalvados os trechos considerados de interesse de segurança nacional ou
incluídos em áreas protegidas por legislação específica106.
Decreto Federal nº. 5.300/2004. Regulamenta a Lei Federal nº 7.661/88. Dispõe sobre regras de uso e
ocupação do solo na zona costeira e critérios para a gestão da orla marítima. Tal norma define diretrizes
gerais e não expressa proibição de ocupação na orla. São normas genéricas que exigem a
compatibilização dos empreendimentos com o sistema viário e a estrutura de saneamento existentes107,
exigências de compensação em caso de supressão de vegetação108 e exigência de acessos públicos para
as praias109.
A norma também prevê a realização de planos de intervenção da orla como um de seus instrumentos de
gestão110. Para fins de licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades em áreas não
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contempladas no plano de intervenção, o órgão ambiental requisitará estudos que permitam a
caracterização e classificação da orla marítima111.
Lei Estadual nº. 13.553/2005. Instituiu o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro em Santa Catarina.
Esta lei não traz qualquer limitação específica, apresentando apenas diretrizes para a elaboração do dito
plano. Destacam‐se as seguintes disposições: o licenciamento para parcelamento e desmembramento
do solo e para construções e instalações na Zona Costeira Estadual deverá observar, além do disposto
nesta Lei, o previsto nas demais normas federais, estaduais e municipais afins112. Para o licenciamento, o
órgão competente solicitará ao interessado na obra ou atividade a elaboração dos estudos necessários,
de acordo com suas características e seu porte, conforme a Resolução do CONSEMA que estabelece
atividades consideradas potencialmente causadoras de degradação ambiental113.
Decreto Estadual nº. 5.010/2006. Regulamenta a Lei nº. 13.553/2005, que institui o Plano Estadual de
Gerenciamento Costeiro e estabelece outras providências.
Art. 2o Para os fins previstos neste Decreto, entende‐se por:
I ‐ Zona Costeira do Estado de Santa Catarina é o espaço geográfico constituído:
a) na faixa terrestre, pelo conjunto de territórios dos municípios que confrontam com
o mar ou com as grandes lagoas costeiras, ou abrigam ecossistemas costeiros relevantes e atividades
socioeconômicas características da Zona Costeira;
Art. 3o A faixa terrestre da Zona Costeira, para fins do Plano Estadual de
Gerenciamento Costeiro, é composta pela área dos atuais 36 (trinta e seis) municípios, subdivididos
em 5 (cinco) Setores Costeiros:
I ‐ Setor 5 – Litoral Sul: Araranguá, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Içara114,
Passo de Torres, Santa Rosa do Sul, São João do Sul e Sombrio.

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL E AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO GESTOR DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO
PARA O LICENCIAMENTO.

Lei Federal nº. 9.985/2000. Regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal e
institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). A Lei do SNUC estabelece
o mecanismo de compensação ambiental e seus critérios para apoiar a implantação e manutenção de
Unidade de Conservação (UC) do Grupo de Proteção Integral nos casos de licenciamento ambiental de
empreendimentos de significativo impacto ambiental, que afetem a UC ou sua zona de
amortecimento115.
Artigo 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de
significativo impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com
fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório EIA/RIMA, o
empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de conservação
do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta
Lei.
(...)
§ 3º Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou sua zona de
amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser
111 Artigo 34 do Decreto Federal nº. 5.300/2004.
112 Artigo 6º da Lei Estadual nº. 13.553/2005.
113 Artigo 6º, § 2º da Lei Estadual nº. 13.553/2005.
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concedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade
afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção lntegral, deverá ser uma das
beneficiárias da compensação definida neste artigo.
Lei Federal nº. 12.651/2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. O poder público municipal
contará, para o estabelecimento de áreas verdes urbanas, com os seguintes instrumentos: aplicação em
áreas verdes de recursos oriundos da compensação ambiental116.
Decreto Federal nº. 4.340/2002. Regulamenta artigos da Lei Federal nº. 9.985/00, que institui o
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC).
Decreto Federal nº. 6.848/2009. Altera e acrescenta dispositivos ao Decreto nº. 4.340/02, para
regulamentar a compensação ambiental. Estabelece regras e metodologia para o cálculo da
compensação ambiental, considerando exclusivamente os impactos negativos sobre o meio ambiente e
define o percentual de 0,5% como teto do valor da compensação ambiental prevista no artigo 36 da Lei
do SNUC.
Resolução CONAMA nº. 371/2006. Estabelece diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo,
cobrança, aplicação, aprovação e controle de gastos de recursos advindos de compensação ambiental,
conforme a Lei nº. 9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza
(SNUC) e dá outras providências.
Resolução CONAMA nº. 428/2010. Dispõe, no âmbito do licenciamento ambiental, sobre a autorização
do órgão responsável pela administração da Unidade de Conservação (UC), de que trata o § 3º do artigo
36 da Lei nº. 9.985/2000, bem como sobre a ciência do órgão responsável pela administração da UC no
caso de licenciamento ambiental de empreendimentos não sujeitos a EIA‐RIMA e dá outras
providências.
O licenciamento de empreendimentos de significativo impacto ambiental que possam afetar Unidade
de Conservação (UC) específica ou sua Zona de Amortecimento (ZA), assim considerados pelo órgão
ambiental licenciador, com fundamento em Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de
Impacto Ambiental (EIA/RIMA), só poderá ser concedido após autorização do órgão responsável pela
administração da UC117.
A autorização de que trata esta Resolução deverá ser solicitada pelo órgão ambiental licenciador, antes
da emissão da primeira licença prevista, ao órgão responsável pela administração da UC que se
manifestará dentro do procedimento de licenciamento ambiental118. O órgão ambiental licenciador
deverá, antes de emitir os termos de referência do EIA/RIMA, consultar formalmente o órgão
responsável pela administração da UC quanto à necessidade e ao conteúdo exigido de estudos
específicos relativos aos impactos do empreendimento na UC, o qual se manifestará no prazo máximo
de 15 dias úteis, contados do recebimento da consulta119.

PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO NATURAL E INTERVENÇÕES LEGALMENTE AUTORIZADAS

Constituição Federal. Artigo. 225, § 1º, III, VIII e § 4º. Incumbe ao Poder Público: definir, em todas as
unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos,
sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Também, proteger a fauna e a
flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica e provoquem a
extinção de espécies.
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A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato‐Grossense e a Zona
Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far‐se‐á, na forma da lei, dentro de condições que
assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais.
Lei Complementar Federal nº. 140/2011. Fixa normas 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. A supressão
de vegetação decorrente de licenciamentos ambientais é autorizada pelo ente federativo
licenciador120.
Art. 7o São ações administrativas da União:
XV ‐ aprovar o manejo e a supressão de vegetação, de florestas e formações sucessoras
em: b) atividades ou empreendimentos licenciados ou autorizados, ambientalmente, pela
União.
Lei Federal nº. 11.428/2006. Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata
Atlântica. A proteção e a utilização da Mata Atlântica têm por objetivo geral o desenvolvimento
sustentável e, por objetivos específicos, a salvaguarda da biodiversidade, da saúde humana, dos valores
paisagísticos, estéticos e turísticos, do regime hídrico e da estabilidade social121. Na sua proteção e
utilização serão observados os princípios da função socioambiental da propriedade, da equidade
intergeracional, da prevenção, da precaução, do usuário‐pagador, da transparência das informações e
atos, da gestão democrática, da gratuidade dos serviços e do respeito ao direito de propriedade122.
A Lei da Mata Atlântica apresenta dispositivos sobre o regime jurídico do Bioma em áreas urbanas123.
Art. 30. É vedada a supressão de vegetação primária do Bioma Mata Atlântica, para fins de
loteamento ou edificação, nas regiões metropolitanas e áreas urbanas consideradas como tal
em lei específica, aplicando‐se à supressão da vegetação secundária em estágio avançado de
regeneração as seguintes restrições:
I ‐ nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de vigência desta Lei, a supressão
de vegetação secundária em estágio avançado de regeneração dependerá de prévia
autorização do órgão estadual competente e somente será admitida para fins de loteamento
ou edificação, no caso de empreendimentos que garantam a preservação de vegetação nativa
em estágio avançado de regeneração em no mínimo 50% (cinquenta por cento) da área total
coberta por esta vegetação, ressalvado o disposto nos arts. 11, 12 e 17 desta Lei e atendido ao
disposto no Plano Diretor do Município e demais normas urbanísticas e ambientais
aplicáveis;
II ‐ nos perímetros urbanos aprovados após a data de início de vigência desta Lei, é vedada a
supressão de vegetação secundária em estágio avançado de regeneração do Bioma Mata
Atlântica para fins de loteamento ou edificação.
Art. 31. Nas regiões metropolitanas e áreas urbanas, assim consideradas em lei, o
parcelamento do solo para fins de loteamento ou qualquer edificação em área de vegetação
secundária, em estágio médio de regeneração, do Bioma Mata Atlântica, deve obedecer ao
disposto no Plano Diretor do Município e demais normas aplicáveis, e dependerá de prévia
autorização do órgão estadual competente, ressalvado o disposto nos artigos 11, 12 e 17
desta Lei.
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§ 1o Nos perímetros urbanos aprovados até a data de início de vigência desta Lei, a supressão
de vegetação secundária em estágio médio de regeneração somente será admitida, para fins
de loteamento ou edificação, no caso de empreendimentos que garantam a preservação de
vegetação nativa em estágio médio de regeneração em no mínimo 30% (trinta por cento) da
área total coberta por esta vegetação.
§ 2o Nos perímetros urbanos delimitados após a data de início de vigência desta Lei, a
supressão de vegetação secundária em estágio médio de regeneração fica condicionada à
manutenção de vegetação em estágio médio de regeneração em no mínimo 50% (cinquenta
por cento) da área total coberta por esta vegetação.
São as ressalvas:
Artigo 11, I. O corte ou supressão de vegetação primária ou nos estágios avançado e médio de
regeneração fica vedado quando a vegetação:
a) abrigar espécies da fauna e da flora silvestre ameaçadas de extinção;
b) exercer a função de proteção de mananciais ou de prevenção e controle da erosão;
c) formar corredores entre remanescentes de vegetação primária e secundária em estágio
avançado de regeneração;
d) proteger o entorno de unidades de conservação;
e) possuir excepcional valor paisagístico, reconhecidos pelos órgãos executivos do SISNAMA.
Artigo 12. Os novos empreendimentos que impliquem o corte ou a supressão de vegetação
deverão ser implantados preferencialmente em áreas já substancialmente alteradas ou
degradadas.
Artigo 17. O corte ou a supressão de vegetação primária ou secundária nos estágios médio ou
avançado de regeneração do Bioma Mata Atlântica, autorizados por esta Lei, ficam
condicionados à compensação ambiental, na forma da destinação de área equivalente à
extensão da área desmatada, com as mesmas características ecológicas, na mesma bacia
hidrográfica, sempre que possível na mesma microbacia hidrográfica, e, nos casos previstos
nos arts. 30 e 31, ambos desta Lei, em áreas localizadas no mesmo Município ou região
metropolitana.
§ 1o Verificada pelo órgão ambiental a impossibilidade da compensação ambiental prevista no
caput deste artigo, será exigida a reposição florestal, com espécies nativas, em área
equivalente à desmatada, na mesma bacia hidrográfica, sempre que possível na mesma
microbacia hidrográfica.
§ 2o A compensação ambiental a que se refere este artigo não se aplica aos casos previstos
no inciso III do art. 23 desta Lei ou de corte ou de supressão ilegais.
Lei Federal nº. 12.651/2012. Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa. Dispõe que as florestas
existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às
terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo‐se os
direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei
estabelecem124.
Na utilização e exploração da vegetação, as ações ou omissões contrárias às disposições desta Lei são
consideradas uso irregular da propriedade, sem prejuízo da responsabilidade civil e das sanções
administrativas, civis e penais. As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas
ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural125.
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Conceitua Área de Preservação Permanente (APP) como área protegida, coberta ou não por vegetação
nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e
a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem‐estar das
populações humanas126.
Conforme o Artigo 4º: Considera‐se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou
urbanas, para os efeitos desta Lei127:
I ‐ as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os
efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: (Incluído pela Lei nº.
12.727/2012).
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;
II ‐ as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas;
III ‐ as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes de barramento ou
represamento de cursos d’água naturais, na faixa definida na licença ambiental do empreendimento;
(Incluído pela Lei nº.12.727/2012).
IV ‐ as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, qualquer que seja sua situação
topográfica, no raio mínimo de 50 (cinquenta) metros; (Redação dada pela Lei nº 12.727, de 2012).
VI ‐ as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues;
§ 1o Não será exigida Área de Preservação Permanente no entorno de reservatórios artificiais de
água que não decorram de barramento ou represamento de cursos d’água naturais. (Redação dada pela
Lei nº 12.727, de 2012).
§ 4o Nas acumulações naturais ou artificiais de água com superfície inferior a 1 (um) hectare,
fica dispensada a reserva da faixa de proteção prevista nos incisos II e III do caput, vedada nova
supressão de áreas de vegetação nativa, salvo autorização do órgão ambiental competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente ‐ SISNAMA. (Redação dada pela Lei nº. 12.727/2012).
A vegetação situada em Área de Preservação Permanente deverá ser mantida pelo proprietário
da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou
privado128.
Tendo ocorrido supressão de vegetação situada em Área de Preservação Permanente, o
proprietário da área, possuidor ou ocupante a qualquer título, é obrigado a promover a recomposição
da vegetação, ressalvados os usos autorizados previstos nesta Lei129. No caso de supressão não
autorizada de vegetação realizada após 22 de julho de 2008, é vedada a concessão de novas
autorizações de supressão de vegetação enquanto não cumpridas as obrigações previstas130.
A intervenção ou a supressão de vegetação nativa em Área de Preservação Permanente
somente ocorrerá nas hipóteses de utilidade pública, de interesse social ou de baixo impacto
ambiental, previstas nesta Lei131. A supressão de vegetação nativa protetora de nascentes, dunas e
restingas somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública132.
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Lei Federal nº. 5.197/1967. Dispõe sobre proteção à fauna silvestre e dá outras providências.
Estabelece que a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros são propriedade do
Estado e que é proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça, apanha ou comércio133.
Decreto Federal nº. 6.660/2008. Regulamenta dispositivos da Lei nº. 11.428/2006, que dispõe sobre a
utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica.
Resolução CONAMA nº. 388/2007. Dispõe sobre a convalidação das Resoluções que definem a
vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e avançado de regeneração da Mata
Atlântica.
Resolução CONAMA nº. 04/1994. Define vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e
avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os procedimentos de licenciamento de
atividades florestais em Santa Catarina.
Resolução CONAMA nº. 417/2009. Dispõe sobre parâmetros básicos para definição de vegetação
primária e dos estágios sucessionais secundários da vegetação de Restinga na Mata Atlântica e dá outras
providências. Estabelece que não se caracteriza como remanescente de vegetação de Restinga a
existência de espécies ruderais nativas ou exóticas, em áreas já ocupadas com agricultura, cidades,
pastagens e florestas plantadas ou outras áreas desprovidas de vegetação nativa, ressalvado o disposto
no artigo 5º da Lei nº. 11.428/2006134.
Resolução CONAMA nº. 369/2006. Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, interesse
social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a intervenção ou supressão de vegetação em Área
de Preservação Permanente ‐ APP.
Resolução CONAMA nº. 303/2002. Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de
Preservação Permanente.
Instrução Normativa Ministério do Meio Ambiente nº. 06/2008. Institui a Lista das Espécies da Flora
Brasileira Ameaçadas de Extinção.
Instrução Normativa Ministério do Meio Ambiente nº. 3/2003. Institui a Lista das Espécies da Fauna
Brasileira Ameaçada de Extinção.
Eventuais condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, em especial à fauna e à flora sujeitam os
agentes às sanções civis, penais e administrativas na forma das Leis Federais nº. 7.347/1985 e
9.605/1998 e do Decreto Federal nº. 6.514/2008.

PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL

Constituição Federal ‐ Artigo 20. São bens da União: X ‐ as cavidades naturais subterrâneas e os sítios
arqueológicos e pré‐históricos;
Constituição Federal ‐ Artigo 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza
material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: V ‐ os
conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico,
ecológico e científico.
Lei Federal nº. 3.924/1961. Dispõe sobre a proteção ao patrimônio arqueológico e pré‐histórico,
proibindo a destruição ou mutilação das ocorrências arqueológicas em todo território nacional antes de
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serem devidamente pesquisadas, enquadrando qualquer ato que implique a destruição total ou parcial
dos sítios arqueológicos como crime contra o Patrimônio Nacional.
Resolução CONAMA nº. 01/1986. Estabelece que os sítios e monumentos arqueológicos devam ser
objeto de consideração para a emissão das licenças Prévia, de Instalação e Operação de
empreendimentos que causem impacto significativo ao meio ambiente.
Portaria IPHAN nº. 7, de 01/12/88. Dispõe sobre a autorização de escavações e pesquisas no território
nacional, procurando garantir que as pesquisas de campo e as escavações arqueológicas sejam
realizadas por profissionais com preparo técnico científico e por instituições científicas especializadas.
Procura ainda garantir a socialização do conhecimento produzido pela pesquisa, para fins científicos,
culturais e educacionais.
Portaria IPHAN / Minc. nº. 230, de 17/12/2002. Define o escopo dos estudos arqueológicos a serem
desenvolvidos nas diferentes fases de licenciamento ambiental.

RECURSOS HÍDRICOS

Constituição Federal ‐ Artigo 21. Compete à União: XIX ‐ instituir sistema nacional de gerenciamento de
recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso;
Lei Federal nº. 9.433/1997. Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos.
A Política Nacional de Recursos Hídricos baseia‐se nos seguintes fundamentos135:
I ‐ a água é um bem de domínio público;
II ‐ a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico;
III ‐ em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e
a dessedentação de animais;
IV ‐ a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o uso múltiplo das águas;
V ‐ a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da Política Nacional de
Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos;
VI ‐ a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a participação do
Poder Público, dos usuários e das comunidades.
São objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos:
I ‐ assegurar à atual e às futuras gerações a necessária disponibilidade de água, em padrões
de qualidade adequados aos respectivos usos;
II ‐ a utilização racional e integrada dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário,
com vistas ao desenvolvimento sustentável;
III ‐ a prevenção e a defesa contra eventos hidrológicos críticos de origem natural ou
decorrentes do uso inadequado dos recursos naturais.
Dentre as diretrizes para a implementação da PNRH, merece destaque a necessidade de integração da
gestão de recursos hídricos com a gestão ambiental136 e a articulação da gestão de recursos hídricos com
a do uso do solo137. Também devem ser integradas as políticas locais de saneamento básico, de uso,
ocupação e conservação do solo e do meio ambiente, com as políticas federais e estaduais de RH138.
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A captação de água e o lançamento de efluentes devem observar as normas sobre a outorga de
direito de uso de recursos hídricos que são instrumentos de gestão previstos nas Políticas Federal e
Estadual de Recursos Hídricos139 e que têm como objetivo assegurar o controle quantitativo e
qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à água.
Estão sujeitos à outorga pelo Poder Público, os direitos dos seguintes usos de recursos hídricos140:
I ‐ derivação ou captação de parcela da água existente em um corpo de água para consumo
final, inclusive abastecimento público ou insumo de processo produtivo;
II ‐ lançamento em corpo de água de esgotos e demais resíduos líquidos ou gasosos,
tratados ou não, com o fim de sua diluição, transporte ou disposição final;
III ‐ uso de recursos hídricos com fins de aproveitamento dos potenciais hidrelétricos;
IV ‐ outros usos que alterem o regime, a quantidade ou a qualidade da água existente em
um corpo de água.
Lei Estadual nº. 9.748/1994. Dispõe sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos. Estabelece que a
implantação de qualquer empreendimento ou atividade que altere as condições quantitativas ou
qualitativas das águas superficiais ou subterrâneas depende de autorização da Secretaria de Estado
responsável pela Política Estadual de Recursos Hídricos141. O lançamento de efluentes deve observar as
normas sobre a outorga de direito de uso de recursos hídricos previstas nas Políticas Federal e Estadual
de Recursos Hídricos142 e que tem como objetivo assegurar o controle quantitativo e qualitativo dos
usos da água.
Lei Estadual nº. 14.675/2009. Institui o Código Estadual do Meio Ambiente. Seus artigos 215 a 238
estabelecem disposições sobre a proteção dos recursos hídricos. Nos processos de outorga e
licenciamento devem ser obrigatoriamente considerados pelos órgãos competentes143:
I ‐ as prioridades de uso estabelecidas na legislação vigente;
II ‐ a comprovação de que a utilização não causará alteração em níveis superiores aos padrões
ambientais estipulados pela legislação vigente;
III ‐ a manutenção de vazões remanescentes a jusante das captações das águas superficiais; e
IV ‐ a manutenção de níveis adequados para a vida aquática e para o abastecimento público.
Os procedimentos para obtenção da outorga de direito de uso de recursos hídricos e de lançamento de
efluentes devem estar articulados com os procedimentos de licenciamento ambiental, de acordo com as
competências dos órgãos e entidades integrantes da estrutura de gerenciamento de recursos hídricos e
do meio ambiente144. A outorga preventiva, quando cabível, deve ser solicitada pelo empreendedor ou
interessado e apresentada ao órgão ambiental licenciador para a obtenção da Licença Ambiental
Prévia ‐ LAP145. A outorga de direito de uso de recursos hídricos deve ser apresentada ao órgão
ambiental licenciador para a obtenção da Licença Ambiental de Operação ‐ LAO e sua renovação146.
A implantação de loteamentos, distritos industriais e outros empreendimentos que impliquem utilização
de águas subterrâneas ou impermeabilização de significativas porções de terreno deve ser feita de
forma a preservar o ciclo hidrológico original, a ser observado no processo de licenciamento147. Orienta
que as atividades/empreendimentos licenciáveis, quando usuários de recursos hídricos, devem prever
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sistemas para coleta de água da chuva para usos diversos148. Os usuários de recursos hídricos, para
fins de lançamento de efluentes tratados, devem monitorar periodicamente, de forma concomitante,
o efluente e o corpo receptor a montante e a jusante do ponto de lançamento, conforme sistemática
estabelecida pelo órgão licenciador149. Toda tubulação, que tenha sua origem na própria atividade
licenciada, ligada ao corpo receptor, deve ter identificado o emissor de efluentes150.
Proíbe a diluição de efluentes de uma fonte poluidora para fins de atendimento a padrões de
lançamento final em corpos de água151. Determina a observância de normas federais e estabelecem
padrões e condições para o lançamento de efluentes nos recursos hídricos estaduais152.
Lei Estadual nº. 13.683/2006. Dispõe sobre a obrigatoriedade de empreendimentos emissores de
poluentes líquidos instalarem caixa de inspeção. Estabelece que os empreendimentos comerciais e
industriais potencialmente emissores de poluentes líquidos, definidos como de porte e potencial
poluidor grande pela Resolução CONSEMA nº. 01/2006, deverão instalar caixa ou sistema de inspeção
na saída de efluentes gerados ou contidos em suas instalações, sejam eles provenientes da atividade
comercial ou industrial ou de esgotamento sanitário ou drenagem pluvial153.
Ainda segundo a referida legislação as tubulações de entrada e saída da caixa de inspeção deverão ser
aprovadas pelo órgão de fiscalização de meio ambiente no processo de licenciamento ambiental e
deverão estar de acordo com as normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas e
código de posturas dos municípios em que essas atividades estiverem instaladas.
Decreto Federal nº. 5.440/2005. Estabelece Definições e Procedimentos sobre a Qualidade da Água e
Mecanismos para a Divulgação de Informação ao Consumidor.
Resolução CONAMA nº. 430/2011. Dispõe sobre condições e padrões de lançamento de efluentes,
complementa e altera a Resolução no 357/05, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA.
Conforme o artigo 3° da Resolução 430/2011, “os efluentes de qualquer fonte poluidora somente
poderão ser lançados diretamente nos corpos receptores após o devido tratamento e desde que
obedeçam às condições, padrões e exigências dispostos nesta Resolução e em outras normas
aplicáveis”. De acordo com o artigo 7°:
“o órgão ambiental competente deverá, por meio de norma específica ou no
licenciamento da atividade ou empreendimento, estabelecer a carga
poluidora máxima para o lançamento de substâncias passíveis de estarem
presentes ou serem formadas nos processos produtivos, listadas ou não no
art. 16 desta Resolução, de modo a não comprometer as metas progressivas
obrigatórias, intermediárias e final, estabelecidas para enquadramento do
corpo receptor”.
O empreendedor, no processo de licenciamento, informará ao órgão ambiental as substâncias que
poderão estar contidas no efluente gerado, entre aquelas listadas ou não na Resolução CONAMA nº.
357/2005 para padrões de qualidade de água, sob pena de suspensão ou cancelamento da licença
expedida154.
Os responsáveis pelas fontes poluidoras dos recursos hídricos deverão realizar o automonitoramento
para controle e acompanhamento periódico dos efluentes lançados nos corpos receptores, com base
em amostragem representativa dos mesmos155.
148

Artigo 218 da Lei Estadual nº. 14.675/2009.
Artigo 197 da Lei Estadual nº. 14.675/2009.
150
Artigo 227 da Lei Estadual nº. 14.675/2009.
151
Artigo 225 da Lei Estadual nº. 14.675/2009.
152
Artigo 177 da Lei Estadual nº. 14.675/2009. Os efluentes somente podem ser lançados direta ou indiretamente nos corpos de água
interiores, lagunas, estuários e na beira‐mar quando obedecidas às condições previstas nas normas federais e as seguintes.
153
Artigo 1° da Lei Estadual nº. 13.683/2006. Redação dada pela Lei Estadual nº. 13.750/2006.
154
Artigo 7°, §3° da Resolução CONAMA nº. 430/2011.
155
Artigo 24 da Resolução CONAMA nº. 430/2011.
Estudo de Impacto Ambiental do Ecovitta Resort
149

71

As fontes potencial ou efetivamente poluidoras dos recursos hídricos deverão buscar práticas de
gestão de efluentes com vistas ao uso eficiente da água, à aplicação de técnicas para redução da
geração e melhoria da qualidade de efluentes gerados e, sempre que possível e adequado, proceder à
reutilização156.
Resolução CONAMA nº. 396/2008. Dispõe sobre a Classificação e Diretrizes Ambientais para o
Enquadramento das Águas Subterrâneas e dá outras providências.
Resolução CONAMA nº. 357/2005. Dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e diretrizes
ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de lançamento de
efluentes e dá outras providências.

RESÍDUOS

Lei Federal nº. 12.305/2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei n. 9.605/1998 e
dá outras providências.
Esta Lei estabelece princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos para a gestão integrada e o
gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do
poder público e os instrumentos econômicos aplicáveis.
A lei estabelece as responsabilidades dos geradores de resíduos e do poder público157. Também,
institui a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser implementada de forma
individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes,
os consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos
sólidos158.
São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos159:
I ‐ lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;
II ‐ lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;
III ‐ queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados
para essa finalidade;
IV ‐ outras formas vedadas pelo poder público.
Dispõe que as empresas de construção civil estão sujeitas à elaboração de plano de gerenciamento de
resíduos sólidos nos termos do regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA160
Decreto Federal nº. 7.404/2010. Regulamenta a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Dispõe
sobre regras aplicáveis aos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, nos termos da legislação
federal nos artigos 55 a 63.
Lei Estadual nº. 14.675/2009. Institui o Código Estadual do Meio Ambiente. Apresenta disposições
sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos nos artigos 256 a 273. Dispõe que é proibido depositar,
dispor, descarregar, enterrar, infiltrar ou acumular no solo resíduos, em qualquer estado da matéria,
que causem degradação da qualidade ambiental161. O incentivo à cooperação entre as empresas, Estado
e municípios na adoção de soluções conjuntas para a gestão dos resíduos sólidos é um dos objetivos da

156

Artigo 27 da Resolução CONAMA nº. 430/2011.
Artigos 25 a 29 da Lei Federal nº. 12.305/2010.
158
Artigo 30 da Lei Federal nº. 12.305/2010.
159
Artigo 46 da Lei Federal nº. 12.305/2010.
160
Artigo 20, III.
161
Artigo 243 da Lei Estadual nº. 14.675/2009.
Estudo de Impacto Ambiental do Ecovitta Resort
157

72

referida Política Estadual162. Os responsáveis pela geração de resíduos sólidos ficam obrigados a
elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS163. Ficam sujeitos à elaboração e
apresentação do PGRS: as atividades geradoras de resíduos licenciáveis definidas pelo CONSEMA164.
Para efeito de licenciamento pelos órgãos ambientais, as atividades potencialmente poluidoras devem
contemplar em seus projetos os princípios básicos estabelecidos na Política Estadual de Resíduos
Sólidos165.
Resolução CONAMA nº. 420/2009. Dispõe sobre os critérios e valores orientadores de qualidade do
solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental
de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de atividades antrópicas.
Resolução do CONAMA nº. 307/2002. Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão
dos resíduos da construção civil. Considera que os geradores de resíduos da construção civil devem ser
responsáveis pelos resíduos das atividades de construção, reforma, reparos e demolições de estruturas
e estradas, bem como por aqueles resultantes da remoção de vegetação e escavação de solos, e devem
apresentar um projeto de gerenciamento de resíduos em caso de empreendimentos sujeitos ao
Licenciamento Ambiental.

INFORMAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Lei Federal nº. 12.527/2011. Regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5o, no
inciso II do § 3o do art. 37 e no § 2o do art. 216 da Constituição Federal.
Lei Federal nº. 10.650/2003. Dispõe sobre o acesso público aos dados e informações existentes nos
órgãos e entidades integrantes do SISNAMA. Obriga os órgãos e entidades da Administração Pública,
direta, indireta e fundacional, integrantes do SISNAMA, a permitir o acesso público aos documentos,
expedientes e processos administrativos, que tratem de matéria ambiental e a fornecer todas as
informações ambientais que estejam sob sua guarda, em meio escrito, visual, sonoro ou eletrônico166.
Lei Federal nº. 9.795/1999. Institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências.
Lei Estadual nº. 13.558/2005. Dispõe sobre a Política Estadual de Educação Ambiental.
Lei Estadual nº. 14.675/2009. Institui o Código Estadual do Meio Ambiente. Garante o acesso às
informações sobre os impactos ambientais, à situação das atividades potencialmente causadoras de
degradação ambiental e à educação ambiental167. O órgão licenciador pode exigir a implantação de
programa de educação ambiental nos procedimentos de licenciamento dos empreendimentos de
significativo impacto ambiental e da agroindústria integrada, abrangendo funcionários, integrados e
comunidade de entorno, quando couber168.
Decreto Federal nº. 4.281/2002. Regulamenta a Lei nº. 9.795/1999, que institui a Política Nacional de
Educação Ambiental, e dá outras providências.

162

Artigo 257, IV, da Lei Estadual nº. 14.675/2009.
Artigo 265 da Lei Estadual n. 14.675/2009.
164
Artigo 265, §4°, II, da Lei Estadual nº. 14.675/2009.
165
Artigo 270 da Lei Estadual nº. 14.675/2009.
166
Artigo 2º da Lei Federal nº. 10.650/2003.
167
Artigo 8º, II e III, da Lei Estadual nº. 14.675/2009.
167
Artigo 8º, II e III, da Lei Estadual nº. 14.675/2009.
168
Artigo 173 da Lei Estadual nº. 14.675/2009.
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7

DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL

7.1
7.1.1

Meio Físico
Clima

O clima predominante no estado de Santa Catarina é classificado por Köppen, como um clima
mesotérmico úmido (sem estação seca), com precipitações distribuídas durante todo o ano (OMETO,
1981), apresentando bons índices de excedentes hídricos.
O clima na região sul de Santa Catarina, é caracterizado pela ação de massas de ar intertropicais
quentes, que predominam durante a maior parte do ano, e das massas polares. As massas polares são
responsáveis pelo caráter mesotérmico do clima, atuando de forma intercalada com as massas
intertropicais. As oscilações da frente polar atingem o território catarinense durante todo o ano e
imprimem dois aspectos característicos em seu clima: a instabilidade do tempo e a elevada pluviosidade
no decorrer do ano. O predomínio das chuvas de verão se faz por interferência de expansão da massa
equatorial continental para o sul, estendendo‐se pelo litoral, até a região sul de Santa Catarina. Arthur
Strahler (1951, apud Sant’ana Neto 2001) reitera o exposto acima ao classificar o clima da região como
um clima subtropical úmido, sujeito a uma ação das massas tropicais marítimas que podem dar lugar às
massas de ar polares.
As massas tropicais e polares, observadas na região de estudo, acompanham fenômenos frontológicos
que sujeitam a região a severas mudanças climáticas. O resultado disso é a instabilidade térmica e a
elevada pluviosidade em qualquer época do ano.
Para se alcançar uma definição mais detalhada do clima local, torna‐se necessário que sejam
considerados vários fatores, como: radiação solar, latitude, continentalidade, massas de ar, correntes
oceânicas, dentre outros. Esses fatores condicionarão outros elementos climáticos, como a temperatura,
a precipitação, a umidade do ar, a pressão atmosférica e outros.
Observando a proposta apresentada por Thornthwaite (1948, apud Tomaz 2006) e os dados da estação
meteorológica de Araranguá169, identificou‐se o clima local como B1B’3ra, classificado como um clima
úmido mesotérmico (úmidos da primeira).
Segundo o sistema de classificação climático de Köppen (1948 apud Cardoso 2012), a região se
enquadra no clima do grupo C, mesotérmico ‐ uma vez que as temperaturas médias dos meses mais
frios estão abaixo dos 18C e acima de 3C ‐ do tipo (f), sem estação seca distinta, pois não há índices
pluviométricos mensais inferiores a 60mm, e subtipo de verão (a), com temperaturas médias de 28C
nos meses mais quentes, isto é, Clima Cfa segundo a classificação climática de Köppen. A Figura 7.1‐I
ilustra o Mapa com os isovalores, segundo a classificação de Köppen, para a região do empreendimento.

169

Estação A867 do INMET, que dista aproximadamente 15 km ao Sul do Empreendimento. A Figura 7.1‐II mostra a localização da estação
climatológica em relação ao empreendimento.
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Fonte: Fonte Dufloth et al. (2005), IBGE (2010)

Figura 7.1‐I: Mapa de isovalores segundo a classificação de Köppen para a região do empreendimento

Fonte: IBGE (2010), BRASIL (2012a)

Figura 7.1‐II: Localização da estação A867 do INMET, em Araranguá, em relação ao empreendimento
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7.1.1.1

Pluviometria

A amplitude pluviométrica de Santa Catarina está estipulada em 1.254mm, em que o maior nível
(2.373mm) foi registrado na estação de Xanxerê, no oeste do estado, e a menor (1.219mm) na estação
de Araranguá, no litoral sul, próximo à área do empreendimento (GEOLÓGICA 2006).
Na estação de Araranguá, no ano de 2012, registraram‐se os valores exibidos na Figura 7.1‐III, em que o
mês de outubro aparece com o maior índice pluviométrico (133,8mm), e abril, com o menor índice
(7,6mm)
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Fonte: Santa Catarina (2012)

Figura 7.1‐III: Precipitação total mensal (mm) de 2012 na estação meteorológica de Araranguá

A distribuição de precipitação reflete nas modificações locais de circulação atmosférica, determinadas
pela passagem livre de ventos derivados do oceano Atlântico em direção à Serra Geral, bem como pela
atuação da Corrente Fria das Malvinas. Essas correntes de ar oceânicas, ao entrar em contato com o
relevo acidentado da Serra Geral, provocam a elevação de grandes massas de ar carregadas de umidade,
as quais, devido ao resfriamento adiabático, condensam, ocasionando as precipitações. Esse fenômeno é
comumente conhecido como chuvas orográficas. Baseados nisso, os maiores índices de precipitação
estão nos municípios próximos às encostas da Serra Geral, quando comparados aos da zona Costeira.
O fato de a estação meteorológica de Araranguá estar situada na planície litorânea, afastada a 40 km do
sopé da Serra Geral, faz com que ela seja menos atingida pelas chuvas orográficas, corroborando os
menores registros, e, consequentemente, a menor média pluviométrica do estado. A faixa litorânea
entre Laguna e Araranguá apresenta, em alguns meses do ano, um percentual pluviométrico inferior, em
torno de 50%, em relação aos municípios próximos à escarpa da serra. (MONTEIRO, 2001)
A Figura 7.1‐IV mostra a distribuição pluviométrica na região do empreendimento.
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Fonte: Fonte Dufloth et al (2005), IBGE (2010),

Figura 7.1‐IV: Distribuição da precipitação na área do empreendimento

7.1.1.2

Temperatura

A região sul do estado possui uma variação de temperatura bastante acentuada entre as estações de
verão e inverno. A menor temperatura já registrada na estação de Araranguá atingiu ‐0,4°C no inverno
de 2009, enquanto a máxima chegou a 38,1°C no verão de 2010. Segundo o INMET, a estação de
Araranguá registrou, a temperatura média anual em 19,9°C no ano 2012, conforme a Figura 7.1‐V. A
umidade relativa média do ar entre os anos de 2008 e 2012 ficou registrada com 80,82%, com variações
entre 21% em 10/2012 e 98% em 08/2010. (SANTA CATARINA, 2012).
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Fonte: Santa Catarina (2012)

Figura 7.1‐V: Temperaturas Médias (médias) registradas na estação meteorológica de Araranguá em 2012
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As análises das temperaturas evidenciam características de um clima subtropical na área de estudo. A
média das temperaturas mínimas variam de 10,3 a 21,2 °C, enquanto a média das máximas oscila entre
17,9 e 28,7 °C. As Figuras 7.1.1‐VI e 7.1.1‐VII ilustram em forma de gráfico a oscilação da média das
temperaturas mínimas e máximas.
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Figura 7.1‐VI: Temperaturas Máximas (médias) registradas na estação meteorológica de Araranguá em 2012
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Figura 7.1‐VII: Temperaturas Mínimas (médias) registradas na estação meteorológica de Araranguá em 2012

Ao resgatar os dados da série histórica de temperatura (1979 – 2010), fornecidos pela EPAGRI170, pode‐
se constatar que as temperaturas médias anuais sofreram um leve acréscimo durante o período,
oscilando entre 24,05 °C em 1979 e 26,40°C em 2010, conforme mostra a Figura 7.1‐VIII. Já a Figura
7.1‐IX ilustra o gráfico das temperaturas médias mensais relativas ao mesmo período de observação171,
no qual fica evidente a oscilação de temperatura entre as estações do ano.

170
171

Disponibilizados por Agritempo em <http://www.agritempo.gov.br/agroclima/sumario?uf=SC>.
Cabe ressaltar que os períodos referentes aos anos de 1991, 1996 e 2005 não constam nos dados da série histórica, como pode ser
observado visivelmente nos respectivos intervalos da Figura 7.1‐IX.
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Figura 7.1‐VIII: Temperaturas médias anuais registradas na estação meteorológica de Araranguá
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Figura 7.1‐IX: Temperaturas médias mensais registradas na estação meteorológica de Araranguá

7.1.1.3

Ventos

Na região sul do Brasil, além da Massa Polar (mP), responsável pelas baixas temperaturas, atuam outras
duas massas de ar quente, a Massa Tropical Continental (mTc), com baixo teor de umidade, e a Massa
Tropical Atlântica (mTa), mais úmida, dominante na região costeira.
A Massa Tropical Continental (mTc) é uma massa de ar quente e seca que atua principalmente no
Centro‐Oeste do Brasil, responsável pelos baixos índices de precipitação e de umidade do ar desde o
outono até o início da primavera. Segundo Monteiro (1968, apud MONTEIRO 2007), ela ocorre bem
menos no sul do Brasil e é mais restrita ao verão.
A mTc acontece no momento em que o ar quente (de baixa pressão) é elevado, resfriando‐se logo nos
primeiros níveis da atmosfera, a aproximadamente 1500 metros de altitude. Esse processo de ascensão
da massa de ar desenvolve características de alta pressão e geralmente torna‐a muito espessa, inibindo
o ingresso de umidade de outras regiões para a sua área de atuação. A maior presença da mTc na região
sul, principalmente em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, ocorre durante os meses de janeiro e
fevereiro. Quanto mais tempo a mTc permanecer influenciando as condições de tempo, mais altas se
tornam as temperaturas. Em Santa Catarina, as temperaturas máximas ocorrem geralmente no dia
anterior à passagem de uma frente fria, quando a massa atinge sua maior influência sobre o clima. A
entrada das frentes frias empurra essas massas de ar quente para menores latitudes, enfraquecendo‐as.
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Além do forte calor, a mTc provoca a diminuição da umidade do ar que está diretamente associada ao
número de horas de brilho solar. Essa baixa umidade pode ocasionar pequenas estiagens, mais
frequentes no mês de dezembro, conforme assinala Herrmann (2001, apud MONTEIRO 2007).
Já a Massa Tropical Atlântica (mTa) tem como centro de ação o Anticiclone Semifixo do Atlântico Sul
(ASAS). Este sistema atmosférico possui seu centro de ação nas proximidades do Trópico de Capricórnio,
sobre o oceano Atlântico. O ar fica muito estável no entorno de seu centro devido à subsidência do ar. A
maior estabilidade deste anticiclone ocorre durante o inverno, quando muitas vezes, chega a impedir a
entrada das frentes frias no sul do Brasil conforme afirma Bastos e Ferreira (2000, apud MONTEIRO
2007). No verão, com o ASAS mais enfraquecido, a convecção tropical passa a se formar na zona
costeira, especialmente no período da tarde devido ao forte calor.
A Massa Polar (mP) é determinada pelo anticiclone polar, de característica migratória, que se forma
sobre o Atlântico nas latitudes da Patagônia. As condições de tempo na região sul do país são
fortemente influenciadas pela trajetória deste anticiclone. Quando sua trajetória é mais continental, o
anticiclone cruza os Andes ou se organiza entre as latitudes de 25ºS e 35ºS, determinando ar seco no Sul
do Brasil (MONTEIRO 2007). Nesse caso, a ausência de vapor d’água na atmosfera inibe a formação de
nuvens e favorece a ocorrência de uma grande amplitude térmica, o que resulta em temperaturas muito
baixas na madrugada, com formação de geadas nas áreas mais altas, e em elevação no decorrer do dia.
Esse tipo de tempo dura em torno de 72 a 96 horas, quando, então, o ASAS passa a influenciar as
condições de tempo. (MONTEIRO, 2007). Segundo Souza (2002, apud MONTEIRO 2007), a ocorrência de
neve é mais frequente sob domínio do anticiclone polar, quando este possui trajetória continental. Em
Santa Catarina, o fenômeno ocorre mais comumente em julho e agosto, apresentando uma maior
intensidade na região do Planalto Sul.
Os ventos predominantes sobre a região sul do Brasil são originados no Anticiclone Semifixo do
Atlântico Sul, situado nas proximidades do trópico de capricórnio, e são, geralmente, atraídos para a
“Baixa do Chaco” na região do Paraguai. No sul de Santa Catarina, devido à proximidade com a escarpa
da serra geral com a faixa litorânea, os ventos sofrem desvios e predominam no sentido de Nordeste
para Sudoeste seguidos por Sudeste para Noroeste. O estudo de Monteiro (2007) apresentou os dados
de predominância dos ventos medidos pela EPAGRI/CIRAM nas localidades de Araranguá e Laguna,
resultando no gráfico de predominância dos ventos mostrado na Figura 7.1‐X.
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Figura 7.1‐X: Média diária da predominância de direção dos ventos e de calmaria, observados às 15h em
Araranguá e Laguna
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O fluxo dos ventos na região, ocorre da seguinte forma: antes da chegada de um sistema, os ventos
predominantes sopram de Norte a Noroeste. Ao entrar um novo sistema, os ventos passam a soprar de
Sul a Sudoeste e, em geral, de forma intensa, podendo apresentar rajadas momentâneas de até 80km/h
associados a trovoadas. À medida que o sistema se desloca para o Nordeste (trajetória mais comum), os
ventos passam a soprar de sudeste com intensidade mais fraca. Posteriormente, os ventos voltam a
manter o fluxo predominante conforme descrito acima. A Figura 7.1‐XI, apresentada por Monteiro
(2007) mostra o fluxo dos ventos na região sul de Santa Catarina.

Fonte: Monteiro (2007)

Figura 7.1‐XI: Fluxo dos Ventos Predominantes no Sul Catarinense

Na região, os ventos tendem a ser fracos no período noturno e da manhã e moderados, com rajadas
ocasionais, à tarde. Em casos excepcionais, as rajadas podem superar os 100km/h e, quase sempre,
estão condicionadas à formação de um Ciclone Extratropical (baixa pressão acentuada), sobre o oceano,
litoral do Uruguai e Rio Grande do Sul, no outono.

7.1.2

Oceanografia

A caracterização e contextualização oceanográfica e geomorfológica do ambiente marinho adjacente à
área de estudo foram desenvolvidas com base em dados secundários disponíveis em relatórios,
periódicos, teses e dissertações. A principal referência consultada foi o Relatório Executivo do Programa
REVIZZE, divulgado em 2006 pelo Governo Federal por meio do Ministério do Meio Ambiente, que
desenvolveu a Avaliação do Potencial Sustentável de Recursos Vivos na Zona Econômica Exclusiva
(Carmen et. al., 2006).
Este relatório apresenta de forma sintética os resultados mais significativos do REVIZEE ‐ Climatologia e
Fenômenos Meteorológicos; Morfologia de Fundo e Cobertura Sedimentar; Sistemas de Correntes
Oceânicas; Plâncton; e Invertebrados Bentônicos ‐ correspondentes à região Sudeste‐Sul, que
compreende toda a zona costeira do cabo de São Tomé‐RJ (22ºS) ao Chuí‐RS (34º40’S), cerca de quase
2.000 km de extensão e área total de aproximadamente 700.000 km2 (Figura 7.1‐XII).
A região estudada se destaca pela capital do estado de Santa Catarina, que é separada do continente
por um estreito canal, e as maiores lagunas do litoral brasileiro, localizadas no estado do Rio Grande do
Sul.
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Fonte: Carmen et. al., 2006

Figura 7.1‐XII: Os limites da Zona Econômica Exclusiva – ZEE

7.1.2.1

Climatologia e Fenômenos Meteorológicos

A circulação atmosférica regional do continente sul americano é grandemente influenciada pelos
oceanos Atlântico e Pacífico. Envolve diversos processos que ocorrem no sistema oceano‐atmosfera, por
meio das interações na interface das camadas limite oceânica e atmosférica. (PEZZY, 2009)

Temperatura da Superfície do Mar (TSM)
O Atlântico Sul é caracterizado por gradientes meridionais de temperatura que se tornam maiores com
o aumento da latitude. Este efeito latitudinal é marcante, ocasionando temperaturas mais altas no
Litoral Norte e um declínio gradual em direção ao Litoral Sul (MONTEIRO, 2001). A temperatura da
superfície do mar também é influenciada devido ao decréscimo da radiação solar média anual em
direção ao Polo Sul (Figura 7.1‐XIII).
A costa sudeste da América do Sul é uma região bastante energética devido à formação de ciclones,
tempestades e passagem de frentes e se caracteriza por intensos gradientes termo‐halinos e atividades
de mesoescala (Gordon, 1989 apud Carmen et al., 2006). As isotermas do ar apresentam uma
distribuição aproximadamente paralela às linhas de latitude, e o gradiente horizontal térmico é maior no
verão do que no inverno (PEZZY, 2009). As águas mais frias se deslocam próximo à confluência Brasil‐
Malvinas, alcançando as menores latitudes na costa da América do Sul durante o inverno.
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Figura 7.1‐XIII: Média climatológica da TSM no Atlântico Sul. Fonte: Wainer e Taschetto apud Carmen et. al.
(2006)

Tensão de Cisalhamento do Vento
A principal característica da tensão de cisalhamento do vento no Atlântico Sul é a presença do giro
subtropical anticiclônico em médias latitudes. O giro traz ventos provenientes de leste‐nordeste nas
latitudes 15º e 25ºS durante o verão e, durante o inverno permanece confinado entre as latitudes 20ºS
e 25ºS predominando mais ao sul desta latitude os ventos de oeste‐sudoeste. (Figura 7.1‐XIV) (Castro,
1996 apud Carmen et. al., 2006).
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Figura 7.1‐XIV: Média climatológica dos ventos para a região do Atlântico Sul (vetores) e a magnitude (contornos
cheios) em m/s. Dados do NCAR/NCEP, Wainer e Taschetto, no prelo apud Carmen et. al. (2006)

O Dipolo do Atlântico
Sobrepostos ao ciclo sazonal existem dois modos de variabilidade oceano‐atmosfera no Atlântico
tropical, com importantes consequências no clima regional da América. O primeiro modo de
variabilidade climática, similar ao El Niño/Oscilação Sul (ENSO), manifesta‐se principalmente próximo ao
equador, variando em escalas sazonais e interanuais (Zebiak, 1993; Chang et al., 1997 apud Carmen et.
al., 2006). Durante a fase quente, os ventos alísios do oeste equatorial Atlântico são fracos, contribuindo
para uma elevação da TSM. Na fase fria, a situação se inverte, os ventos alísios aumentam e a
temperatura da superfície diminui. Esses eventos quentes e frios ocorrem em um curto período, numa
escala de semana a meses, e provocam fortes impactos climáticos na região (Wagner e da Silva, 1994;
Crawford et al., 1990 apud Carmen et. al., 2006).
O segundo modo se caracteriza por um gradiente de temperatura da superfície marinha entre as regiões
ao norte e ao sul do equador e é chamado de Dipolo do Atlântico, conforme, por exemplo, Moura e
Shukla (1981); Servain (1991); Huang e Shukla (1997). O dipolo envolve variações de fases opostas na
temperatura da superfície marinha em cada hemisfério, entre 5°N‐28°N e 5°N‐20°S, em escalas sazonais,
interanuais e decenais.
A Figura 7.1‐XV apresenta uma visão geral da TSM e da salinidade na superfície, mostrando as
diferenças sazonais reinantes na ZEE brasileira no verão e no inverno.
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Figura 7.1‐XV: TSM e salinidade na ZEE brasileira. (A) TSM – Verão (B) TSM – Inverno (C) Salinidade – Verão e (D)
Salinidade–Inverno. Valores médios do período 1995‐2000. (Dados do COADS e do SAGE‐SODA, analisados por
Ilana Wainer, Laboratório de Climatologia /IOUSP)

O estado de Santa Catarina pela sua posição entre as latitudes médias da zona temperada possui clima
temperado super‐úmido com temperatura média anual de 19,6ºC. Nos meses mais frios a temperatura
oscila entre 15 e 18ºC. É pequena a diferença entre as condições térmicas de verão e inverno, em
virtude da forte ação moderadora do mar.
A velocidade média dos ventos vai de 3m/s até 5m/s, com predominância dos ventos de nordeste. Os
ventos de SE e O representam fatores climáticos nessa região. As “Sudestadas”, decorrentes do
posicionamento da frente polar sobre as regiões costeiras, podem se desenvolver até originar ciclones
frontais. Este processo ocorre em virtude do contraste entre as altas pressões na região do Rio da Prata
e as baixas pressões na faixa marítima dos estados do Sul do Brasil. O vento “Minuano” do quadrante
oeste é frio e seco, com rajadas fortes, característico dos meses de inverno, com origem na massa de ar
polar oriunda do Oceano Pacífico.

7.1.2.2

Morfologia de Fundo e Cobertura Sedimentar

A plataforma continental da região de estudo apresenta‐se com largura média variável, com máximo de
250 km no embaiamento de São Paulo (Ilha de São Sebastião ao cabo de Santa Marta) e no cone do Rio
Grande, e mínimo de 60 km ao largo do cabo de São Tomé. A quebra de plataforma localiza‐se, em
média, em torno de 200 m de profundidade, com mínimo de 100 m no cabo de São Tomé e máximo de
400 m, mais ao sul, em frente a Santos (Figura 7.1‐XVI).
O talude destaca‐se por uma série de sete protuberâncias em forma de cones e platôs com
profundidade variando entre 100 e 1.000 m. Estas irregularidades em alguns pontos da costa, indicam a
presença de canyons e cicatrizes de deslizamentos.
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Fonte: Carmen et. al., 2006

Figura 7.1‐XVI: Mapa do relevo do fundo marinho das regiões Central e Sudeste‐Sul, unindo o banco de dados
batimétricos e os dados de elevação do continente e evidenciando as isóbatas de 200 e 2000m

Com relação à distribuição de sedimentos, a extensa faixa de areia que recobre toda a plataforma
mostra‐se pontilhada por províncias isoladas de sedimentos de diversas granulometrias. Bolsões de
areia lamosa e de lama arenosa ocorrem na porção sul e toda a plataforma interna é recoberta
predominantemente por areia. De modo geral, o talude apresenta predomínio de lama, com
possibilidade de ocorrência de lama arenosa em regiões próximas à quebra da plataforma, também
observada na porção central.

7.1.2.3

Sistemas de Correntes Oceânicas

A região da margem continental brasileira, compreendida entre a plataforma continental externa e o
talude intermediário, é fortemente influenciada pelo sistema de correntes oceânicas de contorno oeste.
A Corrente do Brasil (CB) e a Corrente Norte do Brasil (CNB) são as duas correntes de contorno que
margeiam nossa costa em nível de superfície. O ramo mais austral da Corrente Sul Equatorial (CSE)
bifurca‐se entre 5 e 10oS, originando a Corrente Norte do Brasil (CNB), que segue rumo ao equador
(Silveira et al., 1994), e a Corrente do Brasil (CB), que se dirige ao sul (Stramma, 1991; Silveira et al.,
2000). A Corrente Norte do Brasil é a maior corrente de contorno oeste nas latitudes tropicais do
Oceano Atlântico. Isto se deve ao fato de corrente receber aporte de outros ramos mais equatoriais da
Corrente Sul Equatorial. (Fonseca et al., 2000 apud Carmen et. al., 2006) (Figura 7.1‐XVII).
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Figura 7.1‐XVII: Esquema das correntes que margeiam a costa brasileira. Fonte: Stramma, 1991 apud Carmen et
al. (2006)

A Corrente do Brasil nasce e se desenvolve ao largo da costa brasileira e é a feição oceânica mais
importante da borda oeste do Oceano Atlântico Sul subtropical. Entre 15o – 20oS, a CB é uma corrente
rasa que, após atravessar a cadeia Vitória‐Trindade, recebe contribuição adicional de volume em nível
de picnoclina, passando a ter uma extensão vertical de cerca de 500 m (Stramma e England, 1999 apud
Carmen et. al., 2006).
Ao sul do cabo de Santa Marta Grande (28oS), a Corrente do Brasil recebe mais adição de volume, desta
vez devido à porção intermediária (500‐1.200 m) da circulação do Giro Subtropical. A massa de água
transportada nessas profundidades é a Água Intermediária Antártica (AIA) e confere à Corrente do Brasil
uma espessura de mais de 1.000 m, enquanto flui ao largo da margem continental sul. A Figura 7.1‐XVIII
ilustra a circulação das principais massas de água ao longo da margem continental brasileira.
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Figura 7.1‐XVIII: Representação esquemática da circulação ao longo da margem continental brasileira. As
diferentes cores mostram os níveis e domínios das massas de água: Água Tropical ‐ AT (0‐150m, vermelho), Água
Central do Atlântico Sul ‐ ACAS (150‐500m, ciano), Água Intermediária Antártica ‐ AIA (500‐1200m, azul), Água
Profunda do Atlântico Norte ‐ APAN (1.200‐ 2.500m, azul escuro). Esquema preparado por André Campos
Kersten Schmidt, Laboratório de Dinâmica Oceânica/IOUSP

Os movimentos na maior parte da plataforma continental dessa região são forçados, principalmente
pelos ventos, pela ação da Corrente do Brasil e pelas marés, em diferentes escalas de tempo (Castro,
1996).
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Na Plataforma Continental Sudeste, situada entre Cabo Frio e cabo de Santa Marta Grande, ocorrem
águas com baixa salinidade, originárias da mistura da Água Tropical da Corrente do Brasil ou da Água
Central do Atlântico Sul, com águas de origem costeira, com influência continental. Há notável variação
sazonal – estratificação em duas camadas com formação de forte termoclina durante o verão, devido à
penetração da Água Central do Atlântico Sul sobre a plataforma continental em direção à costa e, por
outro lado, homogeneidade durante o inverno, devido ao seu recuo em direção ao talude.
A ascensão da Água Central do Atlântico Sul, com temperatura de 16‐17°C e salinidade de 35,5, ocorre,
também, na região do cabo de Santa Marta Grande, quando os ventos de nordeste são dominantes.
Verificam‐se, durante o evento, máximos de nitrato (0,6 a 0,8 μM) e fosfato (0,8 a 1,0 μM) e mínimo de
oxigênio dissolvido (3,4 ml/litro) (SILVEIRA & MÖLLER Jr.,1998, 1999). Quando os ventos de sul,
associados à passagem de frentes meteorológicas, são dominantes, a área é ocupada por águas mais
quentes e de salinidade menor, de origem continental.
Eventos de ressurgências ocorrem em vários pontos da plataforma, com maior destaque no litoral de
Santa Catarina, para o cabo de Santa Marta, onde o fenômeno é mais evidente no verão e na primavera.
Estes núcleos de águas ressurgidas são enriquecidos por nutrientes e propiciam melhores condições
tróficas em superfície, subsuperfície.

7.1.2.4

Plâncton

Biomassa e produção primárias
A produtividade primária representa a capacidade de um ecossistema de sintetizar compostos orgânicos
de alto potencial energético a partir de energia radiante ou química. Através dela pode‐se estimar a
disponibilidade de alimento para organismos herbívoros e seus consumidores e, consequentemente,
identificar a existência de potencial pesqueiro.
As áreas mais produtivas de todos os oceanos tendem a situar‐se em águas costeiras e regiões de
ressurgência, dado que os níveis de nutrientes são geralmente mais elevados e, assim, com maior
concentração de biomassa. Apenas 10% da área dos oceanos são produtivos, deste total, 9,9%
correspondem às plataformas continentais e 0,1% às zonas de ressurgências, também contíguas à costa.
Os 90% restantes são quase absolutamente desérticos. (SILVA, 1970 apud IBAMA, 2003).
A intrusão da Água Central do Atlântico Sul‐ACAS durante o verão, os vórtices ciclônicos de mesoescala,
as ressurgências de quebra de plataforma e as ondas internas são os principais fatores responsáveis
pelos máximos de produção primária e pelo acúmulo de biomassa fitoplanctônica nos níveis inferiores
da zona eufótica. No extremo Sul, em alguns casos, a drenagem da pluma de água doce oriunda da
descarga dos rios fertiliza uma grande área da plataforma com nutrientes novos, provocando uma
elevada produtividade, tanto no inverno, quanto no verão.
Estudos de Silva (1970) apud IBAMA (2003) concluíram que as áreas costeiras são 5 vezes mais
produtivas que o oceano no seu todo e que as áreas de ressurgência são em média 50 vezes mais
produtivas, podendo alcançar produtividade 75 vezes maiores que a do oceano.
Os máximos de clorofila‐a variam de acordo com a massa d´água, de 0,21 μg/litro na Água Tropical, até
1,7 μg/litro na ACAS, na profundidade do máximo subsuperficial de clorofila. A eficiência fotossintética
é, em média, relativamente constante nas águas de plataforma e água tropical, em torno de 4 mg
Carbono/mg Clorofila‐a/hora. Variações de maior amplitude são características de áreas sujeitas à
eutrofização por influência costeira ou de ressurgência. (GAETA et al., 1994; GONZALEZ RODRIGUEZ et
al., 1992 apud CARMEN et. al., 2006).
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Fonte: Carmen et. al., 2006

Figura 7.1‐XIX: Imagem SeaWIFS de Concentração de Clorofila na superfície do mar na região Sudeste‐Sul, no
verão (A) e inverno (B) de 2001

Fitoplâncton
A distribuição e a abundância de comunidades de fitoplâncton dependem de um conjunto de variáveis,
como a luz, a temperatura e o nível de nutrientes existentes na água. A produção de plâncton é menor
nas regiões tropicais, devido à escassez de nutrientes e às elevadas temperaturas que maximizam a
circulação desses componentes, ao invés de ficarem incorporados aos organismos (IBAMA, 2003).
A região sudeste do Brasil contribui com uma fração significativa da produção pesqueira nacional, cujos
ciclos de vida estão evidentemente associados à produção fitoplanctônica. As flutuações anuais no
recrutamento dessas espécies podem ser explicadas pelos fenômenos de ressurgência e termoclina
sazonal que alteram a estabilidade da coluna de água e a estrutura taxonômica do fitoplâncton.
(BRANDINI, 1990)
No litoral Sul de Santa Catarina, as densidades de picoplâncton autotrófico, formado por cianobactérias
e algas eucariontes representam mais do que 50% da clorofila‐a nas águas oceânicas, com máximos de
108 cél/litro em superfície. É dominante o nanoplâncton, essencialmente fitoflagelado (94% do total de
organismos), seguido pelo microfitoplâncton. Diatomáceas e dinoflagelados autotróficos, nas áreas
costeiras e de plataforma da região, principalmente no verão e na primavera (>106 cél/litro), seguidos
de dinoflagelados e cocolitoforídeos, compõem a maior parte dos organismos (ODEBRECHT &
CASTELLO, 2000).
A ocorrência de máximos subsuperficiais de clorofila na plataforma intermediária (100 metros) é
essencial para a manutenção de recursos pesqueiros pelágicos e demersais. A desova de peixes e
acúmulo de larvas e anchovetas ocorrem no verão junto ao período de intrusão da ACAS. No inverno, o
transporte das águas frias da plataforma argentina e uruguaia na direção norte invade grande parte da
plataforma interna do extremo sul do Brasil, proporcionando uma elevada biomassa e produção, com
domínio de diatomáceas (BRANDINI, 1990).

Zooplâncton
O zooplâncton inclui os organismos animais, isto é, heterotróficos, do plâncton. São subdivididos em
classes dimensionais, como para o fitoplâncton: picozooplâncton (= bacterioplâncton heterotrófico, 0,2–
2 μm), nanozooplâncton (flagelados, 2–20 μm), microzooplâncton (ciliados, 20–200 μm) e
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mesozooplâncton (acima de 200 μm), incluindo grande diversidade de grupos, tais como copépodes,
cladóceros, quetognatos, apendiculárias, larvas (exceto larvas de peixes, constituintes do ictioplâncton e
analisadas à parte).
Ocorrem máximos de densidade e de biomassa mesozooplanctônicas (entre 1x103 e 3x103 ind/m3)
circunscritos às áreas internas da plataforma, com menos de 100 m de profundidade, ao largo de
sistemas estuarinos ou em setores onde as intrusões da Água Central do Atlântico Sul são mais intensas.
A diversidade de espécies do mesozooplâncton (>200 μm) aumenta da costa em direção ao mar aberto.
Os copépodes representam o grupo mais diversificado de metazoários, sendo comumente registradas
entre 100 e 200 espécies sobre a plataforma continental (Dias, 1996; Montú et al., 1997). Outros grupos,
como cladóceros, quetognatos, taliáceos e apendiculárias são também abundantes na costa sul.
No extremo sul do Brasil, águas costeiras frias originadas ao largo do rio da Prata e águas subantárticas
da Convergência Subtropical são determinantes na composição e na variabilidade espaço‐temporal do
zooplâncton (Hubold, 1980). Com base nos dados disponíveis sobre biomassa, especula‐se que a
produção secundária do zooplâncton nas áreas costeiras mesotróficas a eutróficas da região Sudeste‐Sul
pode ser tão alta quanto em outros ecossistemas produtivos de latitudes similares. Foi estimada, para
os copépodes, uma produção de 2,08 a 44,76 mg Carbono/m3/dia, em áreas costeiras (De La Rocha,
1994).

Ictioplâncton
A composição taxonômica, abundância e frequência do ictioplâncton da região Sudeste‐Sul apresentam
grandes variações espaciais e sazonais, enriquecendo‐o no período do verão.
Larvas de Engraulidae e Clupeidae, especialmente Engraulis anchoita, Sardinella brasiliensis e Harengula
jaguana, predominam nas regiões costeiras e neríticas rasas até a isóbata de 100 m, onde chegam a
representar até 60% das larvas coletadas. Outros grupos importantes nessa área são Paralichthyidae,
Carangidae e Scombridae.
Os estudos de Katsuragawa e Matsuura (1998) apud Carmen et. al. (2006) apontam que nas regiões
nerítica profunda e oceânica predominam Myctophidae e Sternoptychidae, que correspondem a quase
47% do total de larvas. Durante o inverno, a família Myctophidae é a mais abundante (média de 40,02
larvas/m3). Larvas de peixes tipicamente oceânicos, como Chiasmodontidae, Macrouridae e
Melamphaidae, ocorrem com relativa abundância, e as larvas Trichiurus lepturus (peixe espada) têm
ampla distribuição sobre toda a plataforma continental, preferencialmente em águas mais profundas (>
50 m) (NAKATANI et al. 1980). As larvas de Serranidae (garoupas, badejos, chernes) e de Ophidiidae
(congro‐rosa) são relativamente comuns em toda a plataforma continental da região Sudeste‐Sul.
Observa‐se maior diversidade nessa área (60 grupos taxonômicos) em relação à costeira e à de
plataforma até 100 m, nas quais 40 e 49 grupos foram identificados, respectivamente.
Na área mais costeira, predominam larvas de espécies relacionadas ao estuário, como Lycengraulis
grossidens, Brevoortia pectinata e vários Sciaenidae. Conforme a profundidade aumenta (35m), são
observadas espécies associadas à zona interna da plataforma continental, como Trichiurus lepturus e
Prionotus punctatus, bem como espécies costeiras – Epinephelus sp., Bregmacerotidae e Bleniidae. Nas
proximidades da isóbata de 100 m, as larvas mais abundantes são as de Bregmacerotidae, Engraulis
anchoita, Urophycis mystaceus e Scombridae. Finalmente, nas águas mais oceânicas, predominam ovos
de Maurolicus muelleri e larvas de Myctophidae.

7.1.2.5

Invertebrados Bentônicos

Muitas espécies bênticas ou associadas de alguma forma aos fundos marinhos têm importância
econômica direta, outras constituem o principal item alimentar de peixes demersais, que vivem sobre a
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superfície dos sedimentos. Pequenos crustáceos (tanaidáceos, isópodes e anfípodes), poliquetas e
moluscos são importantes recursos alimentares para peixes e crustáceos decápodes, consumidores
secundários. Além disso, os organismos bentônicos desempenham importante papel na aeração e
remobilização dos fundos marinhos, acelerando os processos de remineralização de nutrientes e
consequentemente os próprios processos de produção primária e secundária.
Ainda, diversos grupos presentes na nossa costa possuem representantes com reconhecida importância
econômica em outros países do mundo, tanto em termos de uso na alimentação humana como na
indústria farmacêutica, como é o caso dos polissacarídeos presentes na parede celular das algas
(ficocoloides) com uso na aplicação industrial de diversos extratos ou para consumo humano.
Entretanto, no Brasil, com exceção dos crustáceos decápodes (camarão, siris e caranguejos) e moluscos
cefalópodes (polvos e lulas), os organismos bentônicos não são comumente vistos como recursos vivos
em potencial e de valor econômico. Poríferos, moluscos, crustáceos, equinodermos, podem apresentar
potencial econômico na alimentação humana ou como fonte de substâncias com atividade antibiótica e
antitumoral, como é o caso dos poríferos.
Os grupos mais frequentes e abundantes são as esponjas, cnidários, sipunculídeos, moluscos bivalves,
poliquetas, crustáceos decápodes, ofiuroides, briozoários e braquiópodes (Brachiopoda) (Figura 7.1‐XX).
Em Santa Catarina, com relação à abundância, os moluscos gastrópodes e bivalves, poliquetas e
crustáceos não apresentaram um padrão evidente de distribuição batimétrica; os sipunculídeos
ocorreram predominantemente em áreas mais rasas (até 200 m); os moluscos escafópodes e os
ofiuroides foram relativamente mais abundantes em profundidades inferiores a 200 m, mas também
predominaram em águas mais profundas (superiores a 200 m) na área; os briozoários concentraram‐se
entre 100 e 300 m e em profundidades maiores que 300 m. Os braquiópodes foram predominantes
abaixo de 200 m. Os valores de biomassa mais expressivos foram obtidos para equinodermos,
crustáceos, esponjas, moluscos bivalves e poliquetas.

Fonte: Carmen et. al., 2006

Figura 7.1‐XX: Abundância dos grupos de organismos da fauna bentônica da região Sudeste‐Sul
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7.1.3 Recursos Hídricos
A bacia do rio Urussanga foi considerada como a bacia hidrográfica do empreendimento tendo em vista
que as valas de drenagem existentes ao longo da Avenida Dois estão orientadas para o rio Urussanga,
assim como a possibilidade do mesmo ser o corpo receptor do esgoto sanitário tratado do
empreendimento. Este esclarecimento se faz necessário uma vez que ao se analisar a espacialização dos
limites das bacias hidrográficas dos rios Araranguá e Urussanga, com base nos dados da SIRHESC172,
verifica‐se que o empreendimento estaria localizado na bacia do rio Araranguá.
Estudos elaborados pela SOCIOAMBIENTAL (2000) para a implantação do sistema de abastecimento de
água da cidade de Içara e Praia do Rincão, a pedido da CASAN, apontaram que a Lagoa do Faxinal
encontra‐se em nível altimétrico mais elevado em relação as lagoas adjacentes, originando dessa forma,
dois sentidos de fluxos para as suas águas: um para a lagoa do Rincão (NE) e outro para Lagoa dos
Esteves (SO). Com base nisso, foi possível determinar a existência de uma pequena bacia litorânea que
drena o fluxo de águas das Lagoas dos Freitas, Lagoa do Rincão, e parte das águas da Lagoa do Faxinal,
situado entre a bacia do rio Araranguá e a Bacia do rio Urussanga, conforme ilustra as Figuras I.
Sendo assim, em condições naturais, o local do empreendimento não estaria drenando nem para a bacia
do rio Araranguá nem para a bacia do rio Urussanga, mas sim diretamente para o mar. As valas de
drenagem construídas é que acabam direcionando parte das águas do terreno para o rio Urussanga
(porção norte do terreno), enquanto uma outra vala na porção sul conduz as águas de drenagem
diretamente para a praia, conforme pode ser visto nas Figuras II.
Feitos estes esclarecimentos iniciais, apresentamos a seguir a caracterização quantitativa utilizando os
dados do “Diagnóstico das Disponibilidades Hídricas da Bacia do Rio Urussanga” (COMITE DO
URUSSANGA, 2010), enquanto na caracterização qualitativa utilizou‐se dados primários obtido através
de 02 campanhas de campo.

Figura 7.1‐XXI: Bacias Hidrográficas dos rios Urussanga e Araranguá

172

Base hidrográfica do Sistema de Informações sobre Recursos Hídricos de Santa Catarina (SIRHESC), fornecido pela Secretaria
de Desenvolvimento Regional do Estado e Santa Catarina.
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Figura 7.1‐XXII: Detalhe das Bacias Hidrográficas nas imediações do empreendimento

7.1.3.1

Caracterização Geral

A bacia do rio Urussanga (Figura 7.1‐XXIII), situada entre as coordenadas 28º 48’72” e 28º 26’ 19” de
longitude sul e 49º 02’ 67” e 49º 24’ 94” de latitude oeste, tem como limites geográficos o
Compartimento da Serra do Leste Catarinense e os Contrafortes da Serra Geral. Nas encostas destes
compartimentos localizam‐se, na grande maioria, as nascentes dos rios que drenam os terrenos da bacia
do rio Urussanga. A área total da bacia é de 675,75 km² e corresponde a 0,70% do território catarinense.
O rio Urussanga é formado pela confluência dos rios Maior com o Carvão, cujas nascentes estão
localizadas nos compartimentos de relevo das Serras do Leste Catarinense e nos Contrafortes da Serra
Geral, respectivamente. As nascentes localizam‐se em cotas altimétricas de cerca de 360 metros e, a
sudoeste e nos morros a nordeste, nas Serras do Leste Catarinense, a uma altitude aproximada de 500
metros. Depois da confluência destes dois rios, o rio Urussanga recebe os rios América, Caeté, Cocal,
Ronco D' Água, Linha Torrens, Linha Anta, Três Ribeirões e Lagoa da Urussanga Velha, pela margem
direita e, os rios Barro Vermelho, Ribeirão da Areia e Vargedo, pela margem esquerda (Figura 7.1‐XXIV).
O rio Urussanga, a jusante do município de Urussanga, tem como contribuinte o rio Cocal e seus
afluentes (rios Tigre e Barbosa). A montante da confluência com o rio Cocal até próximo à rodovia
BR‐101, o rio Urussanga apresenta‐se canalizado, recebendo, pela margem direita, a contribuição
dos rios Ronco D’água e Linha Anta.
Entre as principais atividades consumidoras e/ou poluidoras de água, destacam‐se: a extração e
beneficiamento do carvão, o plantio intensivo de arroz irrigado, alguma concentração
agroindustrial e a produção intensiva de suínos, além do lançamento in natura de efluentes
domésticos.
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Figura 7.1‐XXIII: Bacia do rio Urussanga com a delimitação dos municípios integrantes da mesma

Figura 7.1‐XXIV: Rede de drenagem da bacia do Urussanga
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O relevo da bacia do rio Urussanga é composto pelos compartimentos Contrafortes da Serra Geral,
Serras do Leste Catarinense e Planície Costeira. Estes compartimentos se alternam das nascentes até a
foz do rio, com um desnível de 600 metros, ao longo de cerca de 45 km.

7.1.3.2

Caracterização Quantitativa

b) Disponibilidade de dados
A análise da quantidade de água superficial na bacia do rio Urussanga foi levantada por meio da
regionalização de vazões elaborada por Santa Catarina (2006) para a bacia do rio Urussanga, estudo este
que promoveu a regionalização de vazões para as bacias hidrográficas estaduais de Santa Catarina.
No diagnóstico das disponibilidades hídricas a bacia do rio Urussanga (COMITE DO URUSSANGA, 2010)
foram utilizados os dados da regionalização das vazões Q90, Q95, Q98, Q7,10, apresentadas a seguir.


Vazão Q90: refere‐se à quantidade de água disponível no rio em 90% do tempo, ou seja, que em
apenas 10% do tempo há possibilidade de a demanda não ser atendida;



Vazão Q95: refere‐se à quantidade de água disponível no rio em 95% do tempo, ou seja, que em
apenas 5% do tempo há possibilidade de a demanda não ser atendida;



Vazão Q98: refere‐se à quantidade de água disponível no rio em 98% do tempo, ou seja, que em
apenas 2% do tempo há possibilidade de a demanda não ser atendida;



Vazão Q7,10: refere‐se a quantidade mínima de água disponível no rio durante 7 dias
consecutivos num período de 10 anos de retorno. Ou seja, esta vazão corresponde a quantidade
mínima de água que poderá estar disponível no rio durante um período de 7 dias consecutivos a
cada 10 anos;



Vazão QMLT: refere‐se a vazão média de longo termo ou de longo período. É a média das vazões
médias anuais ou média das médias.

O Quadro 7.1‐I a seguir apresenta as diversas vazões para o rio Urussanga em sua porção final:

Quadro 7.1‐I: Vazões do rio Urussanga em sua porção final

Denominação
QmLT
Q7,10
Q98
Q95
Q90

7.1.3.3

Vazão
17,1 m³/s
2,9 m³/s
3,9 m³/s
5,1 m³/s
6,5 m³/s

Caracterização Qualitativa

Entre os meses de dezembro de 2012 e março de 2013 foram realizadas 3 (três) campanhas de campo,
sendo uma para definição dos pontos amostrais e duas de qualidade da água, (Quadro 7.1‐II). Detalhes
da operacionalização das campanhas de amostragem podem ser observados na memória fotográfica
apresentada ao final deste diagnóstico (Figura 7.1‐XXX)
Em todos os pontos amostrais, além da coleta de amostras para as análises laboratoriais das águas,
foram medidos os parâmetros físico‐químicos da água, como temperatura, oxigênio dissolvido, pH e
condutividade.
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As amostras coletadas, depois de acondicionadas, foram preservadas em ambiente refrigerado e
enviadas via transporte rodoviário para o Laboratório da QMC Saneamento, onde foram realizadas as
demais análises.
Na terceira campanha, além da amostragem de qualidade da água nos pontos predefinidos, foi realizado
também amostragem com rede de plâncton para análise do Fitoplâncton e do Zooplâncton. Após a
coleta, o material foi devidamente etiquetado, embalado e enviado para a equipe de identificação de
organismos biológicos:


Comunidades Fitoplanctônicas e Zooplanctônicas: Saionara Eliane Salomoni ‐ Bióloga – Dra. em
Ecologia ‐ CRBio 09675



Comunidades Bentônicas: Maria da Conceição Tavares ‐ Bióloga – Dra. em Zoologia ‐ CRBio
08182
Campanha
1
2
3

Mês
dez/12
dez/12
mar/13

Quadro 7.1‐II: Data das campanhas realizadas
Período
Observações
13/12/2012
Definição da malha amostral
18/12/2012
QA
21/03/2013
QA, Fito, Zoo, Bentos, QA poças

7.1.3.3.1 Pontos Monitorados
O Quadro 7.1‐III apresenta a descrição dos pontos monitorados, bem como as coordenadas geográficas.
A Figura 7.1‐XXV exibe o mapa com a localização dos pontos monitorados.

Ponto
01
02
03
04(*)
05
08
09

Quadro 7.1‐III: Descrição dos pontos monitorados
Coordenadas UTM (m)
Descrição
E
N
673476,13 6814406,44
P01 – Lagoa Urussanga Velha – Trapiche do refúgio
673260,32 6811463,28
P02 ‐ Lagoa dos Freitas
676256,48 6813488,35
P03 – rio Urussanga
‐‐‐
‐‐‐
P04 ‐ Canal marginal à Av. Dois, que corta o terreno
675398,76 6811244,91
P05 – Praia de Rincão. Trecho frontal a propriedade
674813,80 6811200,83
P08 – Poça temporária no terreno junto ao Piezômetro PZ01
675186,08 6811478,41
P09 – Poça temporária no terreno junto ao Piezômetro PZ24

(*) o ponto P04 não foi amostrado em virtude de apresentar águas sem escoamento no leito do canal nas duas campanhas.

A definição do número de pontos e sua locação física para monitoramento da qualidade das águas foi
consolidada na vistoria realizada no dia 13 de dezembro de 2012, quando as coordenadas de 7 pontos
foram estabelecidas e registradas.
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Figura 7.1‐XXV: Mapa com a localização dos pontos de amostragens

7.1.3.3.2 Metodologia e Logística do Monitoramento
A metodologia de coleta e preservação foi executada conforme estabelece a NBR 9898, assim como as
recomendações de coleta contidas no manual da CETESB (CETESB, 2011), e também de acordo com os
critérios estabelecidos pela resolução CONAMA no. 357/05.
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A Socioambiental realizou o deslocamento de 02 de seus técnicos até a região para a execução das
atividades de amostragem para o monitoramento da qualidade das águas.
Toda a frascaria de coleta, assim como os preservantes e respectivas Ordens de Serviço (identificação e
descrição das amostras) foram encaminhadas pelo laboratório, por via rodoviária até o município base,
onde foram retiradas pelos técnicos da Socioambiental.
Após as coletas, os frascos devidamente identificados, preservados e acondicionados, foram
encaminhados para o Laboratório de Análises QMC Saneamento, em Florianópolis, dentro de um
período de 24 horas, para a respectiva execução das análises e emissão dos resultados na forma de
laudos químicos laboratoriais assinados por químico responsável.
Durante as campanhas foram utilizados equipamentos normatizados e calibrados, além de técnicos
habilitados e devidamente treinados. Todas as amostras foram identificadas em boletins registrando
hora e condições de coleta, bem como os responsáveis pela mesma.
Basicamente, a metodologia utilizada durante as coletas foi a seguinte:


Determinação da temperatura do ar através de um termômetro digital;



Determinação aproximada da profundidade do ponto;



Determinação da temperatura da água, pH, oxigênio dissolvido (mg/l e %) e da condutividade
através de sondas portáteis;



Coleta de amostras para análises laboratoriais: Físico‐químicas e bacteriológicas (a partir da
margem com o auxílio de um coletor de inox e, quando necessário, de uma haste de 3,0 m de
comprimento);



Coleta de amostras para análise das comunidades biológicas;



Armazenamento e acondicionamento das amostras;



Levantamento fotográfico.

7.1.3.3.3 Avaliação dos Resultados
A seguir são apresentados os resultados obtidos a partir da análise dos parâmetros considerados mais
representativos, em que se destacam os registros e concentrações absolutos obtidos, de acordo com o
comportamento dos parâmetros avaliados nas 2 campanhas, por ponto de amostragem.

a) Condições Climáticas no período
Destaca‐se que nos meses de dezembro de 2012 e março de 2013, o período sazonal se caracteriza pela
condição de verão, período com registro de maiores temperaturas e precipitação pluviométrica. Depois
da análise das precipitações na região, os dados sobre o comportamento do clima regional evidenciam
que nos meses de primavera‐verão, entre setembro e março, ocorrem os mais elevados índices
pluviométricos. Eles interferem nas condições hidrológicas e nas condições físico‐químicas dos
ambientes aquáticos monitorados.
Observaram‐se respostas em termos da variação da concentração de alguns dos parâmetros físico‐
químicos monitorados, notadamente na campanha realizada em março de 2013. Foi possível inclusive
amostrar águas superficiais cobrindo partes do terreno e formando poças e alagadiços temporários.
Foi registrado em campo que no período anterior à campanha 02 (18 de dezembro de 2012) o tempo
permaneceu bom, com sol e sem o registro de ocorrência de chuvas. Já o período anterior à campanha
realizada em 21 de março de 2013 foi marcado por condições de precipitação elevada, com o acúmulo
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de água na superfície do terreno, notadamente nas áreas mais depressivas. Assim, a campanha de
março/13 caracterizou‐se como um período mais úmido e durante a campanha de dezembro/12 as
condições apresentavam‐se secas (com baixa pluviosidade).

b) Comportamento e Variação dos Parâmetros Físico‐Químicos
Os resultados obtidos para a variação dos teores registrados e analisados em todos os parâmetros
monitorados por campanha e para cada ponto dos corpos hídricos monitorados são apresentados nos
laudos analíticos no Anexo III e do Quadro 7.1‐V ao Quadro 7.1‐VIII.
A avaliação da qualidade da água incluiu os dados obtidos durante as 2 campanhas, utilizando‐se como
referência, para a análise dos resultados, os padrões estabelecidos na Resolução CONAMA Nº. 357/05
para águas superficiais, conforme descrito no Quadro 7.1‐IV.
Quadro 7.1‐IV: Resumo Geral – Condições de Salinidade dos pontos monitorados
Ponto

Condição da água

P01

Salobra

P02
P03
P05
P08
P09

Salobra
Salobra
Salina
Salobra
Salobra

A maioria dos parâmetros analisados para as águas superficiais enquadrou‐se nas respectivas Classes de
enquadramento das águas, considerando sua condição de tipo de ambiente, influência de marés e a
variação da salinidade. Considerando‐se o número de parâmetros monitorados e o volume de registros
obtidos durante o período, pondera‐se em muita baixa a ocorrência de concentrações que ultrapassem
os limites estabelecidos para as Classes de enquadramento previstas pela Resolução CONANA No.
357/05, conforme a concentração dos parâmetros monitorados.
Observou‐se que as águas superficiais apresentam concentrações associadas à característica de cada
elemento hídrico monitorado, seja no rio Urussanga, nas lagoas dos Freitas e Urussanga Velha, nos
canais artificiais de drenagem ou em poças temporárias, ficando bem caracterizada a influência da
salinidade associada à influência das marés e à inserção da área na faixa litorânea.
A campanha de 18 de dezembro de 2012 registrou as maiores concentrações obtidas (não
necessariamente representando violações de padrões das Resoluções do CONAMA) para a
Condutividade, Coliformes totais, Ferro total, Sólidos totais, para o Sulfato e para o Fósforo total, onde
em quase todos os pontos amostrados registraram‐se concentrações elevadas, que inclusive
ultrapassaram o limite para água doce e salobra para alguns parâmetros (Classe II e Classe 1,
respectivamente)(Anexo III; Quadro 7.1‐V e Quadro 7.1‐VI).
Registrou‐se concentração elevada para o Fósforo total nos pontos P01, P02 e P05, que ultrapassa o
limite para Classe I de Água salinas, da Resolução CONAMA No. 357/05; e pode estar associada a fontes
poluidoras, notadamente o lançamento de efluentes nos corpos d’água monitorados.
Os valores elevados de condutividade, sólidos totais e sulfatos registrados para os pontos P01, P03 e
P05 estão diretamente relacionados às águas salobras e salinas da lagoa de Urussanga Velha (P01), do
estuário do rio Urussanga (P03) e da zona da praia adjacente ao terreno (P05).
A presença de Ferro total, Manganês total e principalmente de Coliformes totais e Coliformes fecais nos
pontos amostrados é indicativa de contaminação por patógenos advindos de esgotos sanitários, bem
como associados a excrementos de gado bovino que pastoreia na área do terreno.
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A campanha de amostragem do dia 21 de março de 2013 foi realizada para amostrar especificamente a
situação dos corpos d’água após o período de precipitações pluviométricas, inclusive com o afloramento
de águas formando poças temporárias na área do terreno. Os resultados obtidos para essa campanha
demonstram a influência direta da ocorrência de chuvas no período anterior à amostragem na variação
da concentração dos parâmetros físico‐químicos monitorados, e podem ser observados no Anexo III e
no Quadro 7.1‐VII e Quadro 7.1‐VIII.
Os maiores aportes de água, seja por precipitação direta, escoamento superficial ou vazão em rios e
canais de drenagem, contribuíram para uma maior mistura de massas d’água que refletiu, por exemplo,
na redução da condutividade e da salinidade nos pontos P01 (lagoa Urussanga Velha) e rio Urussanga
(P03), que também sofre a influência das marés.
Por outro lado, essa condição de maior volume de água disponível e de relativo aumento do nível d’água
nos corpos hídricos promoveu o aumento da concentração de sólidos totais, sulfatos, manganês, ferro
total, nitrogênio total e principalmente dos Coliformes Fecais e Totais, indicativo da contaminação das
águas por efluentes domésticos e pela contaminação bacteriana associada à matéria orgânica de origem
animal, notadamente do gado bovino que pastoreia permanentemente por toda a área do terreno e seu
entorno.
Destaca‐se que nessa campanha foi possível realizar a coleta de amostras de água nas poças
temporárias rasas que afloraram na superfície do terreno. Foram amostradas duas poças, que
receberam as designações de P08 e P09, onde se registraram concentrações muito elevadas para
Coliformes totais e Coliformes fecais, com valores acima do Limite para a Classe I das Águas Salobras da
Resolução CONAMA No. 357/05. No ponto P09, obteve‐se a concentração de 30.000 NMP/mL, para os
Coliformes fecais, e 50.000 NMP/100mL para Coliformes totais. Estes valores foram considerados muito
elevados, indicativos de contaminação das águas por bactérias patogênicas de origem animal.
As águas da lagoa de Urussanga Velha apresentaram concentração de 2.400 NMP/100mL para os
Coliformes Totais. Também se registraram concentrações acima do limite para a Classe I das águas
salinas no ponto P05 para o manganês total e o Fósforo total.
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Quadro 7.1‐V: Resumo Geral ‐ Parâmetros químicos medidos em campo na 1ª Campanha

Ponto

Data

Hora

Condições
Climáticas

Temperatura (°C)

Oxigênio
Dissolvido

Ar

Água

(mg/L)

(%)

pH

Condutividade
(µS/cm)

Observação

P01

18/12/2012

13:50

Bom‐Sol

26,1

31,4

9,01

109,1

7,07

18.560,00

Lagoa.

P02

18/12/2012

13:15

Bom‐Sol

26,6

29,0

7,84

105,19

7,39

137

Lagoa.

P03

18/12/2012

14:20

Bom‐Sol

25,4

28,8

9,69

119,67

6,54

19.930,00

rio Urussanga

P05

18/12/2012

15:15

Bom‐Sol

26,5

26,1

6,47

97,89

7,76

35.120,00

Mar.

‐

‐

‐

‐

> 5,0

‐

6,0 a 9,0

‐

‐

‐

‐

‐

‐

> 6,0

‐

6,5 a 8,5

‐

‐

‐

‐

‐

‐

> 5,0

‐

6,5 a 8,5

‐

‐

Padrão Resolução CONAMA 357 –
Água Doce. Classe II
Padrão Resolução CONAMA 357
Água Salina. Classe I
Padrão Resolução CONAMA 357
Água Salobra. Classe I

1. L.D.: Limite de detecção do método calculado para o volume amostrado.
2. N.D.: Não detectado.
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Quadro 7.1‐VI: Resultados das análises laboratoriais das águas para a 1ª Campanha

Ponto

Data

Coliforme
Fecais

Coliforme
Total

DBO

Ferro Total

NMP/100mL

NMP/100mL

(mg/L)

(mg/L)

Manganês
Total
(mg/L)
<0,01

Nitrogênio Total

Salinidade

(mg/L)

%

Sólido
Total
(mg/L)

<0,50

15,0

14799,00

Sulfato

Turbidez

(mg/L)

(NTU)

1456,190

11,2

Fósforo Total

P01
P02

18/12/2012

ausente

ausente

2,60

0,89

18/12/2012

ausente

49,0

3,50

0,32

<0,01

<0,50

<0,10

57,20

5,560

8,8

P03
P05

18/12/2012

4,0

33,0

2,50

0,42

<0,01

<0,50

18,0

17524,00

1590,830

5,7

18/12/2012

ausente

ausente

-

0,75

<0,01

<0,50

38,0

38988,00

3265,860

9.60

(mg/L)
0,74
0,98
0,01
0,99

1000,0

-

5,00

1,4

0,1

-

<0,5

-

250,000

100,0

(*)

1000,0

-

-

0,1

-

>35

-

-

-

0,062

1000,0

-

-

0,1

-

0,5 a 35

-

-

-

0,124

Ausência

Ausência

0,100

0,010

0,5

0,1

10,00

0,050

0,1

0,01

Padrão Resolução
CONAMA 357 de
17/03/2005. Classe II
Padrão Resolução
CONAMA 357 Água
Salina. Classe I
Padrão Resolução
CONAMA 357 Água
Salobra. Classe I

L.D.:

2,00

1. L.D.: Limite de detectação do método calculado para o volume amostrado.
2. n.d.: não detectado.
3.(*) Fósforo Total: até 30 µg/L em ambientes lênticos; até 50 µg/L em ambientes intermediários, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos
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Quadro 7.1‐VII: Resumo Geral ‐ Parâmetros químicos medidos em campo na 2ª campanha

Ponto

Data

Hora

Condições
Climáticas

Temperatura (°C)

Oxigênio
Dissolvido

Ar

Água

(mg/L)

(%)

pH

Condutividade
(µS/cm)

Observação

P01

21/03/2013

13:19

Bom‐Sol

26,7

28,4

6,84

86,86

6,22

136,6

Lagoa.

P02

21/03/2013

14:00

Bom‐Sol

29,5

24,2

7,04

92,77

7,40

134,5

Lagoa.

P03

21/03/2013

12:13

Bom‐Sol

26,5

22,0

2,90

39,50

5,32

148,6

rio Urussanga

P05

21/03/2013

16:40

Bom‐Sol

26,4

24,9

5,13

64,70

5,62

151,7

Mar.

P08

21/03/2013

15:13

Bom‐Sol

29,5

32,1

‐

‐

6,06

117,0

Poça Temporária

P09

21/03/2013

15:56

Bom‐Sol

26,5

29,5

6,64

83,71

5,77

110,3

Poça Temporária

‐

‐

‐

‐

> 5,0

‐

6,0 a 9,0

‐

‐

‐

‐

‐

‐

> 6,0

‐

6,5 a 8,5

‐

‐

‐

‐

‐

‐

> 5,0

‐

6,5 a 8,5

‐

‐

Padrão Resolução CONAMA
357 – Água Doce. Classe II
Padrão Resolução CONAMA
357 Água Salina. Classe I
Padrão Resolução CONAMA
357 Água Salobra. Classe I

1. L.D.: Limite de detecção do método calculado para o volume amostrado.
2. N.D.: Não detectado.
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Quadro 7.1‐VIII: Resultados das análises laboratoriais das águas para a 2ª campanha

Ponto

Data

Coliforme
Fecais

Coliforme
Total

DBO

Ferro Total

NMP/100mL

NMP/100mL

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

Manganês Total Nitrogênio Total

Salinidade

Sólido Total

Sulfato

Turbidez

Fósforo Total

(mg/L)

%

(mg/L)

(mg/L)

(NTU)

(mg/L)

P01

21/03/2013

790

2.400,00

<1,00

0,37

0,016

4,4

5,0

3032,00

313,400

8,6

P02

21/03/2013

80

460,0

4,0

<0,10

0,09

10,1

2,0

752,00

19,500

17,8

P03

21/03/2013

ausente

790,0

<1,00

1,50

0,09

4,6

2,0

750,00

133,400

17,5

P05

21/03/2013

20,0

170,0

3,0

2,54

0,54

10,6

35,0

35729,00

1814,800

60,0

0,02
0,06
<0,01
2,54

P08
P09

21/03/2013

1700,0

16000,00

6,00

4,5

0,49

5,4

2,00

213,2

0,12

30000,0

50000,00

5,00

3,1

<0,01

5,7

2,00

220,8

6,5
11,9

6,5

21/03/2013

4,7

0,33

1000,0

-

5,00

1,4

0,1

(**)

<0,5

-

250,000

100,0

(*)

Padrão Resolução CONAMA
357 de 17/03/2005. Classe II
Padrão Resolução CONAMA
357 Água Salina. Classe I
Padrão Resolução CONAMA
357 Água Salobra. Classe I

1000,0

-

-

0,1

-

>35

-

-

-

0,062

1000,0

-

-

0,1

-

0,5 a 35

-

-

-

0,124

L.D.:

Ausência

Ausência

0,100

0,010

0,5

0,1

10,00

0,050

0,1

0,01

2,00

1. L.D.: Limite de detectação do método calculado para o volume amostrado.
2. n.d.: não detectado.
3.(*) Fósforo Total: até 30 µg/L em ambientes lênticos; até 50 µg/L em ambientes intermediários, com tempo de residência entre 2 e 40 dias, e tributários diretos
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7.1.3.3.4 Comunidades Biológicas
a) Comunidade Fitoplanctônica
As amostras de água para a análise quantitativa do fitoplâncton foram obtidas com garrafa de Van Dorn
no limite da transparência, na subsuperfície da água e fixadas com lugol. Para a análise quantitativa
foram utilizadas câmaras de sedimentação de 25 cc seguindo‐se o método de Utermöhl (1958). Cada
espécime (unicelular, colonial, filamentoso ou cenóbio) foi considerado uma unidade amostral, tendo
sido quantificados apenas aqueles que apresentavam cloroplastos.
A identificação das espécies ocorreu por meio do método de coleta de amostras para a análise
qualitativa dos Pontos P1, P2, P3, P5, P8, P9. Elas foram obtidas com a passagem de rede de plâncton
com abertura de malha de 20 µm na subsuperfície da água, sendo posteriormente fixadas com formol.
Para a determinação dos cálculos das espécies dominantes e abundantes foram seguidos os critérios de
Lobo & Leighton (1986). Para os cálculos dos índices de diversidade de Shannow‐Winner foi utilizado o
programa estatístico PAST (HAMMER, O.; HARPER, D. A. T.; RYAN, P. D., 2008).

Resultados
A comunidade fitoplanctônica da análise qualitativa esteve representada por 63 espécies para os pontos
P1, P2, P3, P5, P8, P9.
No ponto P1, a riqueza foi de 26 espécies e o grupo das Bacillariophyceae esteve representado com
61,5%, as Cianobactéria e euglenophyceae com 15,3% cada uma e Zygnemaphyceae e Dinophyceae
foram representados com 3,84% de cada grupo. Neste ponto, a espécie abundante foi Tryblionella cf.
salinarum e a dominante foi Heteroleibleinia sp.
No ponto P2, a riqueza foi de 20 espécies e o grupo das Bacillariophyceae esteve representado com
35%, as Cianobactéria com 25%, as Chlorophyceae e Zygnemaphyceae com 15% cada uma delas, e as
Dinophyceae e Euglenophyceae com 5% de cada grupo. Neste ponto, a espécie Microcystis wesembergii
foi abundante e a Dinobryum sp. foi dominante.
No ponto P3, a riqueza foi de 14 espécies e os grupos das Bacillariophyceae estiveram representados
com 71,4%, as Cianobactéria e as Zygnemaphyceae estiveram representadas com 7,14% cada uma
delas, e as Cryptophyceae estiveram representadas com 14,3%. Neste ponto, as espécies abundantes
foram: Asterionelopsis glacialis, Licmophora aff. Remolus, Closterium kuetzingii, Nitzschia palea,
Psammossynedra closterioides e Heteroleibleinia sp.
No ponto P5, a riqueza foi de 9 espécies e os grupos das Bacillariophyceae estiveram representados com
66,6%, a Chlorophyceae esteve representada com 22,2% e o grupo das Dinophyceae esteve
representado com 11,1%. Neste ponto, foi abundante a espécie Thalassiosira sp. e dominante a espécie
Asterionelopsis glacialis.
No ponto P8, a riqueza foi de 5 espécies e os grupos das Chlorophyceae e Cryptophyceae estiveram
representados com 40% cada uma delas, e Dinophyceae estiveram representados com 20%. Neste
ponto, foi dominante a espécie Chryptomonas sp.
No ponto P9, a riqueza foi de 3 espécies e os grupos das Bacillariophyceae Cryptophyceae e
Dinophyceae estiveram representados com 33,3% cada grupo. A espécie de Dinobryum sp foi dominante
neste ponto.
O resultado da análise quantitativa do fitoplâncton nos pontos P1, P2, P3, P8, P9, P13 amostrados está
representado na Tabela 7.1‐I.
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Tabela 7.1‐I: Lista das espécies e densidade (nº ind.L‐1) da análise quantitativa do fitoplâncton nos pontos P1, P2,
P3, P5, P8, P9 em fevereiro de 2013, monitoramento Ecovitta Resort
Ponto de Coleta
P1
P2
P3
P5
P8
P9
espécies/ ind.mL
Bacillariophyceae
Amphora montana
5
Asterionelopsis glacialis
83*
76**
Aulacoseira granulata
15
Cyclotella meneghiniana
5
Cocconeis placentula var. euglypta
6
Coscinodiscus eccentricus
5
Diploneis smithii
5
Diploneis weissflogii
3
Encyonema sprechmanii
5
Encyonema sp
5
Encyonema minutum
41
6
Encyonema neomesianum
3
Encyonema silesiacum
5
Eolimna subminuscula
10
Epithemia sorex
19
Eunotia sp
6
Fragilaria goulardii
5
Fragilaria sp
15
3
Frustulia rhomboides
3
Frustulia saxonica
3
Gyrosigma spencerii
3
Hantzschia amphioxys
1
Licmophora aff. remolus
121*
Luticula goeppertiana
10
Nitzschia sp
1
Nitzschia nana
5
6
Nitzschia palea
20
45*
Pinnularia maior
5
3
Pinnularia sp
6
Psammossynedra closterioides
45*
Surirella linearis
3
Thalassiosira sp
23*
Thalassiosira sp1
8
Tryblionella cf. salinarum
255*
Total
403
31
344
113
0
1
Cyanophyceae
Aphanocpsa incerta
5
Aphanothece sp
10
Heteroleibleinia sp
1478**
51*
Merismopedia glauca
66
Merismopedia tenuissima
5
Microcystis aeruginosa
28
Microcystis wesembergii
51*
Phormidium tenue
5
3
Total
1554
97
51
0
0
0
Euglenophyceae
Euglena acus
5
Phaccus sp
5
Trachelomonas curta
8
Trachelomonas volvocina
5
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Ponto de Coleta
Trachelomonas sp
Total
Chlorophyceae
Clorella sp
Coelastrum sp
Eutetramorus fotti
Monoraphidium arcuatum
Monoraphidium irregulare
Pediastrum duplex
Tetraedron caudatum
Total
Zygnemaphyceae
Closterium kuetzingii
Cosmarium sp
Cosmarium sp2
Staurastrum leptocladum
Total
Cryptophyceae
Cryptomonas erosa
Cryptomonas phaseolus
Chryptomonas sp
Total
Dinophyceae
Dinoflagelado (não identificado)
Thompsodinium intermedium
Total
Total de indivíduos
Riqueza de espécies
Índice de Diversidade Shannow (H´)
Equidade

P1
5
20

P2

P3

P5

P8

P9

8

0

0

0

0

32
5
8
1
13
3
0

15

5

5

0

1
3

45

0

0

0

0

38*
5
3
5
13

38
25
25

0

0

13

51

0

558**
5
5
1985
26
1,08
0,33

558
725
20
1,09
0,37

134**
146

10
0
482
14
2,24
0,84

10
126
9
1,29
0,58

14
14
39**

25
25
217
5
1,17
0,72

39
55
3
0,66
0,60

Espécies abundantes (*) Espécies dominantes (**)

A ocorrência e a densidade da comunidade fitoplanctônica (ind.L‐1) demonstraram a presença de um
gradiente de salinidade ao longo dos pontos amostrados.
Os pontos P3 e P5 são ambientes marinhos devido à presença das espécies Asterionelopsis glacialis,
Licmophora aff. Remolus, Closterium kuetzingii, Nitzschia palea, Psammossynedra closterioides,
Heteroleibleinia sp. e Thalassiosira sp., pois essas espécies são de ambientes de água salgada.
Os pontos P1, P2 e P9 são ambientes mixoalinos, identificados pela presença das espécies de
cianobactérias Microcystis wesembergii, o dinoflagelados não identificado, Tryblionella cf. salinarum e
Heteroleibleinia sp. O ponto P8 é considerado ambiente límnico, ou seja, de água doce pela presença de
Chryptomonas sp.
A maior densidade total registrada foi no ponto P1 com 1.985 ind.mL‐1, seguindo‐se os pontos P2 com
725 ind.mL‐1 e o P3 com 482 ind.mL‐1. A menor densidade foi registrada no P9 com 55 ind.mL‐1. No P1, a
espécie abundante foi Tryblionella cf. salinarum e a dominante foi Heteroleibleinia sp. No P2, a espécie
Microcystis wesembergii foi abundante e o dinoflagelado não identificado foi dominante. No P3, as
espécies abundantes foram Asterionelopsis glacialis, Licmophora aff. remolus, Closterium kuetzingii,
Nitzschia palea, Psammossynedra closterioides e Heteroleibleinia sp. No ponto P5, foi abundante a
espécie Thalassiosira sp. e dominante a espécie Asterionelopsis glacialis. No P8, a espécie Chryptomonas
sp. foi dominante. No ponto P9 foi dominante a espécie não identificada de dinoflagelado (Figura
7.1‐XXVI).
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Figura 7.1‐XXVI: Densidade da comunidade fitoplanctônica (ind.L‐1) nos pontos P1, P2, P3, P5, P8, P9 em abril de
2013, monitoramento do Ecovitta Resort

Conforme mostra a Figura 7.1‐XXVII, os valores calculados do índice de diversidade de Shannon‐Wiener
foram mais elevados no P3 com 2,24 nat.ind‐1, com uma equidade de 0,84 considerando que, neste
ponto, houve uma distribuição homogênea entre as espécies com uma riqueza de 14 táxons, sendo seis
deles espécies dominantes. Já a menor diversidade e riqueza de espécies foi registrada no ponto P9 com
0,66 nat.ind‐1 (3 táxons), e uma equidade de 0,60 devido à dominância do dinoflagelado.
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Figura 7.1‐XXVII: Índice de Diversidade Shannow (Nat.ind) e equidade da comunidade fitoplanctônica nos
pontos P1, P2, P3, P5, P8, P9 em abril de 2013, monitoramento do Ecovitta Resort
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b) Comunidade Zooplanctônica
Para o zooplâncton (P1, P2, P3, P5, P8, P9), as análises qualitativas foram realizadas com exame sob
microscópio ótico, binocular CETI, sob aumento de até 400 vezes. As análises quantitativas foram
realizadas através de contagens numéricas ao microscópio estereoscópico. Para as contagens de
indivíduos pertencentes aos grupos de Cladocera e Copepoda (copepoditos e adultos), utilizou‐se uma
câmara de contagem de Bogorov. Para as contagens de Rotifera e náuplios de Copepoda utilizou‐se uma
câmara de Sedgewick‐Rafter em microscópio óptico. Os valores obtidos para densidade absoluta de
organismos são expressos em número de indivíduos por metro cúbico de água (Nº. ind.m3).
Na identificação taxonômica das espécies zooplanctônicas foram utilizadas as chaves de identificação,
diagnoses e descrições dos seguintes autores: Ruttner‐Kolisko (1974), Koste (1978), Reid (1984), Montu
& Goeden (1986) e Elmoor‐Loureiro (1997).
Resultados
No mês de março de 2013, foram identificados 24 táxons, sendo todos pertencentes ao Filo Rotifera.
Não foi registrada a ocorrência de representantes do Filo Crustacea, classe Cladocera. Do Filo Crustacea,
classe copepoda, ocorreram apenas formas larvais e jovens (Tabela 7.1‐II).
Larvas de Copepoda (Náuplios) foram mais frequentes com 83,3 %. O táxon com maior frequência foi
Lecane (M) lunaris, com 83,3 % de frequência de ocorrência, seguido de Bdelloidea com 66,6%.

Tabela 7.1‐II: Relação da Abundância absoluta (ind.m3) e Frequência de ocorrência dos táxons (%) de todas as
classes, nos pontos P1, P2, P3, P5, P8, P9 em abril de 2013, monitoramento do Ecovitta Resort
Táxons
Pontos de Coleta
FILO ROTIFERA
P1
P2
P3
P5
P8
P9
FR (%)
Ascomorphaecaudis
760
16,6
Anuraeopsis fissa
6650
16,6
Bdelloidea
11000
886
3300
3392
66,6
Brachionus angularis
1140
16,6
Brachionus caudatus caudatus
600
16,6
Cephalodella gibba
126
183
33,3
Colurella obtusa
100
16,6
Colurella sp.
92
16,6
Dipleuchlanis propatula
92
16,6
Euchlanis dilatata
12700
458
33,3
Keratella americana
12730
100
33,3
Keratella cochlearis
2280
16,6
Keratella tropica
126
16,6
Lecane (M) lunaris
2000
380
253
500
1008
83,3
Lecane (M) pideis
92
16,6
Lecane bulla bulla
200
100
33,3
Lecane curvicornis
100
33,3
Lecane luna
300
16,6
Lecane sp.
1008
16,6
Lepadella patella
190
458
33,3
Mytilina cf. ventralis
800
366
33,3
Platyas quadricornis quadricornis
183
16,6
Trichocerca similis
126
16,6
Trichocerca sp.
190
200
33,3
FILO ARTHROPODA
COPEPODA
Náuplio
1300 62890
633
7100 10083
83,3
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Táxons
FILO ROTIFERA
Copepodito Cyclopoida
Copepodito Calanoida
Densidade Total
Riqueza
Diversidade de Shannon
Equidade

P1

P2
7790

Pontos de Coleta
P3
P5
P8
126
300

15400
5
0,74
0,46

95000
8
1,31
0,63

2276
5
1,23
0,76

0

25300
9
0,96
0,44

P9
825
183
18423
11
1,77
0,72

FR (%)
66,6

Todos os pontos amostrais apresentaram resultados para a riqueza específica muito baixos, com valores
variando entre 5 e 11 espécies. O ponto amostral com o maior valor de riqueza de espécies do
zooplâncton foi o P9 com 11 espécies.
Conforme a Figura 7.1‐XXVIII, os dados de densidade total mostraram também que o ponto P2 teve a
maior densidade total, 95.000 ind.m3, sendo náuplio de Copepoda e Keratella americana com os
maiores valores de densidade.

Densidade Total do Zooplancton (ind./m-3)
100.000
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Figura 7.1‐XXVIII: Densidade numérica da comunidade zooplanctônica ((ind.m3) nos pontos P1, P2, P3, P5, P8, P9
em abril de 2013, monitoramento do Ecovitta Resort

A diversidade de espécies medida pelo índice de diversidade de Shannon‐Wiener mostrou um sistema
muito pobre, com valores muito baixos variando de 1,77 bits/ind no ponto P09 a 0,74 bits/ind no ponto
P1, como mostra a Figura 7.1‐XXIX.
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Figura 7.1‐XXIX: Índice de diversidade de Shannow (Nat/ind) e equidade da comunidade zooplânctonica nos
pontos P1, P2, P3, P8, P9 em abril de 2013, monitoramento Ecovitta Resort

c) Comunidade Bentônica
No laboratório, cada amostra foi lavada com água corrente, sob peneira de malha de 0,25mm. O
produto da lavagem foi conservado em álcool 70º e, após, observado sob estereomicroscópio, em
pequenas porções dentro de placas de petry para a identificação e contagem dos organismos
encontrados. Os invertebrados bentônicos encontrados foram conservados em álcool 70º. Os
resultados quantitativos foram expressos em ind/kg de sedimento que representam as densidades por
amostra.

Resultados
O resultado quali‐quantitativo da comunidade de invertebrados bentônicos encontrada nas quatro
amostras de sedimentos analisadas está apresentado na Tabela 7.1‐III. Foram identificados organismos
representantes dos seguintes filos: Annelida, Mollusca e Arthropoda (Crustacea e Insecta). Observou‐se
que os locais amostrados são de ambientes límnicos, mixo‐halinos e marinhos, cuja natureza do
sedimento também se apresentou bem diferenciada entre si. A amostra 01 mostrou‐se lodosa e as
amostras 02 e 05 apresentaram‐se com sedimentos arenoso‐lodosos, sendo a amostra 05 composta
exclusivamente por areia muito fina e típica de ambiente marinho. A amostra 03 mostrou‐se pedregosa,
com pouco sedimento fino e com total ausência de invertebrados bentônicos.
Foram encontradas pequenas densidades e riquezas nas amostras avaliadas. A riqueza variou de zero
(amostra 03) a cinco (amostra 02) e a densidade, de zero a 150 ind./kg. A amostra 02 se destacou por
apresentar maior riqueza e densidade, além de apresentar representantes dos três diferentes filos
identificados (Annelida, Mollusca e Arthropoda).
Observou‐se uma variação no gradiente de salinidade do ambiente de onde foram retirados os
sedimentos devido aos resultados encontrados. A amostra 01 indicou um local mixo‐halino por
apresentar poliquetas e gastrópodes da família Cochliopidae. A amostra 02 indicou um ambiente
essencialmente límnico com representantes típicos de áreas continentais aquáticas, como oligoquetas,
moluscos ampularídeos, dípteros e larvas de libélulas (Odonata). Já a amostra 05 apresentou
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organismos marinhos, como a tatuíra (Emerita sp.) e bivalves da ordem Veronoida. Assim, a variedade
de ambientes amostrados não permite uma avaliação conjunta da amostragem como um todo, pois a
própria condição natural já influenciaria a análise e, por isso, não serão elaborados gráficos
comparativos. No entanto, constatou‐se a presença de organismos típicos de cada tipo de ambiente.
Tabela 7.1‐III: Lista das espécies ou morfoespécies e densidades (Ind.kg‐1) da análise quali‐quantitativa da
comunidade de invertebrados bentônicos em três amostras de sedimentos, cujos pontos são assim
denominados: P1, P2,P3,P5
P1
P2
P3
P5
Filo/ Família/Gênero/
Espécie/Morfoespécie
Ind/kg
Ind/kg
Ind/kg
Ind/kg
ANNELIDA/
20
OLIGOCHAETA – Morfoesp.1
6

POLYCHAETA – Morfoesp.1
MOLLUSCA

18

BIVALVIA – Veneroida –
Morfoesp.1
GASTROPODA –

4

Heleobia sp.

5

Ampularidae – Pomacea sp.
ARTHROPODA/CRUSTACEA/AMPH
IPODA – Morfoesp. 1
MALACOSTRACA –

51
30

Hippidae – Emerita sp.
INSECTA/DIPTERA

105

Chironomidae – Morfoesp.1

15

Fam. NI – Morfoesp.1
ODONATA – Zygoptera –
Gomphidae ‐ Morf. 1
Total de Densidade

5
10

150

0

99

7.1.3.3.5 Considerações Finais

Qualidade das Águas
 A maioria dos parâmetros analisados para as águas superficiais enquadrou‐se nas respectivas Classes
de enquadramento das águas, considerando sua condição de tipo de ambiente, influência de marés e
a variação da salinidade.
 Considerando‐se o número de parâmetros monitorados e o volume de registros obtidos durante o
período, pondera‐se como muita baixa a ocorrência de concentrações que ultrapassam os limites
estabelecidos para as Classes de enquadramento previstas pela Resolução CONANA No. 357/05.
 Observou‐se que as águas superficiais apresentam concentrações associadas à característica de cada
elemento hídrico monitorado, seja no rio Urussanga, nas lagoas dos Freitas e Urussanga Velha ou em
poças temporárias.
 Ficou bem caracterizada a influência da salinidade na qualidade e enquadramento das águas,
associada às marés e à inserção da área na faixa litorânea.
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 Na campanha de 18/12/2012, as maiores concentrações obtidas foram registradas para a
Condutividade, Coliformes totais, Ferro total, Sólidos totais, para o Sulfato e para o Fósforo total,
parâmetros para os quais, em quase todos os pontos amostrados, registraram‐se concentrações
elevadas, que inclusive ultrapassaram o limite para as respectivas classes de enquadramento na
Resolução CONAMA No. 357/05.
 Também se registraram concentrações elevadas para o Fósforo total nos pontos P01, P02 e P05, que
ultrapassam o limite para a Classe I de Águas salinas e salobras da Resolução CONAMA No. 357/05
associadas a fontes poluidoras, notadamente o lançamento de efluentes nos corpos d’água
monitorados.
 Os valores elevados de condutividade, sólidos totais e sulfatos registrados nos pontos P01, P03 e P05
estão diretamente relacionados às águas salobras e salinas da lagoa de Urussanga Velha (P01), do
estuário do rio Urussanga (P03) e da zona da praia adjacente ao terreno (P05).
 Os resultados obtidos na campanha de 21/03/2013 demonstram a influência direta da ocorrência de
chuvas no período anterior à amostragem das chuvas na variação da concentração dos parâmetros
físico‐químicos monitorados.
 Os maiores aportes de água, seja por precipitação direta, escoamento superficial ou vazão em rios e
canais de drenagem, contribuíram para uma maior mistura de massas d’água que refletiu, por
exemplo, na redução da condutividade e da salinidade nos pontos P01 (lagoa Urussanga Velha) e rio
Urussanga (P03), que também sofre a influência das marés.
 Essa condição de maior volume de água disponível e relativo aumento de nível d’água nos corpos
hídricos promoveu o aumento da concentração de sólidos totais, sulfatos, manganês, ferro total,
nitrogênio total e, principalmente, dos Coliformes totais e Coliformes Fecais. Este fato é indicativo da
contaminação das águas por efluentes domésticos e pela degradação bacteriana associada à matéria
orgânica de origem animal, notadamente do gado bovino que pastoreia permanentemente por toda
a área do terreno e seu entorno direto.
 Destaca‐se que, na campanha 03 (março/13), foi possível realizar a coleta de amostras de água em
poças temporárias rasas que afloraram na superfície do terreno. Foram amostradas 2 poças, que
receberam as designações de P08 e P09, onde a equipe registrou concentrações muito elevadas para
Coliformes totais e Coliformes fecais, com valores acima do Limite para a Classe I das Águas Salobras
da Resolução CONAMA No. 357/05.
 No ponto P09, obteve‐se a concentração de 30.000 NMP/mL para os Coliformes fecais e 50.000
NMP/100mL para Coliformes totais, valores considerados muito elevados, indicativos de
contaminação das águas por bactérias patogênicas de origem animal.
Comunidades Biológicas
Comunidade fitoplanctônica
 A comunidade fitoplanctônica da análise qualitativa esteve representada por 63 espécies para os
pontos P1, P2, P3, P5, P8, P9.
 No ponto P1, a riqueza foi de 26 espécies, no ponto P2, a riqueza foi de 20 espécies, no ponto P3, a
riqueza foi de 14 espécies, no ponto P5, a riqueza foi de 9 espécies, no ponto P8, a riqueza foi de 5
espécies e no ponto P9, a riqueza foi de 3 espécies.
 O grupo das Bacillariophyceae foi a família predominante, com percentuais variando entre 35% e
71,4%, seguida em alternância pelas famílias das cianobactérias, das Zygnemaphyceae e das
Chlorophyceae.
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 A ocorrência e densidade da comunidade fitoplanctônica (ind.L‐1) demonstraram a presença de um
gradiente de salinidade ao longo dos pontos amostrados.
 Os pontos P3 e P5 são ambientes marinhos, devido à presença das espécies Asterionelopsis glacialis,
Licmophora aff. Remolus, Closterium kuetzingii, Nitzschia palea, Psammossynedra closterioides,
Heteroleibleinia sp. e Thalassiosira sp., que são de ambientes de água salgada.
 Os pontos P1, P2 e P9 são ambientes mixoalinos identificados pela presença das espécies de
cianobactérias Microcystis wesembergii, de dinoflagelados não identificados, de Tryblionella cf.
salinarum e de Heteroleibleinia sp. Já o ponto P8 é de ambiente límnico, ou seja, de água doce pela
presença das Chryptomonas sp.
 A maior densidade total registrada foi no ponto P1 com 1.985 ind.mL‐1, seguindo‐se os pontos P2
com 725 ind.mL‐1 e o P3 com 482 ind.mL‐1. A menor densidade foi registrada no P9 com 55 ind.mL‐1.
 Os valores calculados do índice de diversidade de Shannon‐Wiener foram mais elevados no P3 com
2,24 nat.ind‐1 e com uma equidade de 0,84. Neste ponto, houve uma distribuição homogênea entre
as espécies com uma riqueza de 14 táxons, sendo seis deles espécies dominantes. Já a menor
diversidade e riqueza de espécies foi registrada no ponto P9 com 0,66 nat.ind‐1 (3 táxons).

Comunidade zooplanctônica
 No mês de março de 2013, foram identificados 24 táxons, sendo todos pertencentes ao Filo Rotifera.
Não foi registrada a ocorrência de representantes do Filo Crustacea, classe Cladocera. Do Filo
Crustacea, classe copepoda, ocorreram apenas formas larvais e jovens.
 Larvas de Copepoda (Náuplios) foram mais frequentes com 83,3 %. O táxon com maior frequência foi
Lecane (M) lunaris com 83,3 % de frequência de ocorrência, seguido de Bdelloidea com 66,6%.
 Todos os pontos amostrais apresentaram resultados para a riqueza específica muito baixos, com
valores variando entre 5 e 11 espécies. O ponto amostral com o maior valor de riqueza de espécies
do zooplâncton foi o ponto P9 com 11 espécies.
 Os dados de densidade total mostraram também que o ponto P2 teve a maior densidade total,
95.000 ind.m3, sendo náuplio da subclasse da Copepoda e Keratella americana com os maiores
valores de densidade.
 A diversidade de espécies medida pelo índice de diversidade de Shannon‐Wiener mostrou um
sistema muito pobre, com valores muito baixos, variando de 1,77 bits/ind. no ponto P09 a 0,74
bits/ind. no ponto P1.

Comunidade bentônica
 No resultado quali‐quantitativo da comunidade de invertebrados bentônicos encontrada nas 4
amostras de sedimentos analisadas, foram identificados organismos representantes dos seguintes
filos: Annelida, Mollusca e Arthropoda (Crustacea e Insecta).
 Observou‐se que os locais amostrados são de ambientes límnicos, mixo‐halinos e marinhos, cuja
natureza do sedimento também se apresentou bem diferenciada entre si.
 Foram encontradas pequenas densidades e riquezas nas amostras avaliadas. A riqueza variou de zero
(amostra 03) a cinco (amostra 02) e a densidade, de zero a 150 ind./kg. A amostra 02 se destacou por
apresentar maior riqueza e densidade, além de apresentar representantes dos três diferentes filos
identificados (Annelida, Mollusca e Arthropoda).
 Observou‐se uma variação no gradiente de salinidade do ambiente de onde foram retirados os
sedimentos devido aos resultados encontrados. A amostra 01 indicou um local mixo‐halino por
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apresentar poliquetas e gastrópodes da família Cochliopidae. A amostra 02 indicou um ambiente
essencialmente límnico com representantes típicos de áreas continentais aquáticas, como
oligoquetas, moluscos ampularídeos, dípteros e larvas de libélulas (Odonata). Já a amostra 05
apresentou organismos marinhos, como a tatuíra (Emerita sp.) e bivalves da ordem Veronoida.
 Assim, a variedade de ambientes amostrados não permite uma avaliação conjunta da amostragem
como um todo, pois a própria condição natural já influenciaria a análise e, por isso, não foram
elaborados gráficos comparativos. No entanto, constatou‐se a presença de organismos típicos de
cada tipo de ambiente.

Coleta no ponto P01

Ponto P02

Coleta no ponto P03

Ponto P05

Aspecto visual do ponto P02

Aspecto visual ponto P03

Figura 7.1‐XXX: Memória Fotográfica
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7.1.3.4

Hidrogeologia

Foi desenvolvida uma série de estudos de diagnóstico para a caracterização de aspectos da hidrologia e
hidrogeologia, que buscaram também a identificação de possíveis feições hidrográficas associadas a
áreas de preservação permanente (APP) junto à área de influência direta (AID) e à área diretamente
afetada (ADA) do empreendimento Ecovitta.
Desenvolvidos por técnicos do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) de Universidade Federal do Rio
Grande do Sul (UFRGS), as análises de campo e o monitoramento hidrogeológico da área foram
executados em dois momentos. O primeiro, realizado em novembro de 2007, caracterizou a área do
ponto de vista hidrológico, baseado nos resultados de um mês de monitoramento dos níveis das águas
superficiais e subterrâneas da área. E o segundo, realizado de forma complementar no ano de 2011 e
2013, a partir de dados obtidos no monitoramento da rede linimétricas e piezométrica, entre os anos de
2009 a 2013.
Os resultados obtidos no período são apresentados no Anexo III. A base para a análise foi a
caracterização geológica da área do empreendimento; a análise do monitoramento de níveis realizado
na rede constituída por réguas linimétricas e piezômetros; o mapeamento de áreas de acumulação em
diferentes condições pluviométricas e piezométricas; a identificação de cenários pontuais, para
estimativa do tempo de rebaixamento e drenagem de áreas de acumulação; a modelagem de cenários a
partir dos dados do monitoramento, e a construção de perfis longitudinais e transversais mostrando o
comportamento das águas subterrâneas do freático.
Características litológicas dos depósitos sedimentares
Conforme consta no diagnóstico do meio físico, a gênese geológica associada à sedimentação de
cordões arenosos configurou para a área do empreendimento a ocorrência de depósitos sedimentares
marinho‐praiais, com retrabalhamento eólico, depósitos lagunares e depósitos paludiais, apoiados em
terraços marinhos predominantemente arenosos, com estruturas lamosas ricas em matéria orgânica e
biodetritos associados a ambientes de baía ou marinho raso.
Para se ter um melhor entendimento do comportamento das camadas na área do empreendimento,
dois perfis litológicos foram construídos, conforme apresenta a Figura 7.1‐XXXI.
Os depósitos marinho‐praiais com retrabalhamento eólico são os mais frequentes e se distribuem desde
a beira da praia, onde formam faixas alongadas seguindo do nordeste até o extremo norte/noroeste. A
leitura da fotografia aérea e os trabalhos de campo permitiram verificar que na área estudada existem
duas faixas que evidenciam a geometria do cordão litorâneo subatual, posicionado mais para o interior
da área, e do cordão litorâneo atual, posicionado junto ao mar, respectivamente.
Nos entornos da Lagoa da Urussanga Velha, estes depósitos constituem terraços marinhos, onde
ocorrem as cotas mais elevadas. Estes últimos são os terraços mais antigos e sua origem está
relacionada aos eventos transgressivos que ocorreram no Pleistoceno. Do ponto de vista genético, tanto
os terraços antigos como estes dois mais recentes são interpretados como sendo de origem praial e
marinho raso, com retrabalhamento eólico.
Os terraços marinhos mais antigos são compostos por areias bem classificadas, quartzosas, de finas até
muito finas, de coloração amarelo‐clara a castanho‐avermelhada. As áreas de topografia mais baixa
servem para acumular água da chuva e de escoamento superficial. São áreas em que a litologia é
composta por material argiloso e arenoso, fazendo com que a infiltração ocorra de maneira mais lenta.
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Figura 7.1‐XXXII: Perfis litológicos na área do empreendimento
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Comportamento hidrodinâmico
Foi implantada uma rede piezométrica, composta por 26 piezômetros, distribuídos conforme perfis
transversais que mostram o comportamento dos níveis piezométricos em diferentes datas. Além
dos piezômetros, foram instaladas três réguas linimétricas dentro da área do empreendimento. A
finalidade da instalação destas três réguas foi para correlacionar os níveis das águas acumuladas
com os níveis das águas subterrâneas do freático na área do empreendimento Ecovitta (Figura
7.1‐XXXIII).
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Figura 7.1‐XXXIII: Localização da rede piezométrica e dos perfis transversais

Estes piezômetros foram instalados, nivelados topograficamente e monitorados de 2007 até 2013,
em diversas campanhas de monitoramento de níveis, que permitiram, também, através da
utilização dos dados de medição, construir mapas piezométricos da área para diferentes datas,
como será visto no decorrer deste relatório (Anexo III).
O mapeamento das características hidrológicas demonstrou que a acumulação de água na superfície do
terreno está intimamente relacionada com a precipitação pluviométrica. Essa constatação foi
estabelecida pelas análises comparativas entre os níveis piezométricos e os dados de chuva da estação
de Urussanga‐SC, que apresenta as séries mais completas.
A comparação entre os pluviogramas confeccionados com os dados das chuvas e as medições nos
piezômetros de junho de 2009 a outubro de 2011 permitiu observar que a elevação das cotas
piezométricas está associada com as alturas pluviométricas. Nas séries temporais analisadas, foi possível
observar a rápida depleção do nível piezométrico uma vez cessada a precipitação.
Na modelagem da altimetria do terreno, as superfícies piezométricas foram obtidas pela interpolação
espacial das leituras do monitoramento, identificando‐se as cotas estimadas como limiares
piezométricos (nos piezômetros 03 e 05, foram as cotas de 4,61 e 4,50 m). Para os períodos avaliados no
verão de 2010 e em setembro de 2011, onde se registrou a ocorrência de água na superfície do terreno,
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foi possível constatar que uma semana depois já não havia mais água acumulada na superfície do
terreno devido à alta taxa de infiltração e à evaporação, demonstrando a rápida depleção da
piezometria.
As fotografias da área próxima ao PZ‐03 e a régua 1 mostram a ocorrência de água acumulada na
superfície do terreno no dia 09/09/2011, e sem acúmulo de águas superficiais no dia 19/09/2011.

Figura 7.1‐XXXIV: Vista da área alagada em 09 de
setembro de 2011

Figura 7.1‐XXXV: Vista da área seca em 19 de
setembro de 2011

Este comportamento das águas subterrâneas do freático em relação à superfície do terreno pode
ser melhor visualizado nos perfis transversais em três linhas distribuídas na área do
empreendimento, conforme mostram a Figura 7.1‐XXXVI a Figura 7.1‐XXXIX.
A partir dos perfis transversais é possível verificar o sentido do fluxo das águas subterrâneas, bem
como os locais onde as águas das chuvas ficaram retidas na superfície do terreno nos dois
cenários modelados. Do mesmo modo, é possível verificar que no período de aproximadamente
10 dias as águas infiltraram e fizeram com que o nível freático rebaixasse cerca de 0,30 m em
alguns locais ao longo do perfil. Este fato demonstra que a área apresenta um taxa de infiltração
final média da ordem de 1,2 mm/h, fazendo com que este solo seja classificado como
“Moderadamente alto potencial de enxurrada”, sendo solos rasos e solos com apreciável argila,
que apresentam uma infiltração final da ordem de 1 a 4 mm/h.
A partir da análise da série temporal de dados piezométricos da área de estudo, em especial os
piezômetros 03 e 05, por estarem localizados em áreas sensíveis, foram estimadas as frequências com
que os níveis piezométricos ultrapassaram os limiares de alagamento.
Os limiares estabelecidos para os piezômetros 03 e 05, na caracterização hidrológica realizada em
dezembro de 2011, foram, respectivamente, 4,61 e 4,50 metros. As frequências com que estes limiares
foram igualados ou superados no intervalo de tempo analisado, junho de 2009 a abril de 2013 para os
piezômetros 03 e 04, foram da ordem de 19% e 23% respectivamente. Em outras palavras, em torno de
80% do tempo observado, a área de estudo encontra‐se seca.
Os gráficos apresentados na Figura 7.1‐XXXVI descrevem o sentido do fluxo da superfície piezométrica
predominante, assim como o seu gradiente nas situações extremas dos cenários 2010 e 2011, na área
monitorada. É possível observar que o sentido predominante é NE para SW (continente‐oceano) e os
gradientes são coerentes com as descrições feitas a partir dos perfis transversais.
Correlacionando os dados do monitoramento de níveis realizado no período de 2009 a 2011 com os
dados de precipitações pluviométricas (Estação de Urussanga) ocorridas neste período, foi possível
calcular a velocidade de infiltração da água sobre a área. A Figura 7.1‐XXXVII mostra a distribuição das
velocidades de infiltração sobre a área. Esta velocidade de infiltração está ligada ao conteúdo do solo.
Nas áreas onde há um predomínio de areia, a velocidade é maior do que nas áreas onde ocorre uma
mistura de areia e argila. Pode‐se verificar que a velocidade de infiltração varia de 0,4 mm/h até 2,0
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mm/h, ou seja, de 0,96 cm/d até 4,8 cm/d. Estas velocidades são características de zonas arenosas com
mescla de argilas.
Este fato mostra que, quando ocorre uma chuva muito intensa em um curto período de tempo e a
capacidade de infiltração é superada, ocorrerá acúmulo de água na superfície do terreno. Caso não
ocorra precipitação pluviométrica após a secagem da superfície do terreno, o nível freático irá rebaixar,
conforme apresentado nos dados de monitoramento dos piezômetros, podendo atingir mais de 50 cm
abaixo da superfície do terreno. Caso ocorra uma chuva de boa intensidade neste período, fazendo com
que a capacidade de infiltração seja superada, haverá acumulo de água na superfície do terreno.
Quando isto acontece, não quer dizer que o solo esteja saturado. Neste período, a infiltração acontecerá
muito lentamente por drenança até saturar completamente o solo.
O monitoramento realizado permitiu verificar que as áreas onde ocorrem acúmulos de água após
precipitações mais intensas, caracterizam‐se por serem depressões topográficas, onde a capacidade de
infiltração do solo é superada pela intensidade das chuvas. Estas áreas de acumulação estão
relacionadas a pontos do terreno onde a superfície piezométrica ultrapassa a sua cota altimétrica
porque a intensidade das precipitações são maiores do que a capacidade de infiltração do solo e da
drenagem superficial. Sendo assim, observa‐se que as águas são captadas, transportadas e
acumuladas diretamente pela superfície (de cima para baixo), diferentemente de águas afloradas do
subsolo (debaixo para cima).
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MINUT
A
Figura 7.1‐XXXVI: Sentido e gradientes piezométricos
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Figura 7.1‐XXXVII: Distribuição da taxa de infiltração no terreno na área do empreendimento

Qualidade das águas piezométricas
Para obter informações sobre a qualidade das águas subterrâneas entre os meses de dezembro de 2012
e março de 2013, foram realizadas 2 campanhas de amostragem em 18 de dezembro de 2012 e 21 de
março de 2013. O Quadro 7.1‐IX apresenta a descrição dos pontos monitorados, bem como as
coordenadas geográficas. O Quadro 7.3‐XV apresenta o mapa com a localização dos pontos
monitorados.

Quadro 7.1‐IX: Descrição dos pontos monitorados

Coordenadas UTM (m)
Ponto
E
N
06
674791,58 6811194,56
07
675208,60 6811471,14

Descrição
P06 – Piezômetro PZ01. No interior da propriedade ‐ lado Sul
P07 – Piezômetro PZ24. No interior da propriedade ‐ lado Norte
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Figura 7.1‐XXXVIII: Mapa com a localização dos pontos de amostragens

Durante as campanhas em campo, realizou‐se a definição e locação dos pontos de amostragem para a
determinação da temperatura, oxigênio dissolvido, pH e condutividade, e a coleta de amostra de águas
superficiais para análise em laboratório. As amostras coletadas, depois de acondicionadas, foram
preservadas em ambiente refrigerado e enviadas via transporte rodoviário para o Laboratório da QMC
Saneamento, onde foram realizadas as demais análises.
A metodologia de coleta e preservação foi executada conforme estabelecido pela NBR 9898, pelas
recomendações de coleta do manual da CETESB e também de acordo com os critérios estabelecidos
pela Resolução CONAMA No. 396/08.
Detalhes da operacionalização das campanhas de amostragem podem ser observados a seguir.
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Figura 7.1‐XXXIX: Coleta no ponto P06 (PZ01)

Figura 7.1‐XL: Coleta no ponto P07 (PZ24)

Resultados da qualidade das águas subterrâneas
Destaca‐se que nos meses de dezembro de 2012 e março de 2013 o período sazonal se caracteriza pela
condição de verão, com registro de maiores temperaturas e precipitação pluviométrica. Nos dados
sobre o comportamento do clima regional, evidencia‐se na análise das precipitações na região que nos
meses de primavera‐verão, entre setembro e março, ocorrem os mais elevados índices pluviométricos,
com interferências nas condições hidrológicas e nas condições físico‐químicas dos ambientes aquáticos
monitorados.
Foi registrado em campo que no período anterior ao da 1ª campanha (18 de dezembro de 2012) o
tempo permaneceu bom com sol, sem o registro de ocorrência de chuvas. Já o período anterior ao da 2ª
campanha realizada em 21 de março de 2013 foi marcado por condições de precipitação elevada, com o
acumulo água na superfície do terreno, notadamente nas áreas mais depressivas.
Os resultados obtidos para a variação dos teores registrados e analisados para todos os parâmetros
monitorados por campanha, para cada ponto, nos corpos hídricos monitorados são apresentados nos
laudos analíticos no Anexo III e nos quadros abaixo.
A maioria dos parâmetros analisados para as águas subterrâneas enquadrou‐se nas respectivas Classes
de enquadramento das águas. Considerando‐se o número de parâmetros monitorados e o volume de
registros obtidos durante o período, pondera‐se como muita baixa a ocorrência de concentrações que
ultrapassem os limites estabelecidos para as Classes de enquadramento previstas pela Resolução
CONANA No. 396/08.
A campanha de 18 de dezembro de 2012 registrou as maiores concentrações obtidas (não
necessariamente representando violações de padrões das Resoluções do CONAMA) para Coliformes
totais e fecais, Ferro total e para o manganês, onde em quase todos os pontos amostrados a equipe
registrou concentrações elevadas. A presença de Ferro total, Manganês total e principalmente de
Coliformes totais e Coliformes fecais nos pontos amostrados, notadamente nos pontos P06 e P07, é
indicativa de contaminação por patógenos advindos de esgotos sanitários, bem como associados a
excrementos de gado bovino que pastoreia na área do terreno onde se localizam os piezômetros
monitorados. Nesse último ponto, foi registrada a maior concentração de Coliformes totais, equivalente
a 1.600 NMP/100mL para as águas de lençol freático coletadas.
A campanha de amostragem do dia 21 de março de 2013 foi realizada para amostrar especificamente a
situação dos corpos d’água após o período de precipitações pluviométricas, inclusive com a acumulação
de água na superfície formando poças temporárias na área do terreno. Nas águas salobras do lençol
freático na área da propriedade, amostradas nos pontos P06 e P07, registraram‐se concentrações
elevadas para a Colimetria, para o Ferro total, o Manganês e a Turbidez. Os resultados obtidos para essa
campanha demonstram a influência direta da ocorrência de chuvas no período anterior à amostragem
na variação da concentração dos parâmetros físico‐químicos monitorados, e podem ser observados no
Anexo III e no quadro a seguir.
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Quadro 7.1‐X: Resumo Geral ‐ Parâmetros químicos medidos em campo na 1ª campanha

Ponto

Data

Temperatura (°C)

Condições
Climáticas

Hora

Ar

Água

Oxigênio
Dissolvido
(mg/L)
(%)

pH

Condutividade
(µS/cm)

Observação

P06

18/12/2012

11:30

Bom‐Sol

27,2

24,8

‐

‐

6,03

228

Piezômetro PZ01.

P07

18/12/2012

11:50

Bom‐Sol

26,7

26,1

‐

‐

6,35

297

Piezômetro PZ24.

‐

‐

‐

‐

‐

‐

6,0 a 9,0

‐

‐

Padrão Resolução CONAMA
396

Quadro 7.1‐XI: Resultados das análises de água subterrânea para a 1ª campanha
Ponto

Data

P06
P07

18/12/2012
18/12/2012

Padrão Resolução
CONAMA 396 de
03/04/2008.

L.D.:

Acidez
Total

Alcalinidade
Carbonato

Alcalinidade
Total

Cálcio

Cloreto

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

Nitrogênio
Amoniacal
Total
(mg/L)

(mg/L)

(NTU)

34,0

<2,0

18,0

8,0

28,54

ausente

920,0

3,95

3,80

<0,01

0,14

<0,12

1,78

12,60

89,60

8,990

82,9

48,0

<2,0

38,0

7,2

63,95

31,0

1600,0

5,60

4,80

0,97

0,21

<0,12

2,43

15,80

166,00

17,730

81,1

-

-

-

-

250,00

ausente

ausente

0,3

-

0,1

10,00

-

-

200,00

1000,00

250,000

5,0

2,0

2,0

2,0

1,0

0,05

Ausência

Ausência

0,1

1,00

0,01

0,01

0,12

0,10

0,10

0,050

0,1

Coliforme
Fecais

Coliforme
Ferro Total
Total

NMP/100mL NMP/100mL

Magnésio

1. L.D.: Limite de detectação do método calculado para o volume amostrado.
2. n.d.: não detectado.
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Manganês Nitrato
Total
(N-NO3)

Potássio

Sódio

(mg/L)

(mg/L)

0,01

Sólido
Total
Dissolvido
(mg/L)

Sulfato Turbidez

Quadro 7.1‐XII: Resumo Geral ‐ Parâmetros químicos medidos em campo na 2ª campanha

Ponto

Data

Temperatura (°C)

Condições
Climáticas

Hora

Ar

Água

Oxigênio
Dissolvido
(mg/L)
(%)

pH

Condutividade
(µS/cm)

Observação

P06

21/03/2013

14:55

Bom‐Sol

29,5

26,4

‐

‐

5,10

129,2

Piezômetro PZ01.

P07

21/03/2013

15:40

Bom‐Sol

28,5

25,9

‐

‐

4,54

136,8

Piezômetro PZ24.

‐

‐

‐

‐

‐

‐

6,0 a
9,0

‐

‐

Padrão Resolução CONAMA
396 Águas Subterrâneas

Quadro 7.1‐XIII: Resultados das análises de água subterrânea para a 2ª campanha
Ponto

Data

P06
P07

21/03/2012
21/03/2012

Padrão Resolução
CONAMA 396 de
03/04/2008.

L.D.:

Acidez
Total

Alcalinidade
Carbonato

Alcalinidade
Total

Cálcio

Cloreto

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

(mg/L)

Nitrogênio
Amoniacal
Total
(mg/L)

28,0

<2,0

18,0

13,6

33,70

5,0

280,0

3,85

2,40

0,08

0,09

<0,12

1,30

15,70

100,00

6,790

42,0

44,0

<2,0

12,0

18,4

74,07

79,0

1600,0

4,70

4,30

0,13

0,12

0,31

1,99

23,30

101,20

24,800

92,0

-

-

-

-

250,00

ausente

ausente

0,3

-

0,1

10,00

-

-

200,00

1000,00

250,000

5,0

2,0

2,0

2,0

1,0

0,05

Ausência

Ausência

0,1

1,00

0,01

0,01

0,12

0,10

0,10

0,050

0,1

Coliforme
Fecais

Coliforme
Ferro Total
Total

NMP/100mL NMP/100mL

Magnésio

1. L.D.: Limite de detectação do método calculado para o volume amostrado.
2. n.d.: não detectado.
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Manganês Nitrato
Total
(N-NO3)

Potássio

Sódio

(mg/L)

(mg/L)

0,01

Sólido
Total
Dissolvido
(mg/L)

Sulfato Turbidez
(mg/L)

(NTU)

7.1.4

7.1.4.1

Geologia, Geomorfologia e Pedologia

Geologia

A geologia catarinense está dividida, de acordo com Horn Filho & Diehl (1994) e Horn Filho (2003), em cinco
grandes províncias geológicas classificadas por seus caracteres estruturais, petrográficos, sedimentares e
evolutivos. Seguem em ordem cronológica: O Escudo Catarinense (até ± 550 MA AP); a Bacia do Paraná
(entre 500 MA AP e 180 MA AP); o Planalto da Serra Geral (± 130 MA AP); o Complexo Alcalino (± 65‐70 MA
AP) e a Província Costeira (± 2 MA AP – presente).
A área estudada possui relação direta com a Província Costeira, caracterizada na forma de cordões
regressivos litorâneos, terraços marinhos, dunas e terraços lagunares, inseridos na bacia hidrográfica do rio
Urussanga. Horn Filho et al (2006) mapearam na região sul do estado dois domínios geológicos principais, o
embasamento Cristalino e os depósitos oriundos dos sistemas deposicionais continentais. Segundo o autor,
o embasamento é formado predominantemente por basaltos juro‐cretáceos da Formação Serra Geral,
arenitos avermelhados do Triássico, da Formação Botucatu e arenitos finos, siltitos e argilitos permianos, da
Formação Rio do Rastro. Já os depósitos são caracterizados por depósitos eluviais, coluviais e aluviais nos
quais se distribuem nos sistemas:
a) Laguna barreira III – depósitos do tipo lagunar e eólico;
b) Laguna barreira IV ‐ depósitos do tipo flúvio‐lagunar, lagunar, paludial, eólico, marinho praial e
eólico recobrindo depósito marinho praial;
c) Antropogênico ‐ depósitos antropogênico e tecnogênico;
d) Praial ‐ depósitos eólico e marinho praial.
A área do empreendimento localiza‐se sobre alguns dos depósitos descritos nos sistemas deposicionais
continentais supracitados, conforme detalhados na descrição da geologia local, que segue.

7.1.4.1.1 Geologia local
Com os trabalhos realizados em campo foi possível constatar que na bacia hidrográfica do rio Urussanga,
mais precisamente nos entornos da área de implantação do empreendimento, existem as seguintes
unidades geológicas: Depósito marinho praial, depósitos eólicos, depósitos fluviais de canal do holoceno,
depósitos marinhos com retrabalhamento eólico, depósitos lagunares e depósitos paludiais, descritos a
seguir. O mapa geológico173 apresentado na Figura 7.1‐XLI ilustra a espacialização de cada um dos depósitos
apresentados abaixo.

173

Disponível em tamanho maior no Anexo IV
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Figura 7.1‐XLI: Mapa geológico local do entorno do empreendimento

Depósitos Marinhos Praiais (atual)
Os depósitos marinhos mais recentes correspondem aos atuais cordões litorâneos, situados adjacente ao
oceano atlântico. Esses depósitos possuem largura média de 78 m, com baixa declividade (1,71°). Segundo
Horn Filho (2007), essas características são típicas de praias dissipativas, tendo em vista a alta energia das
ondas, a baixa declividade da planície costeira e o tipo de quebra de onda deslizante. A Figura 7.1‐XLII
ilustra um modelo teórico de uma praia dissipativa apresentado por Horn Filho (2007), ver Anexo IV.
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Fonte: Horn Filho (2007).

Figura 7.1‐XLII: Modelo teórico para uma praia dissipativa baseado nas características geológico‐geomorfológicas e
oceanográficas costeiras

Nestes depósitos marinhos praiais os sedimentos são predominantemente arenosos finos a muito finos,
quartzosos, bem selecionados, com estratificação plano‐paralela, com baixo teor de minerais pesados e de
biodetritos. Esses depósitos fazem contato a oeste com os depósitos eólicos do holoceno e a norte e sul
com depósitos fluviais de canal, também do holoceno. A Figura 7.1‐XLIII mostra a feição de depósito
marinho praial defronte ao empreendimento, junto ao oceano atlântico, feição essa, geomorfologicamente
conhecida como estirâncio.

Figura 7.1‐XLIII: Depósito marinho praial de idade holocênica recente em primeiro plano. Ao fundo o Oceano
Atlântico, adjacente à praia do Rincão

Depósitos Eólicos
De maneira genérica, os depósitos eólicos de Balneário Rincão podem ser classificados em dois tipos: dunas
móveis e dunas semifixas vegetadas (Figuras 7.1.3‐IV e 7.1.3‐V).
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Fonte: Geológica (2006).

Figura 7.1‐XLIV: Cordões litorâneos subatuais, mostrando a presença de dunas ativas originadas da ação eólica. Ao
centro observa‐se a Lagoa da Urussanga Velha

Fonte: Geológica (2006).

Figura 7.1‐XLV: Dunas parcialmente fixadas pela vegetação

As dunas móveis, também conhecidas como dunas livres ou transgressivas, estão limitadas em extensão e
volume ao conjunto de dunas transversas que avançam livremente sob o cordão litorâneo subatual em
direção SW (250°N) ou sob as dunas de precipitação adjacentes. Já as dunas semifixas, iniciam a sua
formação no pós‐praia e nas imediações influenciadas pela vegetação, sob forma de dunas frontais e
secundárias.
O local de implantação do empreendimento encontra‐se justaposto ao conjunto de dunas fixas e semifixas,
caracterizado pelos depósitos eólicos do Holoceno, apresentando largura média de 160 m e altitudes entre
2,5 a 8,0 m. Esses depósitos são compostos por sedimentos de areia quartzosa fina a muito fina, bem
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selecionada, com fragmento de concha, estratificação plano‐paralela (Figuras 7.1.3‐VI e 7.1.3‐VII) e suaves
mergulhos em direção ao mar.
A ação dos ventos de orientação NE transportam estes sedimentos finos da Praia do Rincão e da contígua
plataforma continental interna, depositando‐os na planície costeira sob forma de lençóis de areia “sand
sheets”174.

Fonte: Geológica (2006).

Figura 7.1‐XLVI: Cordão litorâneo atual. Nota‐se estrutura tipo estratificação plano‐paralela e ondulada,
evidenciando processos marinhos de alta energia

Fonte: Geológica (2006).

Figura 7.1‐XLVII: Detalhe da figura anterior em que se observa laminação plano‐paralela e hummockys

174

Feições eólicas mantiformes orientadas segundo o sentido dos ventos dominantes, constituindo depósitos de caráter efêmero, em termos de
tempo de residência da areia. Podem ser considerados como uma zona de alimentação ou passagem de areia (Bypassing zone). (GONÇALVES et
al, 2003).
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Segundo Geológica (2006), o laudo de análise granulométrica mostrou que esses sedimentos eólicos são
constituídos de 96% areia fina, 2% de silte e 2% de argila.
A contínua atuação do vento NE causa a migração dos campos de dunas para as áreas pantanosas
correspondentes aos antigos depósitos lagunares. Como resultado deste processo, formam‐se, nestes
locais, as chamadas planícies arenosas úmidas. A Figura 7.1‐XLV apresenta a migração destas dunas livres
em resposta a um regime de ventos provenientes de NE.

Fonte: Geológica (2006).

Figura 7.1‐XLVIII: Migração do campo de dunas sobre as áreas pantanosas, constituindo as planícies arenosas
úmidas

Depósitos Fluviais de Canal do Holoceno
Os depósitos fluviais de canal do Holoceno desenvolvem‐se transversalmente ao campo de dunas e situam‐
se em altitudes entre 1,0 e 3,0 m. Esses canais fluviais têm suas nascentes à retaguarda das dunas móveis,
migrando da planície costeira em direção ao oceano. O canal onde se situam esses depósitos é
caracterizado por um curso de água intermitente que enche somente em épocas de regime pluviométrico
excessivo. A Figura 7.1‐XLVI mostra o canal próximo ao empreendimento em época de chuva.
O canal possui a forma meandriforme, de baixa sinuosidade e profundidade, típico de um sangradouro175, e
é responsável pela erosão fluvial dos depósitos Eólicos do Holoceno e Marinho praial do Holoceno recente,
que aparece dissecado com a presença de terraços marinhos praiais e vales encaixados.
Horn Filho (2007, p. 52), em seu estudo, define o contato entre esses depósitos “a norte e a sul com o
Depósito eólico do Holoceno, a leste com o Depósito marinho praial do Holoceno recente e a oeste com o
Depósito marinho praial recoberto por depósito eólico do Holoceno.”.

175

Denominação conhecida para estes cursos fluviais na planície costeira do estado do Rio Grande do Sul.
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Figura 7.1‐XLIX: Depósito fluvial de canal de idade holocênica, exibindo a forma de um canal natural (sangradouro)
em meio aos sedimentos eólicos do campo de dunas do Balneário Rincão Norte (HORN FILHO, 2007)

Depósitos marinhos com retrabalhamento eólico
O Mapa Geológico176 apresentado na Figura 7.1‐XLI mostra que estes depósitos se distribuem por toda a
linha de costa. A fotografia aérea oblíqua177 e os trabalhos de campo permitem verificar a existência de duas
faixas que evidenciam a geometria dos cordões litorâneos, estando o cordão litorâneo subatual posicionado
mais ao interior da área, e o cordão litorâneo atual posicionado junto ao mar, conforme apresenta a Figura
7.1‐L.

Fonte: Geológica (2006).

Figura 7.1‐L: Localização do Cordão litorâneo Atual e Subatual
176
177

Disponível em tamanho maior no Anexo IV
A Geológica (2006) realizou um voo sobre a área de estudo no qual foram captadas fotografias aéreas oblíquas de diversos ângulos da área do
empreendimento.
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Aos fundos da área do empreendimento, no entorno da Lagoa da Urussanga Velha, encontram‐se os
depósitos que constituem os terraços marinhos mais antigos (com retrabalhamento eólico), situados em
cota mais elevada. Sua origem está relacionada aos eventos transgressivos que ocorreram durante o
Pleistoceno. Estes terraços marinhos mais antigos são compostos por areias bem classificadas, quartzosas,
de finas a muito finas, com coloração amarelo‐clara a castanho‐avermelhada com horizontes de diferentes
características granulométricas.
Estes depósitos marinhos aparecem na forma de um terraço ondulado, alternados por cristas e cavas, com
leve inclinação em direção ao mar. Do ponto de vista genético, em virtude da atuação dos ventos regulares
vindos de NE, tanto os terraços mais antigos quanto os cordões litorâneos podem ser associados por sua
origem praial com retrabalhamento eólico. Apesar de esses terrenos apresentarem os níveis freáticos
baixos, muitas vezes subaflorantes nas cavas, na área do empreendimento, o terreno mostrou‐se seco
durante as vistorias, que foram realizadas em período de estiagem.
Em cavas, onde o nível freático encontra‐se aflorante, sobre tudo em épocas chuvosas, é comum verificar a
presença de depósitos paludiais recobrindo os depósitos marinho praiais. Os depósitos paludiais são
oriundos de pântanos de água doce ou salobra, comuns em regiões de topografia baixa e irregular,
localizadas ao longo de zonas litorâneas ou nas margens de rios e lagoas. Esses depósitos resultam da
colmatação de pequenas lagunas holocênicas influenciadas pela ação eólica e pelo rebaixamento do nível
mar.
Na área do empreendimento foi constatado a presença desses tipo de depósito, sendo eles constituídos por
uma estreita camada de areia fina de composição quartzosa, bem selecionada, com alta concentração de
matéria orgânica. Tais características são típicas dos depósitos de fundo lagunar, conferindo à feição uma
coloração cinza‐escuro a preta, conforme visto na Figura 7.1.4‐XI abaixo.

Figura 7.1‐LI: Detalhe depósito paludial que recobre os depósitos marinho praiais. A camada superior escura, de
origem lagunar. A camada inferior com areia fina, de origem marinha
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Com o objetivo de definir a composição e as classes modais das areias que constituem os depósitos
encontrados na área do empreendimento e no seu entorno, a Geológica (2006), em seu estudo, coletou
amostras tanto dos terraços antigos quanto dos cordões litorâneos mais recentes. No caso do terraço mais
antigo, a amostra foi coletada no ponto de coordenadas UTM 672.500 E x 6.814.500 N178, (Figura 7.1‐LII) e
encaminhada para ensaios granulométricos no laboratório de mecânica dos solos da UNESC. Os resultados
laboratoriais mostraram que estas areias possuem 94% de areia fina, 3% de silte e 3% de argila
(GEOLÓGICA, 2006).

Fonte: Geológica (2006).

Figura 7.1‐LII: Local de amostragem. Extração de areia situada na localidade denominada Terra Firme, município de
Balneário Rincão

Os sedimentos encontrados nestes terraços são basicamente constituídos de areias quartzosas, finas a
muito finas, cuja coloração varia entre esbranquiçada a cinza‐claro nos depósitos atuais, passando para
amarelo‐acastanhada até avermelhada nos depósitos mais antigos. Trata‐se de areia média com
granulometria bimodal e estratificação cruzada acanalada, de grande porte, muitas vezes enriquecidas com
matriz secundária composta por argilas e óxidos de ferro.
Nas fácies eólicas posicionadas no topo destes depósitos, embora mascaradas muitas vezes pelos processos
de intemperismo químico e biológico, constata‐se a presença de estratificação acanalada com indícios de
processo de grainflow e grainfall, como se pode verificar no afloramento ilustrado na Figura 7.1‐LIII.
Verificou‐se também em alguns casos a presença de um avançado processo de pedogênese, originando
solos tipo Argilossolo vermelho‐amarelo e Neossolo quartzarênico.

178

Datum Horizontal SIRGAS 2000, Zona 22S.
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Fonte: Geológica (2006).

Figura 7.1‐LIII: Terraços marinhos antigos. Nota‐se a estratificação cruzada acanalada de grande porte, evidenciando
processos eólicos. Este material é amplamente utilizado na construção civil

As sondagens a trado realizadas no local pela Geológica (2006)179 (Figura 7.1.4‐XIV) indicaram que as fácies
arenosas de cobertura possuem espessuras inferiores a 3 m. Abaixo dessa profundidade ocorre uma
complexa intercalação de fácies arenosas e lamosas até a profundidade de 8,0m. A partir dos 8,0 m, existe
um predomínio das fácies lamosas do ambiente lagunar, conforme evidenciado no perfil de sondagem
apresentado na Figura 7.1‐LV.

179

Ver descrição de sondagem realizada pela Geológica (2006), apresentada no Anexo IV.
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Fonte: Geológica (2006)

Figura 7.1‐LIV: Localização das sondagens geotécnicas realizadas pela Geológica (2006)

Figura 7.1‐LV: Perfil de Sondagem do P2, situado na área do empreendimento
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Depósitos Lagunares
Esses depósitos compreendem àqueles localizados nos arredores dos sistemas lagunares encontrados ao
longo da linha de costa. São depósitos que englobam turfeiras, pântanos e alagadiços, constituídos de turfas
ou depósitos de lama muito ricos em matéria orgânica, contendo óxidos de ferro e carbonatos.
Por muito tempo, durante a formação do Sistema Laguna Barreira IV, os ambientes lagunares e os deltas
flúvio‐lagunares coexistiram lado a lado. De modo especial, a passagem temporal gradativa “laguna‐lago‐
pântano costeiro” parece marcar uma clara tendência evolutiva entre estes importantes componentes do
Sistema Laguna Barreira. Tomazelli & Villwock (1991) mostraram em seu estudo que, essas transformações
são controladas basicamente por quatro mecanismos principais:
1) as variações do nível de base regional, incluindo o lençol freático, que acompanharam as
flutuações holocênicas do nível relativo do mar;
2) o progressivo avanço da vegetação marginal dos corpos aquosos;
3) o aporte de sedimentos clásticos trazidos pelos cursos fluviais; e
4) a migração das dunas eólicas livres que avançam pelo flanco leste destes ambientes.
Estes mecanismos controlam não somente a velocidade em que transcorrem os processos evolutivos, mas
também a textura e composição das fácies deposicionais desses ambientes.
Em locais de deposição lagunar é comum encontrar lentes de areia e marga180, passando lateralmente para
os depósitos paludiais ou marinhos. Sua origem está associada ao processo natural de colmatação pela
deposição eólica e o consequente assoreamento de lagoas ou lagunas costeiras. Na Figura 7.1‐LVI é possível
evidenciar os referidos depósitos no entorno da Lagoa da Urussanga Velha intercalados com argilas ricas em
matéria orgânica, além da presença de uma área alagada onde, segundo a Geológica (2006), se identificou
um pequeno depósito de turfa. Com base no estudo realizado pela Geológica (2006), esses depósitos
lagunares podem alcançar espessuras superiores a 3m, e, abaixo desse intervalo, é comum a ocorrência de
um espesso pacote de argila preta, rica em matéria orgânica, com forte odor de enxofre.

Figura 7.1‐LVI: Fotografia dos depósitos lagunares obtida a partir dos terraços marinhos pleistocênicos (estrada de
acesso à Barra do Torneiro). Ao fundo, Lagoa da Urussanga Velha, limitada pelo cordão litorâneo antigo
180

A marga é um tipo de calcário contendo 35 a 60% de argila. Pode ser empregada na olaria, na composição do cimento e na correção do pH do
solo.
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7.1.4.2

Geomorfologia

Todo o cenário morfológico da costa catarinense remete à fragmentação do supercontinente Gondwana e à
consequente abertura do Atlântico Sul, estando o soerguimento das cadeias montanhosas da serra do Mar
e Serra Geral associadas ao fim do período Cretáceo e ao longo de todo o período Terciário. (DANTAS, 2005)
Concomitantemente ao soerguimento epirogênico das cadeias litorâneas, ocorreu um progressivo recuo das
escarpas de borda de planalto, propiciando o estabelecimento de uma extensa baixada litorânea e
consequente afloramento de rochas sedimentares de idade Permiana no litoral sul catarinense.
A planície costeira ocupa uma porção externa das baixadas litorâneas e apresenta uma complexa história
geológica, marcada pelos eventos transgressivo‐regressivos que ocorreram durante o Quaternário Superior.
O período regressivo subsequente à última transgressão propiciou o desenvolvimento dos terraços
marinhos holocênicos e a colmatação de corpos lagunares originados entre as duas gerações de terraços
marinhos. Na bacia do rio Araranguá e do Urussanga foram registradas, pelo menos, duas gerações de
terraço marinho, sendo a mais antiga de idade Pleistocênica e a mais nova, de idade Holocênica, ocupando
uma posição próxima à atual linha de costa.
A faixa arenosa que hoje constitui o Balneário Rincão se formou provavelmente ao redor de 7.000 anos
atrás, no Holoceno tardio, bem antes que o nível relativo do mar atingisse o nível atual, e isolou uma lagoa
atrás dela. De acordo com Dillenburg et al (2006) e Hesp et al (2007), a parte interna da barreira foi
construída durante a fase transgressiva (entre 7 e 5 milhões de anos atrás), seguindo‐se de uma fase de
barreira regressiva e progradante que se processou durante o rebaixamento do nível do mar (Figura
7.1‐LVII).

Figura 7.1‐LVII: Curva de variação do nível relativo do mar nos últimos 7.000 anos, ao longo do trecho Itajaí‐Laguna
(SC), utilizando indicadores biológicos, pré‐históricos/ sambaquis e paleoterraços de construção marinha (SUGUIO et
al., 1985)

Atrás dos depósitos da barreira há um complexo lagunar que ficou isolado após a construção da barreira no
Holoceno. Ele inclui as lagoas de Garopaba do Sul, as lagoas de Rincão e de Sombrio (HESP et al., 2010).
Após 5 mil anos, com o rebaixamento do nível base devido à queda do nível do mar, o sistema lagunar foi
sendo preenchido em razão da contribuição continental dos rios, retrabalhando os sedimentos pela
dinâmica lagunar e pelo assoreamento das margens leste por sedimentos eólicos (Delaney, 1965; Tomazelli,
1990). O sistema lagunar, inicialmente controlado pelas oscilações do nível do mar, e depois pela ação dos
ventos do quadrante NE, evoluiu para um corolário de lagoas residuais, isoladas ou conectadas por canais
intralagunares, sem restringir, contudo, as conexões das principais drenagens continentais (rio Tubarão,
Urussanga, Araranguá) ao mar.
As lagoas da Urussanga Velha, dos Freitas e dos Esteves, por exemplo, são resquícios de uma grande
paleolaguna progressivamente assoreada, formando uma extensa planície lagunar que margeia os atuais
corpos d’água numa disposição longitudinal à linha de costa. As ilhas‐barreira arenosas que originaram os
terraços holocênicos foram ancoradas em antigas ilhas rochosas, tais como o morro dos Conventos (junto à
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barra do Araranguá) e o morro de Santa Marta (próximo a Laguna), delineando a atual configuração
morfológica de extensas praias retas deste trecho da costa sul catarinense.
O modelo de relevo nesta área caracteriza‐se por duas gerações de cordão litorâneo, de idade Pleistocênica
e Holocênica. Os depósitos pleistocênicos afloram sob a forma de paleodunas e terraços marinhos. Já os
depósitos holocênicos aparecem sob as formas de cordões litorâneos regressivos, dunas litorâneas, terraços
e planícies lagunares. Os depósitos recentes inseridos na faixa litorânea são constituídos de sedimentos
originados da dinâmica costeira, incluindo os depósitos marinhos praiais e depósitos eólicos, sob a forma de
praias e dunas ativas, respectivamente. (HORN FILHO, 2007).
A área em que se pretende instalar o empreendimento é coberta por depósitos marinhos, eólicos e
lagunares, de idade Quaternária, sob forma de cordões regressivos, terraços lagunares, terraços marinhos
adjacentes às dunas, que simbolizam uma barreira arenosa holocênica do sistema barreira/laguna. Estes
depósitos guardam entre si uma íntima relação, sendo muito frequente a variação lateral e vertical de
fácies.

Geomorfologia Local
No entorno da área de estudo, é possível admitir, com base nos estudos realizados na área e nas
averiguações realizadas em campo, a presença de 5 unidades Geomorfológicas, sendo elas:
1 ‐ Praia atual ou estirâncio;
2 ‐ Campo de dunas;
3 ‐ Canal fluvial natural (sangradouro);
4 ‐ Planície de cordão litorâneo com cristas e cavas recoberta por manto eólico;
5 ‐ Manto eólico sobreposto ao terraço marinho.
As unidades geomorfológicas assinaladas acima estão relacionadas em gênese com as unidades geológicas
apresentadas anteriormente no subitem 2.1, seja em características genéticas, estruturais, altimétricas ou
paleogeográficas. É possível, assim, correlacioná‐las conforme segue:
1 ‐ Praia atual ou estirâncio com o depósito marinho praial;
2 ‐ Campo de dunas com o depósito eólico;
3 ‐ Canal fluvial natural com o depósito fluvial de canal;
4 ‐ Planície de cordão litorâneo com cristas e cavas recoberta por manto eólico com o depósitos
lagunares com retrabalhamento eólico e depósitos paludiais;
5 ‐ Manto eólico sobreposto ao terraço marinho com o depósito marinho praial com retrabalhamento
eólico.
Dessa forma, em razão da relação genética, estrutural, altimétrica e paleogeográfica com a geologia local
apresentada anteriormente, dispensa‐se o detalhamento das unidades geomorfológicas nesse subitem,
evitando desta forma, a repetição do conteúdo já apresentado.

Granulometria
Para a caracterização granulométrica dos sedimentos da região, a Geológica (2006) coletou 5 amostras
superficiais de sedimentos nos seguintes locais: face da praia, pós‐praia, base e reverso da duna frontal e
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uma na região mais interior das dunas. As amostras foram submetidas à técnica do peneiramento, com
intervalos de ½ phi, procedida pelo Laboratório de Solos do Instituto de Pesquisas Ambientais e
Tecnológicas (IPAT).
Os sedimentos clásticos psamíticos181 e psefíticos182 são classificados de acordo com o diâmetro médio do
grão (Mz) conforme a Tabela 7.1‐IV.
Tabela 7.1‐IV: Escalas de diâmetro de grão

(WENTWORTH, 1922) (mm)
≥ 2,00
≥ 1,00
≥ 0,50
≥ 0,25
≥ 0,125
≥ 0,062

(KRUMBEIN, 1934) (phi)
≥ ‐2,00
≥ ‐1,00
≥ 0,00
≥ 1,00
≥ 2,00
≥ 3,00

Tipo de sedimento
Cascalho
Areia muito grossa
Areia grossa
Areia média
Areia fina
Areia muito fina

Fonte: (WENTWORTH, 1922 e KRUMBEIN, 1934, apud Horn filho, 2007).

A Tabela 7.1‐V mostra a fração granulométrica média e o desvio‐padrão obtidos pela Geológica (2006) para
cada amostra.
Tabela 7.1‐V: Frações granulométricas médias e desvio‐padrão (escala phi) resultantes das amostras sedimentares
coletadas

Amostra
1
2
3
4
5

Local
Reverso da Duna Frontal
Base da Duna Frontal
Pós ‐ Praia
Face da Praia
Dunas

Granulometria Média (Mz)
2,3
2,5
2,6
2,4
2,7

Desvio Padrão
0,3
0,3
0,3
0,4
0,3

Fonte Geológica (2006)

De acordo com a Geológica (2006), os parâmetros obtidos através das frações granulométricas das
amostras coletadas apontam que elas são compostas predominantemente por areias finas muito bem
selecionadas, com diâmetro médio de grão (Mz) em 2,5 phi e desvio padrão médio de 0,32 phi.
Horn Filho (2007), em seu estudo geológico/geomorfológico sobre a área do empreendimento, também
realizou as análises sedimentológicas em 5 amostras coletadas na superfície da área. Ele classificou e
organizou os resultados em coloração, % de cascalho, % de areia, % de silte e % de argila, classificação
textural, média em phi, média, desvio‐padrão em phi, grau de seleção, assimetria, curtose e % de matéria
orgânica, conforme apresenta a Tabela 7.1‐VI.

181
182

Rocha ou solo composto de quartzo e argilas, de cores variadas, abundante na natureza.
Designação genérica das rochas granulosas constituídas de seixos e cascalho.
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8/2

0

100

0

0

3

6/4

8/3

0

100

0

0

4

5/4

8/3

0

100

0

0

5

4/4

8/3

0

100

0

0

0,37
0,36
0,35
0,36

Bem
Selecionado
Bem
Selecionado
Bem
Selecionado
Bem
Selecionado
Bem
Selecionado

% Matéria Orgânica

5/3

0,35

Classificação pela
Curtose

2

Areia
Fina
Areia
Areia 2,47
Fina
Areia
Areia 2,48
Fina
Areia
Areia 2,5
Fina
Areia
Areia 2,52
Fina
Areia 2,45

Curtose

0

Classificação pela
Assimetria

Argila
%

0

Assimetria

Silte
%

100

Grau de Seleção

Areia
%

0

Desvio Padrão
(phi)

Cascalho
%

8/2

Classificação pela
Média

Cor
(lavada)

5/3

Média em phi

Cor
(in natura)

1

Textura

Amostra

Tabela 7.1‐VI: Dados granulométricos das amostras superficiais dos sedimentos da planície costeira onde se localiza
a área prevista para a implantação do Resort Ecovitta

0,26

Positiva

0,87

Platicúrtica

0

0,27

Positiva

0,89

Platicúrtica

0

0,23

Positiva

0,86

Platicúrtica

0

0,11

Positiva

0,82

Platicúrtica 0,64

0,06

Aprox.
Simétrica

0,84

Platicúrtica 0,93

Fonte: Horn Filho (2007)

A coleta realizada por Horn Filho (2007) concentrou‐se em sedimentos com altitude média entre 4,5 e 8,0
m, coletados entre os diversos depósitos da área de estudo. O autor qualificou os sedimentos com
coloração muito semelhante, predominando tons marrom oliva claro na amostra in natura e amarelo
pálido nas amostras lavadas e secas.
Horn Filho (2007) ainda caracteriza todas as cinco amostras coletadas como os sedimentos arenosos, com
100% de areia (Figura 7.1‐LXVIII). A média do tamanho médio de grão é de 2,48 phi, classificando os
sedimentos como areia fina. A média do desvio‐padrão de 0,35 phi classifica‐os como sedimentos bem
selecionados, com assimetria positiva, uma vez que a média da assimetria é de 0,18. A média da curtose é
de 0,85, considerando os sedimentos como platicúrticos183.
De acordo com o diagrama triangular de Shepard (1954 apud Horn Filho, 2007), todos os sedimentos se
enquadram na classe areia.

Fonte: Horn Filho (2007)

Figura 7.1‐LVIII: Diagrama triangular de representação granulométrica dos sedimentos superficiais da planície
costeira do Resort Ecovitta
183

Nome dado quando a curva da função de distribuição e probabilidade é mais achatada que a distribuição normal. Acontece quando os valores da
curtose são menores que zero.
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No que se referem aos histogramas de representação granulométrica dos sedimentos superficiais
(apresentados nas Figuras 7.1.4‐XIX a 7.1.4‐XXIV), as amostras consideradas foram classificadas como
sedimentos arenosos finos. Os tamanhos dos grãos variaram entre areia fina (2,0 a 2,5 phi) e areia muito
fina (3,0 a 3,5 phi) (Tabela 7.1‐VII).
Tabela 7.1‐VII: Porcentagens de areia fina e areia muito fina entre os sedimentos costeiros

1
2
3
4
5

Depósito
Depósito marinho praial do Holoceno recente
Depósito fluvial de canal
Depósito eólico
Depósito marinho praial recoberto por depósito eólico
Depósito marinho praial do Holoceno
Média

Areia fina
62
59
59
51
47
56

Areia muito fina
38
41
41
49
53
44

Fonte: Horn Filho (2007)

Fonte: Horn Filho (2007)

Figura 7.1‐LIX: Histograma de representação granulométrica do sedimento superficial do Depósito marinho praial do
Holoceno recente (amostra 1) da planície costeira, próximo ao Resort Ecovitta
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Fonte: Horn Filho (2007)

Figura 7.1‐LX: Histograma de representação granulométrica do sedimento superficial do depósito fluvial de canal do
Holoceno (amostra 2) da planície costeira, próximo ao Resort Ecovitta

Fonte: Horn Filho (2007)

Figura 7.1‐LXI: Histograma de representação granulométrica do sedimento superficial do Depósito eólico do
Holoceno (amostra 3) da planície costeira, próximo ao Resort Ecovitta
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Fonte: Horn Filho (2007)

Figura 7.1‐LXII: Histograma de representação granulométrica do sedimento superficial do Depósito marinho praial
recoberto por depósito eólico do Holoceno (amostra 4) da planície costeira, próximo ao Resort Ecovitta

Fonte: Horn Filho (2007)

Figura 7.1‐LXIII: Histograma de representação granulométrica do sedimento superficial do Depósito marinho praial
do Holoceno (amostra 5) da planície costeira, próximo ao Resort Ecovitta

Considerando as curvas acumulativas das amostras coletadas próximo ao Resort Ecovitta (Figura 7.1‐LXIV),
confere‐se que todas as amostras são bem selecionadas, unimodais e constituídas de areia finas.
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Fonte: Horn Filho (2007)

Figura 7.1‐LXIV: Curvas acumulativas típicas das amostras dos sedimentos dos depósitos da planície costeira,
próximo ao Resort Ecovitta

7.1.4.3

Pedologia

Ao levantar os aspectos pedológicos do sul do estado de Santa Catarina, é possível encontrar diversos tipos
de solos com variações espaciais diferenciadas conforme sua gênese, estrutura e composição. A EMBRAPA
(2004) classifica a pedologia da região próxima ao empreendimento em 3 tipos distintos: Dunas e Areias de
Praia, Neossolo Quartzarênico, Argissolo Vermelho, Argissolo Vermelho‐Amarelo e Espodossolo Cárbico. A
Figura 7.1‐LXV Ilustra o recorte do mapa pedológico184 apresentado pela EMBRAPA (2004), para a região do
empreendimento.

184

Disponível em tamanho maior no Anexo IV
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Fonte: EMBRAPA (2004), IBGE (2010).

Figura 7.1‐LXV: Mapa pedológico do entorno do Resort Ecovitta

A individualização dos diferentes tipos de solos encontrados no entorno da área situada para a implantação
do empreendimento foi apresentada pela Geológica (2006) baseada nos trabalhos realizados em campo e
na classificação pedológica apresentada pela EMBRAPA (2004).
Em seu trabalho, a Geológica (2006) distingue a pedologia da área estudada nos seguintes tipos de solo:
 Argissolo Vermelho‐Amarelo PVA3;
 Espodossolo Cárbico EK2;
 Neossolo Quartzarênico RQ1;
 Dunas e Areias de Praia D.

Argissolo vermelho‐amarelo PVA3
São solos geralmente profundos e bem drenados que apresentam perfil com uma sequência de horizontes
A‐Bt‐C ou A‐E‐Bt‐C, onde o Bt é do tipo B textural, contendo argila com baixa capacidade de troca de cátion
(CTC)185. Portanto, são solos que apresentam perfil com gradiente textural, onde o horizonte B sempre se
apresenta mais argiloso em comparação aos horizontes A ou A+E.

185

CTC é considerado de baixa atividade coloidal quando menor ou igual a 27cmolc/Kg. Pedologicamente, o solo é considerado Tb.
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As análises físicas e químicas dos perfis descritos pela Geológica (2006) nas proximidades da área estudada
apresentam, em geral, solos com baixa soma de bases, baixa capacidade de troca catiônica e baixa
saturação por bases. A saturação por alumínio é elevada, superior a 50 %, o que caracteriza os solos como
álicos. O grau de floculação do horizonte B é próximo a 100 %, com relação a silte/argila variável.
Na área estudada, estes solos desenvolvem‐se sobre os depósitos marinhos praiais do Holoceno que
constituem as cristas dos terraços marinhos, de cotas mais elevadas (Figura 7.1‐LXVI).

Fonte: Geológica (2006).

Figura 7.1‐LXVI: Corte de estrada (acesso à Barra do Torneiro) realizado em terraço marinho antigo. Nota‐se o
desenvolvimento de um perfil de solo (Argissolo vermelho‐amarelo) sobre estes depósitos arenosos

Os trabalhos de campo demonstraram que alguns setores da área estudada apresentam evidências da
atuação de processos erosivos. A geometria das encostas (extensas e planas) e a alta suscetibilidade à
erosão são os principais fatores indutores da erosão causada pelo escoamento superficial.
No que refere à aptidão agrícola, de acordo com o Serviço Nacional de Levantamento e Conservação de
Solos (SNLCS/EMBRAPA), esses solos possuem fertilidade natural moderada. São normalmente ácidos, com
saturação de bases baixa, carência de fósforo e disponibilidade média de potássio, exigindo investimentos
em corretivos e fertilizantes para alcançarem rendimento satisfatório na lavoura.

Espodossolo Cárbico EK2
Ocupam uma faixa no entorno da Lagoa da Urussanga Velha, onde ocorrem os depósitos lagunares. A
Figura 7.1‐LXVII mostra o local de ocorrência deste tipo de solo.
Esses solos possuem horizonte A moderado, textura média ao longo do perfil e baixa saturação por bases.
Segundo a Geológica (2006), o horizonte A possui cerca de 25cm de espessura, com aspectos de colocação
bruno‐escuro ou bruno‐acinzentado escuro (10YR 4/2‐3), e textura franco‐arenosa quase no limite com
areia franca. A estrutura granular é composta por grãos simples, com consistência solta tanto com o solo
seco quanto úmido, sem apresentar plasticidade ou pegajosidade quando molhado.
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Fonte: Geológica (2006)

Figura 7.1‐LXVII: Área de afloramento deste tipo de solo. Local próximo à Lagoa da Urussanga Velha

A transição é normalmente clara para o horizonte B, e este costuma ter coloração bruno ou bruno
amarelado escuro (10YR 5/3, 10YR 4,5/4), com textura franco‐arenosa e estrutura de blocos subangulares.
Possui consistência ligeiramente dura, de aspecto muito friável, ligeiramente plástica e levemente pegajosa.
As análises realizadas pela Geológica (2006) com esses tipos de solos indicaram as seguintes características:
 pH ‐ são solos que variam de fortemente ácidos a extremamente ácidos, com valores de pH
entre 4,l e 5,l.
 Carbono orgânico (C%) ‐ os teores de carbono são baixos, variando de 0,72 a 1,44% no
horizonte superficial.
Soma de bases (S) ‐ o valor S é baixo, variando de 0,1 a 0,6 cmolc/100g, o que indica baixa reserva de
nutrientes.
 Saturação por bases (V%) ‐ são solos com saturação de bases extremamente baixo, entre 5 e7%
na camada superficial e entre 7 e 9% em profundidade.
 Alumínio trocável (Al3+) ‐ apresenta teores prejudiciais à maioria das culturas nos horizontes
superficiais, em torno de 0,9 cmolc /100g. Quanto à saturação por alumínio (100 Al/Al+S), os
valores são elevados, em média, 71% no horizonte A e 73% no Bh.
Esse tipo de solo é pouco utilizado para agricultura por possuir características arenosas e drenagem restrita.
Para que seja utilizado para fins agrícolas, deve ser mantido com cobertura vegetal permanente, pois,
quando drenado e desprotegido de sua vegetação natural durante o cultivo agrícola, perde rapidamente
seu conteúdo de matéria orgânica da parte superficial, restando somente a areia quartzosa.

Neossolo Quartzarênico
São solos minerais, não hidromórficos, pouco evoluídos, extremamente arenosos, com sequência de
horizontes A, C, muito porosos, pouco coesos e excessivamente drenados (Figura 7.1‐LXVIII). Têm coloração
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bruno avermelhado, ou bruno, com pequena diferenciação entre os horizontes e com baixos teores de
matéria orgânica mesmo no horizonte superficial.
Derivam de sedimentos arenosos não consolidados do Quaternário, com profundidade acentuada. Possuem
textura arenosa ao longo do perfil, com teores de areia em torno de 95%. Esses solos apresentam espessura
do perfil (A+C) variando de 2 a 5m e o horizonte A, de 15 a 30cm. Este horizonte varia de bruno‐acinzentado
escuro a bruno avermelhado, com matizes 10YR a 5YR e cromas variando de 4 a 6. A estrutura do horizonte
superficial (A) é fraca, pequena, granular e grãos simples, enquanto que a do C é composta por grãos
simples. O grau de consistência ao longo do perfil é solto, tanto com o solo seco, como úmido, e com o solo
molhado não apresenta plasticidade ou pegajosidade. Estes solos são constituídos quase que
exclusivamente por quartzo e não dispõem de reservas de minerais primários de fácil intemperização.
Quimicamente são solos ácidos, com baixa reserva de nutrientes. Na área de estudo ocorrem em área de
topografia praticamente plana.
Com relação à utilização agrícola, apresentam baixo potencial agrícola em virtude da textura
essencialmente arenosa, da baixa fertilidade natural e do excesso de água no solo. Uma vez drenados e
desprovidos de sua vegetação natural, perdem rapidamente seu conteúdo de matéria orgânica da parte
superficial em razão da fácil desagregação dos grãos. Para sua utilização é necessária a reposição da matéria
orgânica assim como adubações parceladas a fim de se evitar a perda de nutrientes por lixiviação, em face
de sua baixa capacidade de retenção desses nutrientes.
Na área estudada, este tipo de solo ocorre em uma extensa faixa paralela à linha de costa, onde afloram
depósitos arenosos que constituem os cordões litorâneos subatuais. Ocorrem principalmente nas
proximidades da Lagoa dos Freitas e junto à porção norte da mancha urbana do Balneário Rincão.

Fonte: Geológica (2006)

Figura 7.1‐LXVIII: Perfil do Neossolo Quartzarênico em corte de encosta situado próximo ao acesso à Lagoa dos
Freitas
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Areias de Praia e Dunas
Na área de estudo, as areias de praia e dunas ocupam uma extensa faixa junto ao litoral. A área do
empreendimento está situada no domínio deste tipo de solo como pode ser visto no mapa pedológico186
apresentado na Figura 7.1‐LXV.
A constante ação eólica sobre estas áreas de dunas provoca o deslocamento da areia que é depositada
sobre as áreas úmidas posicionadas logo atrás dos cordões litorâneos dificultando, ou mesmo impedindo, a
fixação da vegetação na faixa litorânea e, consequentemente, a formação do processo pedogenético.

7.1.4.4

Compartimentação dos Sistemas Ambientais

A compartimentação geoambiental baseou‐se no paradigma sistêmico, dando ênfase à percepção de
conjunto e às interações dos diversos componentes ambientais, conforme a proposta metodológica
apresentada por Bertrand (1969). Para tal, realizou‐se uma avaliação geoambiental integralizada nos
levantamentos multidisciplinares relacionados à: geologia, geomorfologia, clima, recursos hídricos, solos e
vegetação. Segundo Brandão (1998), esses temas, quando tratados sob o ponto de vista dos seus inter‐
relacionamentos, permitem uma visão integrada da área e constituem fontes de informações fundamentais
para o planejamento territorial.
Os sistemas naturais, aqui abordados, são integrados por vários elementos que mantêm relações mútuas
entre si, e são continuamente submetidos aos fluxos de matéria e energia. Cada sistema é caracterizado por
uma relação harmônica entre os seus componentes e representa uma unidade de organização do ambiente
natural. Eles são dotados de fragilidades que também os individualizam sob o ponto de vista das
potencialidades e limitações para o uso dos recursos naturais. Desta forma, cada sistema reage de forma
singular no que diz respeito às condições de uso e ocupação do solo.
Considera‐se que esses sistemas ou unidades geoambientais são produtos de uma matriz de fatores e
variáveis ambientais relativas ao suporte (condições geológicas e geomorfológicas), ao envoltório
(condições hidrológicas e climáticas) e à cobertura (solos e cobertura vegetal) de uma determinada região,
apresentando características semelhantes de fragilidades e potencialidades que permitem a sua utilização
para o planejamento territorial e para o zoneamento.
O conjunto de unidades ou sistemas de paisagem definidos na área de estudo está estruturado e
constituído a partir do anteparo dos depósitos sedimentares cenozoicos, sob forma de terraços marinhos
com morfologia de cordões litorâneos marinho‐praiais regressivos, predominantemente de idade
holocênica.
A identificação das principais unidades ou sistemas ambientais que definem os processos morfogenéticos e
ecodinâmicos locais foi executada após a leitura e a análise integrada dos dados aportados pelos estudos de
diagnóstico. Esses estudos possibilitaram a compreensão sobre os atributos e variáveis associados a cada
compartimento estrutural da paisagem, e suas inter‐relações, possibilitando a identificação e a descrição
das características dos sistemas ecodinâmicos ocorrentes na área analisada. A compartimentação dos
sistemas ambientais aparece ilustrada na Figura 7.1‐LXIX.

186

Disponível em tamanho maior no Anexo IV
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Figura 7.1‐LXIX: Principais sistemas que definem os processos morfogenéticos e ecodinâmicos locais

Abaixo segue a descrição de cada um dos sistemas acima ilustrados.
Ambiente Marinho – A morfodinâmica costeira de águas rasas é promovida pelas oscilações diárias de
maré, pela dinâmica das ondas, pela ação dos ventos e pelo transporte de sedimentos arrastados pelas
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correntes de deriva litorânea. A energia associada à dinâmica resultante da relação atmosfera‐oceano
caracteriza essa unidade como de ecodinâmica instável.

Figura 7.1‐LXX: Zona de águas rasas da praia do Rincão, defronte ao empreendimento

Sistema Marinho‐Praial – Unidade transicional controlada pela dinâmica das ondas e transporte de
sedimentos carreados pela deriva litorânea e ação dos ventos na face da praia e no pós‐praia, com a
formação de lençóis de areia e depósitos ou formas embrionárias de dunas frontais. A faixa de praia
caracteriza‐se pela acumulação de sedimentos inconsolidados de idade holocênica. As areias depositadas
pela ação das ondas durante os fluxos de maré alta são posteriormente remobilizadas durante a maré baixa.
A pós‐praia tem seu início logo após a faixa de praia e só é alcançada pelas ondas durante a ocorrência de
marés excepcionais muito altas. Neste setor observa‐se vegetação pioneira psamófila adaptada às
condições locais, como a salinidade e ventos. A morfologia eólica desses depósitos é invariavelmente
seccionada por drenagens (sangradouros) de excedentes hídricos acumulados na sua retroterra.
Caracteriza‐se como uma unidade ecodinâmica instável.

Figura 7.1‐LXXI: À esquerda, detalhe do estirâncio registrado em maré vazante e, à direita, a berma de praia,
adjacente às dunas frontais

Sistema Eólico – Composto pela morfologia de depósitos eólicos (dunas frontais) associados à zona da
praia. Eles compõem mosaicos de dunas transversais ativas com maior projeção altimétrica na porção mais
interiorizada da faixa litorânea. Esse último conjunto aparece na retroterra das lagoas cordiformes, como a
de Urussanga Velha e da Barra do Torneiro, e representa um ciclo mais antigo de sedimentação na planície
costeira. As unidades eólicas com dunas ativas são fortemente instáveis, já aquelas com dunas semifixas e
fixas se caracterizam como unidades de transição.
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Figura 7.1‐LXXII: Detalhes registrados “in situ” do cordão litorâneo atual, composto por depósitos eólicos de areias
finas, sob a forma de dunas frontais

Sistema Fluviomarinho – Caracteriza‐se pela porção estuarina do rio Urussanga associada à zona de
convergência das energias geradas pela vazão fluvial com o fluxo e refluxo das marés. Os processos
ecodinâmicos são controlados pelo ecossistema de marismas (banhados salgados). Já os processos
morfogenéticos interagem com os materiais transportados por deriva litorânea e migração das dunas, bem
como os sedimentos de fundo de canal e suspensão. A intensa convergência de energia caracteriza essa
unidade como de fortemente instável.

Figura 7.1‐LXXIII: À esquerda, porção estuarina do rio Urussanga a jusante da ponte, com a presença de marismas, e,
à direita, um detalhe de marismas (bancos de macrófitas aquáticas) na foz do rio Urussanga

Sistema de Cordões Litorâneos – Compõe o conjunto de barreiras arenosas desenvolvidas no pleistoceno e
no holoceno, associado à variação relativa do nível do mar. Encontram‐se ancorados e associados no
terraço marinho aos depósitos marinho‐praiais (antigas linhas de praia), aos depósitos eólicos e aos
lagunares, caracterizando uma morfologia descrita como sistema laguna‐barreira. Os cordões mais
próximos à linha da praia conformam o sistema laguna‐barreira IV (holocênico) mais recente; e aqueles
localizados na porção mais interior do plano costeiro conformam o sistema laguna‐barreira III de idade
pleistocênica. Eles são considerados unidades estáveis.
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Figura 7.1‐LXXIV: Registro fotográfico aéreo, oblíquo, com destaque para o cordão litorâneo atual e subatual

Sistema Lagunar (ou Lacustre) – Zona depressiva no reverso do cordão arenoso holocênico, onde se
estabelece um sistema de lagoas cordiformes. Na área em análise, destaca‐se a presença das lagoas do
Rincão e dos Freitas, interconectadas pelo canal do rio Morto, e a laguna de Urussanga Velha, que possui
um canal de ligação com a porção estuarina (fluviomarinha) do rio Urussanga, pelo qual se verifica a
influência das marés. Esses sistemas constituem importantes reservas de matéria orgânica e nutrientes
armazenados para o desenvolvimento de bancos de algas, macrófitas aquáticas na zona sublitoral. Eles são
considerados sistemas fortemente instáveis e extremamente frágeis quanto a tensores antropogênicos,
como assoreamento e lançamento de efluentes domésticos.

Figura 7.1‐LXXV: À esquerda, lagoa temporária formada em zonas de depressão sob regime hídrico excessivo e, à
direita, Lagoa Urussanga Velha

Sistema Fluvial – Dinâmica fluvial controlada pelas condições ambientais de variação do clima, com vazão
fluvial concentrada durante os meses de primavera‐verão. A fonte de sedimentos está relacionada com
materiais do embasamento rochoso da região, que consistem dominantemente de basaltos juro‐cretáceos
da Formação Serra Geral, arenitos triássicos da Formação Botucatu e arenitos/folhelhos permianos da
Formação Rio do Rasto. O sistema recebe drenagem de uma extensa bacia de contribuição, fato que
colabora com a degradação da qualidade das águas.
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Figura 7.1‐LXXVI: Calha do rio Urussanga registrada em período seco e chuvoso

Ambiente Urbano – Corresponde às áreas com urbanização consolidada ou em expansão no extremo sul da
área analisada. É representado pelo Balneário Rincão, com seus arruamentos, loteamentos, rede viária e
demais infraestrutura de apoio à urbanização, com forte associação ao uso turístico‐balneário. É evidente a
sua expansão para norte e sul da linha de costa, a partir do traçado da rodovia SC‐445, que conecta a zona
urbana do balneário com a BR‐101, e com os municípios de Içara e Criciúma. Caracteriza‐se como uma
unidade de dinâmica instável, que exerce forte estresse sobre as unidades ecodinâmicas.

Figura 7.1‐LXXVII: Estrutura urbana de Balneário Rincão com destaque para zona comercial (à esquerda) e zona
residencial (à direita)

Ambiente Rural ou Agroecossistemas – Forma integrada de uso e ocupação do solo na porção superior do
baixo curso do rio Urussanga. A realidade observada integra uma paisagem característica de ambiente rural
ou perirrural, associada à existência de pequenas e médias propriedades com lavouras temporárias de
diferentes culturas e silvicultura, com componentes naturais relacionados a remanescentes florestais que
apresentam forte fragmentação. Ocorre forte intervenção na morfologia dos terrenos e nos fluxos
subterrâneos por um número significativo de unidades de extração de areia. Caracteriza em termos de
ecodinâmica como uma unidade estável.
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Figura 7.1‐LXXVIII: À esquerda se destaca o uso do solo como pastagem para o gado de corte e, à direita, vê‐se a
produção de capim elefante para fins agropastoris

7.1.4.4.1 Fluxos de matéria e energia
Os principais fluxos de matéria e energia que se desenvolvem nas unidades ecodinâmica estão relacionados
com a ação das correntes marinhas, das marés e ondas, dos ventos, da hidrodinâmica fluviomarinha, da
dinâmica lacustre, da dinâmica fluvial e dos fluxos superficiais e subterrâneos.
A Figura 7.1‐LXXIX evidencia um modelo integrado com os fluxos impulsionadores dos processos
geoambientais e ecodinâmicos da área. Eles foram definidos através da composição morfológica e da
espacialidade dos geoelementos inseridos no plano costeiro em análise.

Figura 7.1‐LXXIX: Fluxos de matéria e energia no plano costeiro norte de Balneário Rincão
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A conectividade entre os fluxos e a integração dos processos foram caracterizadas de acordo com o espaço
de abrangência das reações geoambientais e ecodinâmicas do setor ou do plano costeiro analisado. Tal
abrangência apresenta relação direta com o processo de gênese geológica e da evolução da planície
costeira, baseado nas flutuações do nível relativo do mar e mudanças climáticas que ocorreram durante o
Quaternário.
Localmente, estes fluxos representam, de forma integrada, uma paisagem extremamente dinâmica e
diretamente associada às sazonalidades climáticas. Ao serem tratados como agentes modeladores,
verificou‐se a necessidade de associá‐los com as demais atividades de ocupação e uso no setor estudado.
Desta forma, foram individualizados os seguintes fluxos de matéria e energia:
Fluxo litorâneo ou deriva litorânea – é originado a partir do ataque oblíquo das ondas à linha de costa e à
ação das marés e correntes marinhas. Devido à orientação da costa nesse segmento do litoral sul de Santa
Catarina, o fluxo litorâneo apresenta direção predominante para Norte. É em grande parte o responsável
pelo transporte e distribuição dos sedimentos (silte, argila, areia e biodetritos) e dos nutrientes ao longo da
plataforma continental próxima. Atua de modo a gerar um aporte sedimentar para a construção de bancos
e flechas de areia ao longo da linha de costa e nas desembocaduras dos estuários dos rios Urussanga e
Araranguá.
Com a intensa disponibilidade de sedimentos ocorre uma larga zona de berma praial, interligada com o
terraço marinho. A morfodinâmica da praia a classifica como dissipativa, de alta energia, com uma zona de
surfe larga e com baixo gradiente topográfico. Segue uma dinâmica sazonal de perfil erosivo no inverno e de
acreção no verão. É através desta dinâmica que se processam os eventos erosivos e de engordamento da
linha de praia, a disponibilidade de areia para a deriva eólica (formação dos campos de dunas frontais) e o
aporte de sedimentos para regular a quantidade e qualidade de areia ao longo da praia do Município de
Rincão.
É importante salientar que, no caso da interrupção da deriva litorânea dos sedimentos, promover‐se‐á um
colapso de sedimentos nas praias à montante, generalizando o déficit de areia neste setor do litoral sul de
Santa Catarina.
Fluxo ou transporte eólico – apresenta relação direta com a dinâmica de atuação dos ventos
predominantes do quadrante Norte, que definem o transporte de sedimentos e a migração de dunas em
direção Sudoeste. Esse fluxo estrutura o sistema eólico mencionado anteriormente, compondo a morfologia
da franja litorânea de dunas frontais fixas e semifixas, associados à zona do pós‐praia, de onde provém sua
fonte de sedimentos. Ele também compõe os mosaicos de dunas livres, limitados em extensão e volume aos
conjuntos de dunas transversais ativas, com maior projeção altimétrica na porção mais interiorizada da faixa
litorânea, onde não mais apresentam relação com fontes de sedimentos. Esse último conjunto representa
um ciclo mais antigo de sedimentação na planície e aparece na retroterra das lagoas cordiformes, como na
Lagoa Urussanga Velha e no campo ativo da Barra do Torneiro.
Fluxo subterrâneo – os depósitos marinho‐praiais, os depósitos eólicos e o campo de dunas frontais
sobrepostos ao terraço marinho, e seus condicionamentos à drenagem superficial e à morfologia da linha
de costa, foram utilizados como indicadores de definição preferencial do fluxo subterrâneo. Esse fluxo tem
relação intrínseca com o regime pluviométrico associado à alimentação dos aquíferos ligados à bacia
hidrográfica do rio Urussanga e com a área depressiva onde se instalou o sistema de lagoas cordiformes. É
relacionado com unidades morfológicas de maior hipsometria, que gradam lateralmente em direção aos
terraços lagunares e fluviais e em direção à costa para a praia atual. Este fluxo influencia as condições
hidrodinâmicas e os processos sedimentares físico‐químicos e biológicos ao longo do sistema lacustre
(lagoas de Urussanga Velha e dos Freitas) e do sistema fluviomarinho (estuário do rio Urussanga). É durante
o período em que ocorrem as maiores precipitações pluviométricas que se eleva o aporte de água doce
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para o lençol freático, cujo excedente hídrico aflora nas áreas mais depressivas dos terrenos, formando,
consequentemente, poças ou banhados temporários de caráter efêmero.
Fluxo fluviomarinho – é originado pela integração entre o aporte de água doce proveniente da vazão do rio
Urussanga, do escoamento superficial associado aos sistemas fluviais de menor porte e das oscilações
diárias de maré. A fauna aquática, associada à porção estuarina do rio Urussanga, dependente diretamente
da produção física e bioquímica de nutrientes que provêm da conectividade entre as unidades dos
ecossistemas derivados deste fluxo. As reações ambientais associadas à disponibilidade de matéria
orgânica, à produção de oxigênio dissolvido e à alcalinidade regulam as propriedades dos ecossistemas
atreladas à base da cadeia alimentar.
Fluxo fluvial – caracterizado pelo aporte de água doce do rio Urussanga e pelo o aporte de sedimentos e
nutrientes, principalmente durante os eventos de maior vazão. Está vinculado a áreas com ocupação e uso
do solo definidos para a sua bacia de contribuição. Durante as cheias contribui diretamente para aumentar
a disponibilidade de água doce nas lagoas costeiras. Promove mudanças nas estruturas pedológica e físico‐
química do solo, proporcionando as condições de disponibilidade de nutrientes para o desenvolvimento das
atividades de plantio de subsistência.
Fluxo lacustre – as lagoas estão distribuídas numa superfície de menor elevação sobre o terraço marinho, à
retaguarda de depósitos eólicos com dunas transversais fixas e móveis, compondo uma unidade onde
ocorrem corpos lacustres e lagunares interligados, também denominados de lagoas cordiformes (em
cordão). Esse ecossistema é de fundamental importância para a dinâmica estuarina porque ele se torna
uma importante reserva de água doce, regulando, assim, as oscilações da cunha salina subterrânea
vinculada às oscilações da maré. As localizadas à retaguarda dos terraços marinhos e das dunas estão
vinculadas ao exutório do lençol freático. Representam um volume de água doce associado ao estuário.
Foram originadas pelos movimentos de variação relativa do nível do mar no período quaternário.
Fluxo pluvial – diretamente associado ao regime de chuvas da região, é responsável em primeira instância
pela concentração de fluxos d’água por escoamento superficial com a remobilização dos sedimentos
inconsolidados e da matéria orgânica para áreas mais baixas da superfície dos terrenos, em direção às
lagoas e para o interior dos pequenos canais naturais ou artificiais inseridos no contexto das superfícies
continentais.
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7.2 Meio Biótico
7.2.1

Vegetação

O estado de Santa Catarina encontra‐se integralmente representado por formações vegetais pertencentes
ao Bioma Mata Atlântica, com predominância de formações florestais referentes à Floresta Ombrófila
Densa (ou Mata Atlântica sentido restrito), Floresta Ombrófila Mista (ou Mata com Araucárias) e à Floresta
Estacional Decidual (ou Floresta do Alto Uruguai), e ecossistemas associados, como restingas, manguezais e
campos de altitude, conforme disposto no Artigo 2º da Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006.
A porção sul do litoral catarinense, particularmente entre os municípios de Jaguaruna e Passo de Torres, na
divisa com o estado do Rio Grande do Sul, caracteriza‐se pela largura e extensão dos depósitos
sedimentares quaternários, predominantemente arenosos, de origem marinha, mas modelados por ação
eólica, os quais configuram diferentes unidades geomorfológicas, tais como praias, dunas, planícies,
terraços e depressões onde se estabelecem diferentes comunidades vegetais de caráter edáfico e pioneiro.
A este conjunto de ambientes sedimentares específicos, litorâneos, dá‐se o nome atualmente de “restinga”,
enquanto os diferentes tipos de vegetação que se desenvolvem nestes ambientes recebem a denominação
geral de “vegetação de restinga”, identificada conforme o porte herbáceo‐subarbustivo, arbustivo ou
arbóreo da formação vegetal.
A ocupação humana nesta porção do litoral catarinense encontra‐se representada por balneários com áreas
urbanizadas e por propriedades rurais onde são desenvolvidas atividades como criação de gado bovino e
plantios diversos, como fumo, milho e eucalipto. Ainda, de acordo com o levantamento Socioeconômico
realizado para este estudo (EIA do Ecovitta Resort), a área do empreendimento foi utilizada para pastoreio e
pouso de tropas de tropeiros que desciam a Serra Geral com significativa intensidade até a década de 50
(ver Item 7.3.4.1 Dinâmica Populacional ‐ Perfil econômico).

7.2.1.1

Objetivos

O presente estudo para o diagnóstico florístico‐vegetacional de imóvel urbano localizado no município
Balneário Rincão foi delineado e elaborado com base nos seguintes objetivos:


Caracterizar os aspectos fitogeográficos quanto ao tipo e distribuição espacial das formações
vegetais potenciais;



Identificar e caracterizar as diferentes fitofisionomias atuais com base em levantamento florístico,
avaliação da estrutura vegetacional e análises do uso do solo, imagens de satélite e de parâmetros
legais;



Indicar a ocorrência potencial e registrada de espécies raras, endêmicas e ameaçadas de extinção;



Subsidiar a execução do mapeamento das fitofisionomias atuais por meio de fotointerpretação e
avaliação de campo.

7.2.1.2

Metodologia

O diagnóstico florístico‐vegetacional do Ecovitta Resort foi embasado pelo levantamento de dados
secundários e dados primários. O levantamento de dados primários foi realizado na ADA do
empreendimento, caracterizada predominantemente por uma planície com solo arenoso com pequenas
acumulações arenosas na parte central, e área de dunas frontais, localizada a leste do terreno.
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Dados Secundários – Bibliografia de Referência, Definição de Parâmetros e Terminologia Adotada
Dentre as principais obras produzidas sobre a Flora e a Vegetação do estado de Santa Catarina e que
guardam referências, diretas e indiretas, com a área dos estudos, destacam‐se as seguintes publicações:


REITZ (1961), sobre a “Vegetação da zona marítima de Santa Catarina”, abordando a correlação
entre os fatores físicos e bióticos da região litorânea catarinense, com ênfase nas diferentes fases
de sucessão primária do complexo vegetacional da Restinga e do Manguezal;



KLEIN (1978), na elaboração do “Mapa Fitogeográfico de Santa Catarina”;



KLEIN (1990; 1996; 1997) sobre as espécies raras ou ameaçadas de extinção do estado de Santa
Catarina;



FALKENBERG (1999) sobre os aspectos da flora e da vegetação secundária da restinga de Santa
Catarina, com definições específicas sobre as diferentes fitofisionomias deste complexo
vegetacional.

A obra produzida por Falkenberg (1999) originou a Resolução CONAMA nº 261, de 30 de junho de 1999, que
apresenta as características florísticas, estruturais e ambientais das fitofisionomias da vegetação de
Restinga do estado de Santa Catarina, especificamente sob a forma de parâmetros de análise de estágios
sucessionais de regeneração, os quais serviram como referência principal para a caracterização das
fitofisionomais da área de estudos. Cabe destacar que a definição geral de quais parâmetros são necessários
para o enquadramento legal da vegetação primária e secundária da Mata Atlântica foi fornecida
inicialmente pela Resolução CONAMA nº 010, de 1º de outubro de 1993, sendo ratificada pelo artigo 4º,
parágrafo 2º, da Lei nº 11.428, de 22 de dezembro de 2006; estes parâmetros estão representados pelos
seguintes: I. fisionomia; II. estratos predominantes; III. distribuição diamétrica e altura; IV. existência,
diversidade e quantidade de epífitas; V. existência, diversidade e quantidade de trepadeiras; VI. presença,
ausência e características da serapilheira; VII. sub‐bosque; VIII. diversidade e dominância de espécies; IX.
espécies vegetais indicadoras.
Com base nestes parâmetros foram efetuadas avaliações florístico‐estruturais de cada fitofisionomia
existente na área dos estudos, as quais foram posteriormente confrontadas com os dados específicos de
cada fitofisionomia e respectivo estágio sucessional187 contidos na Resolução CONAMA nº 261/99.
Para a identificação taxonômica de ampla gama de espécies vegetais registradas in loco foram utilizados os
diversos volumes da Flora Ilustrada Catarinense (REITZ, 1965) publicados pelo Herbário Barbosa Rodrigues
de Itajaí.
De igual maneira, auxiliou na identificação de espécies vegetais, nativas e exóticas, a obra publicada pelo
Instituto Plantarum de Estudos da Flora, de autoria de Lorenzi (2000) sobre as plantas daninhas do Brasil
que usualmente apresentam ocorrência em comunidades vegetais pioneiras, especialmente sob condições
de interferência antrópica.
Importa ressaltar que a identificação de espécies da família Poaceae (gramíneas) limitou‐se às espécies mais
comuns e conspícuas, especialmente aquelas relacionadas a ambientes campestres com relativo grau de
interferência antrópica, considerando a existência dos seguintes fatores relacionados à identificação
taxonômica que atuaram de forma restritiva neste processo: o elevado número de gêneros e espécies, a
complexidade taxônomica intrínseca às tribos constituintes da família, a necessidade de obtenção de
estruturas reprodutivas para a correta identificação, a similaridade das estruturas vegetativas, o reduzido
187

A Resolução CONAMA nº 261/99 define estágios sucessionais de regeneração apenas para as fitofisionomias da Restinga Arbustiva e Restinga
Arbórea, uma vez que a fitofisionomia da Restinga Herbácea e/ou Subarbustiva encontra‐se restrita a ambientes sujeitos a uma morfodinâmica
muito intensa.
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período de tempo utilizado para a amostragem de cada ambiente e o período do ano desfavorável para
existência de estruturas reprodutivas em geral.
Foi adotado o sistema de classificação APG II (Angiospermae Phylogeny Group II) para as famílias e gêneros
de angiospermas registrado conforme SOUZA & LORENZI (2005); para as pteridófitas arborescentes adotou‐
se o sistema proposto por TRYON & TRYON (1982).

Dados Primários – Metodologia de Campo
Os levantamentos de campo para elaboração do presente diagnóstico foram executados entre 18 e 20 de
janeiro de 2011 e no dia 13 de dezembro de 2012, para os quais foi utilizada uma metodologia baseada num
caminhamento geral na área de estudos com a seleção de Pontos Amostrais para registro da composição
florística e características estruturais, fatores ambientais relacionados e aspectos de conservação e/ou
impacto ambiental, de maneira a abranger a representatividade das diferentes fitofisionomias existentes,
considerando a vegetação natural, prioritariamente, e os tipos de usos do solo de maneira complementar.
O referenciamento espacial dos Pontos Amostrais foi efetuado com uso de aparelho de GPS de navegação,
utilizando o sistema de coordenadas UTM (Universal Transverse Mercator ‐ Projeção Universal Transversa
de Mercator), subsidiando a fotointerpretação das imagens disponíveis para elaboração do Mapa de
Vegetação e Uso do Solo.
Os registros de dados primários executados nas diferentes fitofisionomias existentes na UC abrangeram
parâmetros referentes à fisionomia predominante, estratos existentes, espécies vegetais componentes,
espécies vegetais indicadoras, espécies vegetais exóticas, estado de conservação geral e principais
problemas ambientais e/ou ameaças à integridade estrutural. Estes foram acompanhados (e subsidiados)
de registro fotográfico intenso dos aspectos fitofisionômicos, detalhes dos componentes florísticos mais
relevantes e fatores ecológicos correlacionados, sendo posteriormente divididos em registros
fitofisionômicos e estruturais.
A Figura 7.2‐I, compilada com base em imagem de satélite de alta resolução, mostra a delimitação
detalhada da área dos estudos e a distribuição espacial dos 18 Pontos Amostrais implantados nas diferentes
fitofisionomias e ambientes.
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Figura 7.2‐I: Imagem de satélite em detalhe na área dos estudos com a indicação da localização específica dos
Pontos Amostrais

7.2.1.3

Resultados

Caracterização Fitogeográfica
Diferentemente do restante do litoral catarinense, onde a conjugação de elevações rochosas, como ilhas,
pontas e morros e de deposições arenosas marinhas e eólicas, permite o estabelecimento de formações
florestais climácicas (denominadas de Floresta Ombrófila Densa segundo IBGE, 2004) e de formações
herbáceas e arbustivas pioneiras e edáficas (denominadas de vegetação de Restinga segundo CONAMA,
1999), respectivamente, o litoral sul apresenta‐se configurado por uma planície arenosa de significativa
extensão e largura onde predomina a vegetação de Restinga constituída principalmente por fitofisionomias
de porte herbáceo‐subarbustivo.
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A Figura 7.2‐II apresenta um recorte do Mapa de Vegetação do Brasil (IBGE, 2004) do litoral sul de Santa
Catarina, indicando que a área de estudo encontra‐se inserida na abrangência das “Áreas das Formações
Pioneiras (Sistema Edáfico de Primeira Ocupação)”, referente à “Vegetação com Influência Marinha
(Restinga)”.

▲
N

Local
aproximado da
Área de Estudo

RS
SC

FP
Oceano
Atlântico

Figura 7.2‐II: Recorte da 3ª edição do Mapa de Vegetação do Brasil do litoral sul de Santa Catarina com a indicação
aproximada da área de estudo e das formações vegetais regionais conforme legenda a seguir: FP = Formações
Pioneiras (Restinga); Ds = Floresta Ombrófila Densa Submontana; Dm = Floresta Ombrófila Densa Montana; Mm =
Floresta Ombrófila Mista Montana; Ep = Estepe Gramíneo‐Lenhosa

Falkenberg (1999) traz a conceituação técnica do termo “restinga”, utilizada na formulação da Resolução
CONAMA nº 261, definindo‐a como:
“um conjunto de ecossistemas que compreende comunidades vegetais florística e
fisionomicamente distintas, situadas em terrenos predominantemente arenosos,
de origens marinha, fluvial, lagunar, eólica ou combinações destas, de idade
quaternária, em geral com solos pouco desenvolvidos. Estas comunidades vegetais
formam um complexo vegetacional edáfico e pioneiro, que depende mais da
natureza do solo que do clima, encontrando‐se em praias, cordões arenosos,
dunas e depressões associadas, planícies e terraços (...) compreendendo
formações originalmente herbáceas, subarbustivas, arbustivas ou arbóreas, que
podem ocorrer em mosaicos e também possuir áreas ainda naturalmente
desprovidas de vegetação; tais formações podem ter‐se mantido primárias
(originais) ou passado a secundárias, neste último caso como resultado de
processos naturais (raramente) ou, quase sempre, de intervenções humanas”.
Este complexo vegetacional é constituído por diferentes fitofisionomias que refletem, por um lado, as
condições topográficas e edáficas do terreno ocupado, relacionadas principalmente com a drenagem
natural, acúmulo de matéria orgânica e tipo de sedimento e, por outro, com os processos de regeneração
natural envolvidos na sucessão vegetal secundária resultante, principal e particularmente de atividades
antrópicas, gerando distintas composições florísticas e estruturas vegetacionais.
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As fitofisionomias reconhecidas por Falkenberg (1999) como constituintes da vegetação de Restinga no
estado de Santa Catarina e constantes na Resolução CONAMA nº 261/99 são as seguintes:


Restinga Herbácea e/ou Subarbustiva, representada por tipos específicos de vegetação ocorrentes
em “praias e dunas frontais”, “dunas internas e planícies” e “lagunas, banhados e baixadas”;



Restinga Arbustiva;



Restinga Arbórea.

Enquanto a vegetação de praias e dunas frontais da Restinga Herbácea e/ou Subarbustiva corresponde aos
agrupamentos vegetais mais próximos do mar, recebendo maior influência da salinidade marinha, através
de ondas e respingos levados pelo vento, a vegetação de dunas internas e planícies, além de também
desenvolver‐se sobre dunas, pode ocorrer em planícies arenosas após a praia ou associada a lagunas;
ambos os tipos apresentam predominância dos estratos herbáceo e/ou subarbustivo, com alturas inferiores
a 1 metro, compostos, principalmente, por espécies como a batateira‐da‐praia Ipomoea pes‐caprae, os
capins‐da‐praia Spartina ciliata e Panicum racemosum, o capim‐arame Paspalum vaginatum, o capotiraguá
Blutaparon portulacoides, o feijão‐de‐porco Canavalia rosea, a erva‐periquito Alternathera maritima, a
camaradinha Lantana camara, a baleeira Cordia curassavica, a salsaparrilha Smilax campestris, a
vassourinha Eupatorium casarettoi, a meladinha Stylosanthes viscosa, o pinheirinho‐da‐praia Remirea
maritima, o rosetão Acicarpha spatulata, o cairuçu Centella asiatica e a erva‐capitão Hydrocotyle
bonariensis.
Já a vegetação de lagunas, banhados e baixadas da Restinga Herbácea e/ou Subarbustiva, ocorre
principalmente em depressões, com ou sem água corrente, podendo haver influência salina ou não; a altura
dos indivíduos pode variar desde poucos centímetros acima do solo até 2 m de altura, pertencentes a
espécies como os juncos Juncus spp., as sempre‐vivas Eriocaulon spp., o piri Scirpus maritimum, a taboa
Typha domingensis, o capim‐navalha Cladium mariscus, o guaicuru Limonium brasiliense, a margarida‐do‐
banhado Senecio bonariensis, a soldanela‐d’água Nymphoides indica, os aguapés Eichhornia spp., as cruzes‐
de‐malta Ludwigia spp., o pinheirinho‐d’água Myriophyllum aquaticum e os botões‐de‐ouro Xyris spp.
Para a fitofisionomia da Restinga Arbustiva são apresentadas as seguintes características ambientais gerais:
“ Vegetação constituída predominantemente por plantas arbustivas apresentando cerca de 1 (um) metro a
5 (cinco) metros de altura, com possibilidade de ocorrência de estratificação, epífitas, trepadeiras e
acúmulo de serapilheira. Apresenta geralmente maior diversidade florística do que o tipo anterior e pode
ser encontrada em áreas bem drenadas ou paludosas. Ocorre principalmente em dunas semifixas e fixas,
depressões, cordões arenosos, planícies e terraços arenosos”.
Predominam os estratos arbustivo e herbáceos, com altura variando entre 1 e 5 metros, compostos
principalmente por espécies arbustivas como a aroeira‐braba Lithrea brasiliensis, a aroeira‐vermelha
Schinus terebinthifolius, a canelinha‐da‐praia Ocotea pulchella, o butiazeiro Butia capitata, os guamirins
Gomidesia palustris, Eugenia ssp. e Myrcia spp., o tarumã‐preto Vitex megapotamica, a congonha Ilex
theezans, as caúnas Ilex pseudobuxus e Ilex dumosa, as capororocas Myrsine coriacea e Myrsine parvifolia, a
baleeira Cordia monosperma, a maria‐mole Guapira opposita, o araçazeiro Psidium cattleyanum, o cocão
Erythroxylum argentinum, a tuna Cereus peruvianus, a arumbeva Opuntia arechavaletae, o branquilho
Sebastiania commersoniana, o ipê‐amarelo Tabebuia pulcherrima, a guabirobeira‐de‐praia Campomanesia
littoralis e a pitangueira Eugenia uniflora; dentre as espécies herbáceas aparecem a samambaia‐peluda
Polypodium lepidopteris, a samambaia‐preta Rumohra adiantiformis, os gravatás Nidularium innocentii,
Aechmea nudicaulis, Vriesea friburgensis e Dyckia encholirioides, o antúrio Anthurium sp., o imbé
Philodendron imbe, a bananeira‐do‐mato Bromelia antiacantha e a salsaparrilha Smilax campestris.
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Em relação à fitofisionomia da Restinga Arbórea têm‐se descritas as seguintes características: “Fisionomia
arbórea, com estratos arbustivos e herbáceos geralmente desenvolvidos. Pode ser encontrada em áreas
bem drenadas ou paludosas. Predominância do estrato arbóreo. Altura das árvores geralmente variam
entre 5 e 15 metros, podendo haver árvores emergentes com até 20 metros.”
Dentre as principais espécies componentes, destacam‐se as seguintes: no estrato arbóreo, mangue‐formiga
Clusia parviflora, tanheiros Alchornea triplinervia e A. iricurana, jerivá Syagrus romanzoffiana, figueira‐da‐
folha‐miúda Ficus organensis, figueira‐mata‐pau Coussapoa microcaropa, ingazeiro Inga lushnathiana, pau‐
gambá Pithecellobium langsdorffii, canela‐amarela Nectandra oppositifolia, canela‐merda Nectandra
megapotamica, canela‐da‐praia Ocotea pulchella, cupiúva Tapirira guianensis, araçazeiro Psidium
cattleyanum, caúnas Iles theezans, I. dumosa e I. pseudobuxus, seca‐ligeiro Pera glabrata, santa‐rita
Laplacea fruticosa, baga‐de‐macaco Posoqueria latifolia, capororocas Myrsine spp., embaúba Cecropia
glazioui, maria‐mole Guapira opposita, baguaçu‐mirim Eugenia umbelliflora, guamirins Myrcia spp.,
Gomidesia spp. e Eugenia spp., tucaneiro Citharexylum myrianthum, carobinha Jacaranda puberula,
camboatá‐vermelho Cupania vernalis, camboatá‐branco Matayba elaeagnoides, ipê‐amarelo Tabebuia
umbellata e olandi Calophyllum brasiliense; no estrato arbustivo (sub‐bosque), guaricana Geonoma
schottiana, tucum Bactris setosa, chal‐chal Allophylus edulis, pau‐de‐cutia Esenbeckia grandiflora, laranjeira‐
do‐mato Actinostemon concolor, pimenteiras‐do‐mato Mollinedia spp., baga‐de‐morcego Guarea
macrophylla, caeté Heliconia velloziana, grandiúvas‐d’anta Psychotria spp., pariparoba Piper
gaudichaudianum, samambaias Rumohra adiantiformis, Polypodiim ssp., Blechnum spp.; dentre as
trepadeiras, esporão‐de‐galo Strychnos trinervis, orquídea‐baunilha Vanilla chamissonis, cará Dioscorea
brasiliensis, maracujás Passiflora spp., salsaparrilha Smilax campestris, cipós‐timbó Paullinia spp. e Serjania
spp.; dentre as epífitas, gravatás Aechmea nudicaulis, Vriesea philippo‐coburgii, V. vagans, V. carinata, V.
gigantea, V. incurvata, Nidularium innocentii, Canistrum lindenii, barba‐de‐pau Tillandsia usneoides, cravos‐
do‐mato Tillandsia spp., orquídeas Cattleya intermedia, Brassavola spp., Pleurothallis spp., rabos‐de‐rato
Rhipsalis spp. e imbés Philodendron spp. e Anthurium spp.

Caracterização Fitofisionômica
A área dos estudos apresenta‐se coberta predominantemente por tipologia vegetal antropogênica (i.e.
originada por ação humana) do tipo “Pastagem”, decorrente do histórico de uso da propriedade para
criação de gado bovino.
Esta Pastagem encontra‐se configurada por uma estrutura herbácea rala devido à dominância de gramíneas
rizomatosas, com destaque especial para a grama‐sempre‐verde Axonopus compressus que representa a
espécie dominante nesta formação.
Em relação à ocorrência de tipologias vegetais naturais pertencentes à vegetação de Restinga, foi registrada
uma formação, a Restinga Herbácea e/ou Subarbustiva ‐ vegetação de praias e dunas frontais ‐ sobre o
campo de dunas localizado na extremidade leste‐sudeste da área de estudo.
Na porção centro‐norte da área de estudo foi registrada ainda a presença de um conjunto de diversas
árvores pertencentes às espécies nativas e exóticas da flora brasileira, em parte agrupadas e em parte
isoladas, não chegando a formar um ambiente florestal, para o qual foi utilizada a designação
“Agrupamento de Árvores Nativas e Exóticas”.
A Figura 7.2‐III apresenta o mapa da distribuição espacial das tipologias vegetais existentes na área dos
estudos. Na Figura 7.2‐IV é apresentada a fotografia de sobrevoo da área de estudo evidenciando as
características fisionômicas da Pastagem, marcadas pelo estrato herbáceo homogêneo criado
principalmente pela grama‐sempre‐verde Axonopus compressus.
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Figura 7.2‐IV: Vista sul da área de estudo (delimitada pela linha amarela), com limite aproximado do empreendimento (delimitada pela linha verde) e
indicação das tipologias vegetais registradas conforme legenda a seguir: 1 ‐ Restinga Herbácea e/ou Subarbustiva ‐ vegetação de praias e dunas frontais; 2 ‐
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus; 3 ‐ Agrupamento de árvores nativas e exóticas

Estudo de Impacto Ambiental do Ecovitta Resort
169

Levantamento Florístico
O Quadro 7.2‐I apresenta a relação dos 33 Pontos Amostrais implantados e respectivas fitofisionomias
identificadas, sendo possível reconhecer a maior representatividade da “Pastagem com predomínio de
Axonopus compressus”.
O Quadro 7.2‐II traz a relação das 76 espécies vegetais de Angiospermae e Pteridophyta registradas nos
Pontos Amostrais, pertencentes a 31 famílias, com a indicação do hábito vegetal e fitofisionomia em que foi
registrada.
A Figura 7.2‐V mostra o gráfico da “Curva Espécie x Área”, elaborado para a amostragem realizada, a qual
apresentou tendência de estabilização a partir do Ponto Amostral 17.
A Figura 7.2‐VI exibe um gráfico com a riqueza (número de espécies) das famílias registradas com 2 ou mais
espécies, dentre as quais se destacam as famílias Asteraceae, Poaceae e Cyperaceae.
O Quadro 7.2‐III relaciona as espécies vegetais exóticas da flora brasileira registradas na área dos estudos,
com destaque para o salgueiro‐amarelo Acacia longifolia devido à sua ocorrência na Restinga e o capim‐
elefante Pennisetum purpureum plantado ao longo das extremidades de parte do imóvel como forrageira
para o gado bovino que é criado na área de estudos sobre a vegetação natural aliada à presença de outras
forrageiras (gramíneas) nativas e exóticas representada pelo capim‐braquiária Brachyaria plantaginea,
porém de maneira ainda bem restrita e localizada.

Quadro 7.2‐I: Relação dos Pontos Amostrais e respectivas tipologias vegetais registradas
Ponto
Fitofisionomia
Amostral
1
Restinga Herbácea e/ou Subarbustiva ‐ vegetação de praias e dunas frontais
2
Restinga Herbácea e/ou Subarbustiva ‐ vegetação de praias e dunas frontais
3
Restinga Herbácea e/ou Subarbustiva ‐ vegetação de praias e dunas frontais
4
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
5
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
6
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
7
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
8
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
9
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
10
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
11
Agrupamento de árvores nativas e exóticas
12
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
13
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
14
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
15
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
16
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
17
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
18
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
19
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
20
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
21
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
22
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
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Ponto
Amostral
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Fitofisionomia
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
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Quadro 7.2‐II: Relação das espécies vegetais de Angiospermae e Pteridophyta nativas da flora brasileira registradas nos Pontos Amostrais, em ordem
alfabética de família e respectivos nomes científico e popular, hábito vegetal e indicação da tipologia vegetal em que foi registrada. Legenda: arb = arbusto;
arv = árvore; avt = arvoreta; erv/ter = erva terrícola; erv/aqu = erva aquática; sub = subarbusto; tre = trepadeira
FAMÍLIA/Espécie
ANACARDIACEAE
Schinus terebinthifolius Raddi
APIACEAE
Centella asiatica (L.) Urb.
Hydrocotyle bonariensis Lam.
APOCYNACEAE
Oxypetalum tomentosum Hook. & Arn.

Nome Popular

Hábito

Tipologia Vegetal de Registro

aroeira‐vermelha

avt

Restinga Arbustiva e Agrupamento de Árvores Nativas e Exóticas

cairuçu
erva‐capitão

erv/ter
erv/ter

Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus

cipó‐de‐leite

tre

Restinga Herbácea‐Subarbustiva ‐ vegetação de praias e dunas
frontais

ARISTOLOCHIACEAE
Aristolochia triangularis Cham.
ASTERACEAE
Ambrosia elatior L.
Baccharis dracunculifolia DC.
Baccharis radicans DC
Baccharis tridentata Vahl
Baccharis trimera (Less.) DC.
Baccharis trinervis (Lam.) Pers.

cipó‐mil‐homens

tre

Agrupamento de Árvores Nativas e Exóticas

artemísia
vassoura‐braba
vassourinha‐da‐praia
vassoura
carqueja
cambará‐de‐cipó

erv/ter
arb
erv/ter
arb
erv/ter
tre

Eupatorium casarettoi (B.L. Rob) Steyerm.

vassourinha

arb

Facelis retusa (Lam.) Schult. Bip.

macelinha

erv/ter

Gamochaeta americana (Mill.) Weed.
Mikania hastato‐cordata Malme

‐
micânica

erv/ter
tre

Noticastrum psammophilum (Klatt.) Cuatr.

margarida‐das‐dunas

erv/ter

Senecio crassiflorus (Poir.) DC.

margarida‐das‐dunas

erv/ter

Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Restinga Herbácea‐Subarbustiva ‐ vegetação de praias e dunas
frontais
Restinga Herbácea‐Subarbustiva ‐ vegetação de praias e dunas
frontais
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Agrupamento de Árvores Nativas e Exóticas
Restinga Herbácea‐Subarbustiva ‐ vegetação de praias e dunas
frontais
Restinga Herbácea‐Subarbustiva ‐ vegetação de praias e dunas
frontais
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FAMÍLIA/Espécie

Nome Popular

Hábito

Tipologia Vegetal de Registro

Soliva pterosperma (Juss.) Less.
Vernonia sp.
BORAGINACEAE

roseta
cambarazinho

erv/ter
erv/ter

Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus

Cordia curassavica (Jacq.) Roem. & Schult.

balieira

arb

Restinga Herbácea‐Subarbustiva ‐ vegetação de praias e dunas
frontais e Pastagem com predomínio de Axonopus compressus

Androtrichum trigynum (Spr.) Pfeiff.

junco‐da‐praia

erv/ter

Bulbostylis capillaris (L.) C.B.
Cyperus giganteus Vahl
Cyperus meyenianusKunth
Cyperus polystachyos Rottb.
Cyperus sesquiflorus (Torrey) Mattf. & Kük.
Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult.
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl

‐
papiro
tiririca
tiririca
junquinho
taboinha
falso‐alecrim‐da‐praia

erv/ter
erv/aqu
erv/ter
erv/ter
erv/ter
erv/aqu
erv/ter

Remirea maritima Aubl.

pinheirinho‐da‐praia

erv/ter

batateira‐da‐praia

erv/ter

Restinga Herbácea‐Subarbustiva ‐ vegetação de praias e dunas
frontais

drósera

erv/ter

Pastagem com predomínio de Axonopus compressus

capipoatinga

erv/aqu

Pastagem com predomínio de Axonopus compressus

tanheiro‐da‐praia

arv

Agrupamento de Árvores Nativas e Exóticas

pau‐leiteiro

arv

Agrupamento de Árvores Nativas e Exóticas

pega‐pega

erv/ter

Pastagem com predomínio de Axonopus compressus

CYPERACEAE
Restinga Herbácea‐Subarbustiva ‐ vegetação de praias e dunas
frontais
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Restinga Herbácea‐Subarbustiva ‐ vegetação de praias e dunas
frontais

CONVOLVULACEAE
Ipomoea pes‐caprae (L.) R. Brown
DROSERACEAE
Drosera brevifolia Pursh
ERIOCAULACEAE
Eriocaulon modestum Kunth
EUPHORBIACEAE
Alchornea triplinervia var. janeirensis (Casar.)
M. Arg.
Sapium glandulosoum (L.) Morong.
FABACEAE/Papilionoideae
Desmodium adscendens (Sw.) DC.
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FAMÍLIA/Espécie

Nome Popular

Hábito

Tipologia Vegetal de Registro

Desmodium incanum DC
Macroptilium prostratum (Benth.) Urb.
Sesbania punicea (Cav.) Benth.
Stylosanthes viscosa (L.) Sw.
JUNCACEAE
Juncus acutus L.
LENTIBULARIACEAE
Utricularia tricolor Saint‐Hil.
LILIACEAE
Smilax campestris Griseb.
LYCOPODIACEAE
Lycopodiella sp.
MELASTOMATACEAE
Tibouchina trichopoda (DC.) Bailon

pega‐pega
‐
acácia‐de‐flor‐vermelha
meladinha

erv/ter
erv/ter
arb
erv/ter

Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus

junco

erv/ter

Pastagem com predomínio de Axonopus compressus

boca‐de‐leão‐do‐banhado

erv/aqu

Pastagem com predomínio de Axonopus compressus

japecanga

tre

Pastagem com predomínio de Axonopus compressus

licopódio

erv/ter

Pastagem com predomínio de Axonopus compressus

quaresmeira‐do‐banhado

sub

orelha‐de‐onça

sub

Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Restinga Herbácea‐Subarbustiva ‐ vegetação de praias e dunas
frontais

soldanela‐d’água

erv/aqu

Pastagem com predomínio de Axonopus compressus

capororoca
capororoquinha

arv
arb

Agrupamento de Árvores Nativas e Exóticas
Agrupamento de Árvores Nativas e Exóticas

guamirim‐do‐brejo
araçazeiro

avt
avt

Restinga Arbustiva e Agrupamento de Árvores Nativas e Exóticas
Restinga Arbustiva e Agrupamento de Árvores Nativas e Exóticas

maria‐mole

arv

Restinga Arbustiva e Agrupamento de Árvores Nativas e Exóticas

cruz‐de‐malta

sub

Pastagem com predomínio de Axonopus compressus

Tibouchina urvilleana (DC.) Cogn.
MENYANTHACEAE
Nymphoides indica (L.) Kuntze
MYRSINACEAE
Myrsine coriacea (Sw.) R. Br.
Myrsine parvifolia A.DC.
MYRTACEAE
Myrcia palustris DC.
Psidium cattleyanum Sabine
NYCTAGINACEAE
Guapira opposita (Vell.) Reitz
ONAGRACEAE
Ludwigia octovalvis (Jacq.) P.H. Raven
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FAMÍLIA/Espécie

Nome Popular

Hábito

Tipologia Vegetal de Registro

Ludwigia sp.
ORCHIDACEAE
Habenaria parviflora Lindl.
PLANTAGINACEAE
Plantago australis L.
POACEAE
Andropogon bicornis L.
Andropogon lateralis Nees
Axonopus compressus (Sw.) Beauv.

cruz‐de‐malta

sub

Pastagem com predomínio de Axonopus compressus

orquídea‐do‐banhado

erv/ter

Pastagem com predomínio de Axonopus compressus

tansagem

erv/ter

Pastagem com predomínio de Axonopus compressus

erv/ter
erv/ter
erv/ter

Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus

erv/ter

Pastagem com predomínio de Axonopus compressus

Digitaria sanguinalis (L.) Scop.
Erianthus asper Ness
Ischaemum minus J. Presl.
Leersia hexandra Sw.

capim‐rabo‐de‐burro
capim‐caninha
grama‐sempre‐verde
grama‐sempre‐verde‐folha‐
larga
capim‐milhã
capim‐pluminha
grama‐vermelha
grama‐boiadeira

erv/ter
erv/ter
erv/ter
erv/ter

Panicum racemosum (P. Beauv.) Spreng.

capim‐da‐praia

erv/ter

Paspalum notatum Flügge

capim‐forquilha

erv/ter

Paspalum vaginatum Sw.

capim‐arame

erv/ter

Spartina ciliata Kunth

capim‐da‐praia

erv/ter

Stenotaphrum secundatum (Walt.) Kuntze

grama‐canivete

erv/ter

Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Restinga Herbácea‐Subarbustiva ‐ vegetação de praias e dunas
frontais
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Restinga Herbácea‐Subarbustiva ‐ vegetação de praias e dunas
frontais
Restinga Herbácea‐Subarbustiva ‐ vegetação de praias e dunas
frontais
Restinga Herbácea‐Subarbustiva ‐ vegetação de praias e dunas
frontais

erva‐de‐bicho

erv/aqu

Pastagem com predomínio de Axonopus compressus

aguapé

erv/aqu

Pastagem com predomínio de Axonopus compressus

joá‐de‐ovelha

erv/ter

Pastagem com predomínio de Axonopus compressus

Axonopus obtusifolius (Raddi) Chase

POLYGONACEAE
Polygonum acuminatum Kunth
PONTEDERIDACEAE
Pontederia cordata L.
SOLANACEAE
Solanum reflexum Schrank
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FAMÍLIA/Espécie

Nome Popular

Hábito

Tipologia Vegetal de Registro

Solanum sciaphilum Bitter
Solanum viarum Dunal
SPHAGNACEAE
Sphagnum sp.
THYMELIACEAE
Daphnopsis racemosa Griseb.
URTICACEAE
Urtica sp.

erva‐moura‐falsa
joá

erv/ter
erv/ter

Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de Axonopus compressus

musgo‐da‐turfeira

erv/aqu

Pastagem com predomínio de Axonopus compressus

embira

avt

Agrupamento de Árvores Nativas e Exóticas

urtiguinha

erv/ter

Pastagem com predomínio de Axonopus compressus
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Número de Espécies
Acumuladas

Curva Espécie x Área
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Figura 7.2‐V: Gráfico da curva espécie x área elaborado para a amostragem efetuada

Número de Espécies

Riqueza das Espécies com 2 ou mais espécies
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Famílas
Figura 7.2‐VI: Gráfico com a riqueza das famílias com 2 ou mais espécies

Quadro 7.2‐III: Relação das espécies vegetais exóticas da flora brasileira registradas na área dos estudos.
Legenda: arv = árvore; erv/ter = erva terrícola
FAMÍLIA/Espécie
Nome Popular
Hábito
Tipologia Vegetal de Registro
CASUARINACEAE
pinheiro‐da‐
Restinga Herbácea‐Subarbustiva ‐
Casuarina equisetifolia L.
arv
praia
vegetação de praias e dunas frontais
FABACEAE/Mimosoideae
Restinga Herbácea‐Subarbustiva ‐
salgueiro‐
vegetação de praias e dunas frontais e
Acacia longifolia (Andr.) Willd.
arv
amarelo
Pastagem com predomínio de
Axonopus compressus
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FAMÍLIA/Espécie
POACEAE
Brachyaria plantaginea (Link)
Hitchc.
Pennisetum purpureum
Schumach.
MYRTACEAE

Nome Popular

Hábito

capim‐
braquiária

erv/ter

capim‐elefante

erv/ter

Psidium guajava L.

goiabeira

arv

Syzygium cumini (L.) Skeels

jambolão

arv

Tipologia Vegetal de Registro
Pastagem com predomínio de
Axonopus compressus
Pastagem com predomínio de
Axonopus compressus
Agrupamento de Árvores Nativas e
Exóticas
Agrupamento de Árvores Nativas e
Exóticas

Análise Florística e Estrutural das Tipologias Vegetais Registradas
Neste item é apresentada, para cada tipologia vegetal registrada, a análise das condições florísticas e
estruturais que caracterizam cada tipologia, destacando as espécies dominantes e indicadoras. Para as
tipologias vegetais naturais são utilizados os parâmetros legais dispostos na Resolução CONAMA nº
261/99 para enquadramento das fitofisionomias e/ou estágios sucessionais de regeneração da
vegetação de Restinga para o estado de Santa Catarina. As espécies vegetais selecionadas como
indicadoras para cada tipologia vegetal podem apresentar ocorrência para outras tipologias; no entanto,
sua seleção como descritora de cada tipologia reflete sua representatividade populacional e hábitat
preferencial.
Tipologias Vegetais Antropogênicas
As tipologias vegetais antropogênicas são representadas na área de estudos principalmente pela
pastagem com predomínio de Axonopus compressus e pelo Agrupamento de Árvores Nativas e Exóticas
que, apesar da presença de árvores nativas típicas da vegetação de Restinga Arbórea, foi incluído nesta
categoria devido ao elevado grau de alteração estrutural e à presença significativa de espécies exóticas,
fatores que contribuem para a sua descaracterização como vegetação natural.
a. Pastagem com Predomínio de Axonopus compressus
Representa o principal tipo de cobertura vegetal da área de estudo devido ao uso histórico da
propriedade para criação de gado bovino. Este tipo é configurado por um estrato herbáceo ralo, com
altura média inferior a 30 cm, dominado pela gramínea rizomatosa Axonopus compressus, conhecida
popularmente como grama‐sempre‐verde ou grama‐missioneira. Trata‐se de espécie forrageira nativa
do Continente Americano e amplamente distribuída como cultivada ou como expontânea em todo país,
especialmente na região sul onde é componente da flora das estepes (i.e. campos naturais) tanto no
bioma Mata Atlântica como no bioma Pampa. Representa ainda uma das principais espécies herbáceas
utilizadas para formação de gramados e jardins em áreas urbanas, e como componente das pastagens
implantadas em áreas originalmente florestais na região costeira.
Dentre as principais espécies rizomatosas que acompanham Axonopus compressus na área de estudo
aparecem a grama‐missioneira Axonopus obtusifolius e o capim‐forquilha Paspalum notatum. Nas áreas
mais baixas e sujeitas a encharcamentos temporários, destaca‐se a grama‐boiadeira Leersia hexandra.
Em relação às demais espécies componentes desta tipologia e que não pertencem à família Poaceae
(i.e., família das gramíneas), destacam‐se os pega‐pegas Desmodium incanum e D. adscendens, o cairuçu
Centella asiatica, a carqueja Baccharis trimera, a roseta Soliva pterosperma e Bulbostylis capillaris.
Devido ao solo arenoso da área de estudo e à proximidade com ambientes de restinga, foram
observadas espécies herbáceas típicas da vegetação de restinga em meio à pastagem, tais como a
vassourinha‐da‐praia Baccharis radicans, a balieira Cordia curassavica, as tiriricas Cyperus spp., a
meladinha Stylosanthes viscosa, a japecanga Smilax campestris, a tansagem Plantago catharinea. Nos
terrenos sujeitos a encharcamentos temporários, onde se verifica o acúmulo de água superficial no solo,
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podem ser observadas espécies da vegetação de restinga adaptadas a ambientes aquáticos, como a
soldanela‐d’água Nymphoides indica, as cruzes‐de‐malta Ludwigia spp., o aguapé Pontederia cordata e a
taboinha Eleocharis acutangula.

Figura 7.2‐VII: Fisionomia da Pastagem com predomínio
de Axonopus compressus na porção oeste da área de
estudo

Figura 7.2‐VIII: Fisionomia da Pastagem com
predomínio de Axonopus compressus na porção sul
da área de estudo

Figura 7.2‐IX: Fisionomia da Pastagem com predomínio
de Axonopus compressus na porção leste da área de
estudo; ao fundo, dunas frontais

Figura 7.2‐X: Reses bovinas pastejando na
Pastagem com predomínio de Axonopus
compressus; ao fundo, o Agrupamento de Árvores
Nativas e Exóticas

Figura 7.2‐XI: Reses bovinas pastejando na Pastagem
com predomínio de Axonopus compressus; ao fundo,
dunas frontais na porção leste da área de estudo

Figura 7.2‐XII: Aspecto fisionômico em detalhe da
Pastagem com predomínio de Axonopus
compressus mostrando a uniformidade do estrato
herbáceo formado por esta gramínea
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Figura 7.2‐XIII: Vista em detalhe das bainhas foliares da
grama‐sempre‐verde Axonopus compressus dominando
o estrato herbáceo

Figura 7.2‐XIV: Vista em detalhe das bainhas
foliares da grama‐sempre‐verde de Axonopus
compressus

Figura 7.2‐XV: Detalhe das folhas do cairuçu Centella
asiatica na Pastagem com predomínio de Axonopus
compressus

Figura 7.2‐XVI: Detalhe das folhas (à direita) e flor
(à esquerda) do pega‐pega Desmodium adscendens
na Pastagem com predomínio de Axonopus
compressus

Figura 7.2‐XVII: Detalhe das folhas da carqueja Baccharis trimera na Pastagem com predomínio de Axonopus
compressus

b. Agrupamento de Árvores Nativas e Exóticas
Esta tipologia localiza‐se na porção centro‐norte da área de estudo e se caracteriza por um
agrupamento de reduzidas dimensões de diversas árvores de pequeno porte pertencentes à espécies
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nativas e exóticas da flora brasileira e catarinense. Estas árvores possuem entre 5 e 15 cm de DAP
(Diâmetro à Altura do Peito) e alturas variáveis entre 2 e 5 m.
Devido ao fato de localizar‐se em meio à pastagem, onde as reses buscam abrigo do sol, em área
praticamente sem remanescentes florestais e possuir árvores exóticas em sua formação, não é possível
concluir com certeza se é realmente um remanescente de Restinga Arbórea ou se foi formado de
maneira aleatória. No entanto, sua ocorrência é relevante por abrigar árvores nativas frutíferas e
constituir elemento diverso da matriz vegetacional dominante. As espécies nativas registradas estão
representadas pelo tanheiro Alchornea triplinervia var. janeirensis, aroeira‐vermelha Schinus
terebinthifolius, pau‐leiteiro Sapium glandulosoum, capororoca Myrsine coriacea, capororoquinha
Myrsine parvifolia, araçazeiro Psidium cattleyanum, maria‐mole Guapira opposita e embira Daphnopsis
racemosa. Em algumas árvores foram registradas espécies trepadeiras como Mikania hastato‐cordata e
cipó‐mil‐homens Aristolochia triangularis.
As espécies exóticas da flora brasileira estão representadas pelo salgueiro‐amarelo Acacia longifolia e
jambolão Syzygium cumini, enquanto a goiabeira Psidium guajava representa espécie exótica da flora
catarinense.

Figura 7.2‐XVIII: Aspecto fisionômico do
Agrupamento de Árvores Nativas e Exóticas, na
porção centro‐norte da área de estudo, em meio à
Pastagem com predomínio de Axonopus
compressus

Figura 7.2‐XIX: Aspecto fisionômico do
Agrupamento de Árvores Nativas e Exóticas, na
porção centro‐norte da área de estudo, em meio à
Pastagem com predomínio de Axonopus
compressus

Figura 7.2‐XX: Aspecto fisionômico do
Agrupamento de Árvores Nativas e Exóticas, na
porção centro‐norte da área de estudo, em meio à
Pastagem com predomínio de Axonopus
compressus

Figura 7.2‐XXI: Indivíduo do tanheiro Alchornea
triplinervia var. janeirensis no Agrupamento de
Árvores Nativas e Exóticas
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Figura 7.2‐XXII: Vista em detalhe das folhas do
tanheiro Alchornea triplinervia var. janeirensis

Figura 7.2‐XXIII: Vista em detalhe das folhas do
jambolão Syzygium cumini no Agrupamento de
Árvores Nativas e Exóticas

Figura 7.2‐XXIV: Vista em detalhe da folha da
aroeira‐vermelha Schinus terebinthifolius no
Agrupamento de Árvores Nativas e Exóticas

Figura 7.2‐XXV: Indivíduos do salgueiro‐amarelo
Acacia longifolia no Agrupamento de Árvores
Nativas e Exóticas

Tipologias Vegetais Naturais
As tipologias vegetais naturais estão representadas na área dos estudos por uma fitofisionomia da
vegetação de Restinga definida conforme análise dos parâmetros da Resolução CONAMA nº 261/99 que
estabelece critérios específicos para esta classificação no estado de Santa Catarina: representada pela
Restinga Herbácea e/ou Subarbustiva ‐ vegetação de praias e dunas frontais ‐ abrangendo todo o campo
de dunas localizado em toda a extremidade leste da área de estudo.
a. Restinga Herbácea e/ou Subarbustiva ‐ vegetação de praias e dunas frontais
I.

Fisionomia: herbácea com alguns indivíduos arbóreos de espécies exóticas (Acacia longifolia e
Casuarina equisetifolia).
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II.

Estratos predominantes: herbáceo.

III. Distribuição diamétrica e altura: altura média inferior a 0,5 m.
IV. Epífitas: inexistentes.
V.

Trepadeiras: Smilax campestris.

VI. Serapilheira: irrelevante.
VII. Sub‐bosque: inexistente.
VIII. Principais elementos da flora vascular: Ipomoea pes‐caprae, Eupatorium casarettoi, Cordia
curassavica, Facelis retusa, Senecio crassiflorus, Androtrichum trigynum, Tibouchina urvilleana,
Paspalum vaginatum e Spartina ciliata.
IX. Espécies vegetais endêmicas ou raras ou ameaçadas de extinção: Noticastrum psammophilum.

Figura 7.2‐XXVI: Fisionomia da Restinga Herbácea
e/ou Subarbustiva ‐ vegetação de praias e dunas
frontais ‐ na extremidade leste da área de estudo

Figura 7.2‐XXVII: Fisionomia da Restinga Herbácea
e/ou Subarbustiva ‐ vegetação de praias e dunas
frontais ‐ na extremidade leste da área de estudo

Figura 7.2‐XXVIII: Fisionomia da Restinga Herbácea
e/ou Subarbustiva ‐ vegetação de praias e dunas
frontais ‐ na extremidade leste da área de estudo;
ao fundo, indivíduos arbóreos do pinheiro‐da‐praia
Casuarina equisetifolia

Figura 7.2‐XXIX: Fisionomia da Restinga Herbácea
e/ou Subarbustiva ‐ vegetação de praias e dunas
frontais ‐ na extremidade leste da área de estudo;
ao fundo, praia do Rincão
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Figura 7.2‐XXX: Vista em detalhe da batateira‐da‐
praia Ipomoea pes‐caprae na Restinga Herbácea
e/ou Subarbustiva ‐ vegetação de praias e dunas
frontais

Figura 7.2‐XXXI: Vista em detalhe da macelinha
Facelis restusa na Restinga Herbácea e/ou
Subarbustiva ‐ vegetação de praias e dunas frontais

Figura 7.2‐XXXII: Vista em detalhe de agrupamento
arbustivo formado pelo salgueiro‐amarelo Acacia
longifolia na Restinga Herbácea e/ou Subarbustiva ‐
vegetação de praias e dunas frontais

Figura 7.2‐XXXIII: Vista em detalhe de agrupamento
arbóreo formado pelo pinheiro‐da‐praia Casuarina
equisetifolia na Restinga Herbácea e/ou
Subarbustiva ‐ vegetação de praias e dunas frontais

Figura 7.2‐XXXIV: Vista em detalhe da margarida‐das‐dunas Senecio crassiflorus na Restinga Herbácea e/ou
Subarbustiva ‐ vegetação de praias e dunas frontais
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Espécies Raras, Endêmicas e Ameaçadas de Extinção
As espécies indicadas pela Resolução CONAMA nº 261/99 como raras, endêmicas ou ameaçadas de
extinção e registradas na área dos estudos foram unicamente representadas pela margarida‐das‐dunas
Noticastrum psammophilum na Restinga Herbácea e/ou Subarbustiva ‐ vegetação de praias e dunas
frontais ‐ a qual, no entanto, não se encontra relacionada no Anexo I da Instrução Normativa nº
002/2008 do Ministério do Meio Ambiente que apresenta a nova Lista Oficial das Espécies da Flora
Brasileira Ameaçada de Extinção.
Apenas a espécie vassourinha Eupatorium casarettoi, também registrada na Restinga Herbácea e/ou
Subarbustiva ‐ vegetação de praias e dunas frontais ‐ da área de estudos, encontra‐se relacionada entre
as espécies com dados insuficientes no Anexo II desta Instrução Normativa.

7.2.1.4

Conclusões

A análise dos resultados obtidos com as avaliações florístico‐estruturais efetuadas na área de estudos
permite chegar às seguintes conclusões sobre a possibilidade de uso ou necessidade de proteção da
vegetação existente:


A Pastagem, pelo fato de não ser vegetação natural pertencente ao bioma Mata Atlântica, não
apresenta restrições legais específicas para sua proteção, constituindo área degradada, para a
qual o Artigo 14 da Lei nº 11.428/2006 (“Lei da Mata Atlântica”) indica como prioritária para
implantação de novos empreendimentos;



A Restinga Herbácea e/ou Subarbustiva, que se encontra sobre dunas, é considerada Área de
Preservação Permanente, conforme a Lei nº 12.651/2012 (“Código Florestal Brasileiro”), sendo
igualmente protegida pela Lei da Mata Atlêntica;



O Agrupamento de Árvores Nativas e Exóticas, na medida do possível pode ser mantido para
composição paisagística futura do empreendimento, ou então servir como área fonte de
sementes ou mudas para o paisagismo devendo‐se retirar as espécies exóticas.

Importa comentar também que em 80% do ano o terreno encontra‐se seco, em contrapartida os
restantes 20% do ano áreas mais baixas do terreno, com maior dificuldade na drenagem, permanecem
úmidas ou alagadas devido ao acúmulo de águas pluviais, proporcionando condições de ocorrência
episódicas de algumas espécies vegetais herbácias características de ambientes encharcados como
Nymphoides indica, Drosera brevifolia e Utricularia tricolor. Fotos comparativas dessas duas situações e
das espécies citadas são apresentadas nas figuras a seguir.
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Figura 7.2‐XXXV: Imagem de satélite de 2008 retirada do Google demonstrando o terreno do empreendimento
em período úmido

Figura 7.2‐XXXVI: Imagem de satélite de 2013 retirada do Google demonstrando o terreno do empreendimento
em período seco
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Figura 7.2‐XXXVII: Vista em detalhe da soldanela‐
d’água Nymphoides indica sobre solos mal drenados

Figura 7.2‐XXXVIII: Vista em detalhe de Drosera
brevifolia sobre solos mal drenados

Figura 7.2‐XXXIX: Vista em detalhe da flora da boca‐de‐leão‐do‐banhado Utricularia tricolor
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7.2.2

Ictiofauna

A área de estudo insere‐se na região leste brasileira e é uma das oito províncias zoogeográficas
reconhecidas para a América do Sul (Géry, 1969, in: Bizerril, 1994). Esta região possui grande
importância para a ictiofauna de água doce sul‐americana pelo grande número de espécies endêmicas
(Bolke et. al., 1978, in: Bizerril, 1994). A região insere‐se numa das três áreas distintas da região leste e
compreende os rios costeiros entre os estados de São Paulo e Santa Catarina (Géry, 1969, in: Bizerril,
1994), com alto grau de endemismo da ictiofauna sobre a qual pouco se conhece (Bizerril, 1994).
Estudos ictiofaunísticos com representantes na região foram efetuados por Reis & Malabarba (1988)
com revisão do gênero Gymnogeophagus e descrição de 2 espécies novas. Lucena & Lucena (1992)
fizeram a revisão do gênero Deuterodon e descrição de 4 espécies novas para o sul do Brasil, com
posterior redefinição do gênero (Lucena & Lucena, 2002). Bizerril (1994,1995 e 1998) fez uma análise
taxonômica e biogeográfica da ictiofauna de água doce do leste brasileiro e estudou as comunidades de
peixes do médio curso da bacia do rio Araranguá, além da descrição de novas espécies de
Hemipsilichthys do estado. Ghedotti & Weitzman (1995) descreveram 2 novas espécies de Jenynsia do
sul do Brasil. Cardoso & Malabarba (1999) fizeram a descrição de 3 novas espécies de Hemiancistrus
para o sul do Brasil e Cardoso (2004) descreveu uma espécie nova de Hemiancistrus da bacia do rio
Tubarão. Importante contribuição para a ictiofauna da mata atlântica foi dada por Oyakawa et. al.,
(2006), Menezes et. al. (2007) pela elaboração da lista e catálogo preliminar das espécies da Mata
Atlântica e Reis et. al., (2003) pelo checklist dos peixes de água doce.
O levantamento da ictiofauna para o presente EIA foi realizado com a coleta de dados primários na Área
Diretamente Afetada (ADA) e Área de Influência Direta (AID) e coleta de dados secundários para a Área
de Influência Indireta (AII) do empreendimento Ecovitta Resort e teve como objetivo:


Efetuar a coleta e o levantamento das espécies da ictiofauna em remanescentes hídricos na
Área Diretamente Afetada (ADA) e um ponto na Área de Influência Direta (AID);



Efetuar o levantamento das espécies da ictiofauna da Área de Influência Indireta com base em
dados secundários; e



Avaliar a situação pesqueira na Área de Influência Direta (AID) do empreendimento.

7.2.2.1

Metodologia

Dada a necessidade de levantamento deste grupo, conforme o Termo de Referência emitido pelo
IBAMA, e a dificuldade em encontrar momentos com disponibilidade de água na ADA durante a
elaboração do EIA, foi realizada apenas uma campanha de monitoramento da Ictiofauna que
contemplou a ADA e AID do empreendimento (Quadro 7.2‐IV).

Quadro 7.2‐IV: Campanha, estação do ano e data do levantamento da ictiofauna nas áreas de influência do
empreendimento Ecovitta Resort
Campanha
Estação
Data
1

Outono

25 a 27 de março de 2013

A campanha de campo foi efetuada com auxílio de puçá (Figura 7.2‐XLI) em quatro pontos amostrais (P4
a P7) na Área Diretamente Afetada (ADA) do empreendimento e em quatro pontos amostrais (P1, P2, P3
e P8) na Área de Influência Direta (AID), compreendendo os ambientes aquáticos representados por
poças de drenagem (Quadro 7.2‐V e Figuras 7.2.2‐III a 7.2.2‐XI e 7.2‐XL).
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Quadro 7.2‐V: Pontos de amostragem da ictiofauna na ADA e AID
Ponto
Coordenadas UTM*
Figuras ‐ Memória Fotográfica
P1

674.807 / 6.811.170

Figura 7.2‐XLII

P2

674.940 / 6.811.214

Figura 7.2‐XLIII

P3

675.009 / 6.811.375

Figura 7.2‐XLIV

P4

675.099 / 6.811.789

Figura 7.2‐XLV

P5

675.025 / 6811.900

Figura 7.2‐XLVI

P6

674.868 / 6.812.001

Figura 7.2‐XLVII

P7

674.834 / 6.811.885

Figura 7.2‐XLVIII

P8

674.526 / 6.811.164

Figura 7.2‐XLIX

*Datum SIRGAS 2000, Zona 22 J

A avaliação pesqueira das Áreas de Influência do empreendimento foi efetuada na Colônia de
Pescadores Z‐33, localizada em Balneário Rincão, através de entrevista com representante da colônia.
Fez‐se um levantamento das espécies de peixes importantes para a pesca da Lagoa dos Freitas (AID ‐
Figura 7.2‐L), Barra do rio Urussanga (AID ‐ Figura 7.2‐LI), Lagoa da Urussanga Velha (AII ‐ Figura 7.2‐L) e
da Plataforma de Pesca Balneário Rincão (AII ‐ Figura 7.2‐LIII).
Para a Área de Influência Indireta (AII) fez‐se ainda um levantamento das espécies com base em dados
secundários (Bizerril, 1998; Menezes et al., 2007; Reis et al., 2003) da bacia do rio Araranguá.

7.2.2.2

Resultados

Coleta realizada com Puça (ADA e AID)
Os pontos de coleta da Área Diretamente Afetada não registraram nenhuma espécie de peixe. No ponto
8, localizado na Área de Influência Direta, foi coletado um exemplar de barrigudinho Phalloceros
caudimaculatus.
Entrevista na Z‐33 (AID e AII)
A ictiofauna da Lagoa dos Freitas é constituída exclusivamente por peixes de água doce, representada
pela traíra Hoplias malabaricus, sarda‐de‐dente Oligosarcus hepsetus, jundiá Rhamdia quelen, muçum
Synbranchus marmoratus, cará‐testudo Gymnogeophagus gymnogenis e badejo‐de‐água‐doce
Crenicichla sp (Quadro 7.2‐VI).
A ictiofauna da Lagoa da Urussanga Velha, que se liga ao rio Urussanga através de um canal, apresenta
algumas espécies de água doce, como a traíra Hoplias malabaricus, carpa‐comum Cyprinus carpio,
carpa‐capim Ctenopharyngodon idella, bagre africano Clarias gariepinnus e tilápia nilótica Oreochromis
niloticus, que são todas espécies exóticas, provavelmente provenientes de cultivos próximos. Ocorrem
algumas espécies estuarinas, como o bagre‐branco Netuma barba, peixe‐rei Odonthestes bonariensis,
pampo Trachinotus spp, robalo Centropomus spp, corvina Micropogonias furnieri, tainha Mugil sp e
parati Mugil curema (Quadro 7.2‐VI).
Na barra do rio Urussanga registrou‐se, além das espécies que ocorrem na lagoa, espécies marinhas
como o papa‐terra Menticirrhus sp, anchova Pomatomus saltator e o gordinho Peprilus paru (Quadro
7.2‐VI).
Na Plataforma de Pesca do Balneário Rincão registraram‐se as seguintes espécies comumente
capturadas na pesca desportiva: bagre‐branco Netuma barba, peixe‐rei Odontesthes bonariensis,
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xarelete Charanx latus, pampo Trachinotus spp, papa‐terra Menticirrhus spp, pescadinha Isopisthus
parvipinnis, anchova Pomatomus saltator e gordinho Peprilus paru (Quadro 7.2‐VI).
Quadro 7.2‐VI: Espécies levantadas para as Áreas de Influência do empreendimento na colônia de pesca Z‐33
Plataforma de
Lagoa da
Lagoa dos
Barra do rio
Pesca
Táxon
Nome comum
Urussanga
Freitas
Urussanga
Balneário
Velha
Rincão
Characiformes
Characidae
Hoplias malabaricus
Traíra
X
X
Oligosarcus hepsetus
Sarda‐de‐dente
X
Cypriniformes
Cyprinidae
Cyprinus carpio
Carpa‐comum
X
Ctenopharyngodon idella
Carpa‐capim
X
Siluriformes
Heptapteridae
Rhamdia quelen
Jundiá
X
Clariidae
Clarias gariepinnus
Bagre‐africano
X
Ariidae
Netuma barba
Bagre‐branco
X
X
X
Synbranchiformes
Synbranchidae
Synbranchus marmoratus
Muçum
X
Atheriniformes
Atherinidae
Odontesthes argentinensis
Peixe‐rei
X
X
Perciformes
Cichlidae
Gymnogeophagus gymnogenis
Cará‐testudo
X
Geophagus brasiliensis
Cará
Crenicichla sp
Joana
X
Oreochromis niloticus
Tilápia
X
Carangidae
Caranx latus
Xarelete
X
Trachinotus spp
Pampo
X
X
X
Centropomidae
Centropomus sp
Robalo
X
X
Sciaenidae
Menticirrhus sp
Papa‐terra
X
X
Micropogonias furnieri
Corvina
X
X
Macrodon ancylodon
Pescadinha
X
Mugilidae
Mugil sp
Tainha
X
X
Mugil curema
Parati
X
Pomatomidae
Anchova
Pomatomus saltator
X
X
Stromateidae
Gordinho
Peprilus paru
X
X
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Revisão Bibliográfica (AII)
O levantamento das espécies na Área de Influência Indireta (AII) com base em dados secundários
(Bizerril, 1998; Menezes et al., 2007; Reis et al., 2003) evidenciou para a bacia do rio Araranguá a
presença de 45 espécies (Quadro 7.2‐VII). São representadas pelas ordens Characiformes, Siluriformes,
Gymnotiformes, Cyprinodontiformes, Synbranchiformes e Perciformes, com 14 famílias e 36 gêneros.
Duas espécies estão ameaçadas, o barrigudinho Jenynsia santaecatarinae na categoria VU e o rivulidae
Campellolebias brucei na categoria CR (CONSEMA, 2011).
Quadro 7.2‐VII: Relação das espécies levantadas na coleta de dados secundários para a Área de Influência
Indireta (AII)
Táxon
Nome comum
Categoria de ameaça
Characiformes
Crenuchidae
Characidium pterostictum
Canivete
Erythrinidae
Hoplias malabaricus
Traíra
Curimatidae
Cyphocharax santacatarinae
Saguiru
Cyphocharax voga
Saguiru
Characidae
Astyanax bimaculatus
Lambari
Astyanax fasciatus
Lambari
Astyanax gr. scabripinnis
Lambari
Bryconamericus sp
Lambari
Cyanocharax itaimbe
Lambari
Deuterodon singularis
Lambari
Hyphessobrycon sp
Lambari
Mimagoniates microlepis
Lambari
Pseudocorynopoma heterandria
Lambari
Odontostoechus lethostigmus
Lambari
Oligosarcus hepsetus
Saicanga
Siluriformes
Heptapteridae
Heptapterus mustelinus
Bagre‐mole
Microglanis cibelae
Bagrinho
Microglanis cottoides
Bagrinho
Pimelodella pappenheimi
Mandi
Rhamdia quelen
Jundiá
Loricariidae
Ancistrus sp
Cascudo‐roseta
Pareiorhaphis nudulus
Cascudinho
Pareiorhaphis hypselurus
Cascudinho
Hypostomus sp
Cascudo
Epactionotus gracilis
Cascudinho
Otothyris rostrata
Cascudinho
Rineloricaria maquinensis
Cascudo‐viola
Rineloricaria sp 2
Cascudo‐viola
Rineloricaria sp 3
Cascudo‐viola
Callichthyidae
Callichthys callichthys
Tamboatá
Corydoras ehrhardti
Ferrãozinho
Scleromystax salmacis
Ferrãozinho
Trichomycteridae
Trichomycterus sp
Lambira
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Táxon
Gymnotiformes
Gymnotidae
Gymnotus sp
Cyprinodontiformes
Poeciliidae
Phalloceros caudimaculatus
Anablepidae
Jenynsia santacatarinae
Jenynsia unitaenia
Rivulidae
Campellolebias brucei
Synbranchiformes
Synbranchidae
Synbranchus marmoratus
Perciformes
Cichlidae
Autraloheros facetus
Geophagus brasiliensis
Gymnogeophagus balzani
Gymnogeophagus gymnogenis
Gymnogeophagus labiatus
Crenicichla sp

7.2.2.3

Nome comum

Categoria de ameaça

Tuvira

Barrigudinho
Barrigudinho
Barrigudinho

Vu

Peixe anual

CR

Muçum

Cará
Cará
Cará
Cará‐testudo
Cará
Joana

Considerações finais

As poças de água registradas na ADA foram remanescentes do período de chuvas que ocorreu na
semana anterior à saída de campo. Entretanto, o nível de água dessas poças diminui gradativamente
durante a estiagem, chegando a secar completamente, de modo que não há possibilidade de se
estabelecer uma comunidade ictiofaunística neste ambiente. Não se registrou a presença de peixes
anuais (espécies cujos ovos sobrevivem em ambientes secos e eclodem quando as poças enchem de
água) na ADA, os quais poderiam estabelecer uma comunidade ictiofaunística nestes locais. A única
espécie registrada (Ponto P8 ‐ AID) foi o barrigudinho Phalloceros caudimaculatus, presente num canal
próximo à extremidade sul do empreendimento, mas que não tem ligação com nenhum dos ambientes
dentro da ADA.
Nos ambientes da AID e AII pesquisados na Z‐33, registraram espécies marinhas, de água doce e de
estuário. Na Lagoa dos Freitas, que não apresenta nenhuma ligação com o mar, registraram
exclusivamente espécies de água doce; na Lagoa da Urussanga Velha foram registradas algumas
espécies exóticas de água doce, como a carpa húngara Ciprynus carpio, carpa‐capim Ctenopharyngodon
idella e o bagre africano Clarias gariepinnus que são, provavelmente, provenientes de cultivos próximos.
Além disso, pela presença de um canal que a liga com o rio Urussanga, foram registradas algumas
espécies estuarinas e que suportam variação de salinidade, como o bagre‐branco Netuma barba, peixe‐
rei Odontesthes argentinensis, pampo Trachinotus spp, robalo Centropomus spp, corvina Micropogonias
furnieri, tainha Mugil sp e parati Mugil curema, que são espécies de importância para a pesca artesanal
e industrial.
Na barra do rio Urussanga, além das espécies estuarinas citadas acima, ocorrem espécies marinhas
como o papa‐terra Menticirrhus spp, anchova Pomatomus saltator e o gordinho Peprilus paru. Constitui‐
se ainda como um importante ambiente permitindo o acesso de espécies estuarino‐marinhas ao rio e a
Lagoa da Urussanga Velha, principalmente durante o período de reprodução.
Apesar de ser um ambiente de fácil acesso, relativamente raso, onde o uso das artes de pesca, como a
tarrafa, pode ser empregado com facilidade para obtenção de peixes para consumo, a barra do rio
Urussanga e trechos a montante, apresentam depósitos de resíduos da extração de carvão
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(comunicação pessoal, colônia Z‐33), o que pode comprometer a qualidade dos peixes para consumo,
além de limitar a riqueza específica e a abundância dos indivíduos por espécie de acordo com as
condições climáticas. Na região carbonífera catarinense, os efluentes da lavra e do beneficiamento do
carvão mineral são descarregados nos Rios Araranguá, Urussanga e Tubarão (Bizzerril, 1998).
As espécies estuarinas dependentes são representadas por uma grande variedade de espécies marinhas
e de água‐doce, que utilizam o estuário em algum período da vida para a criação e alimentação dos
juvenis e desovam em áreas próximas ao estuário (Oliveira & Bemvenutti, 2006). São representados
pela corvina M. furnieri, papa‐terra Menticirrhus spp, a pescadinha M. ancylodon e os mugilideos parati
Mugil curema e a tainha Mugil sp (Olveira & Bemvenutti, 2006). A desova da corvina M. furnieri e da
tainha Mugil sp ocorre no mar e os juvenis penetram no estuário (Oliveira & Bemvenutti, 2006).Os
juvenis, subadultos e às vezes os adulto do bagre Netuma barba, considerado peixe anádromo (Chao et.
al., 1985, In: Oliveira & Bemvenutti, 2006), podem ser encontrados durante todo ano no estuário,
principalmente durante a desova. Entretanto, os visitantes marinhos, nos quais se incluem o pampo
Trachinotus spp e a garoupa Epinephelus spp, podem ocorrer em período de menos intensidade de
chuvas com ventos de sul, quando o estuário se torna mais salgado (Garcia & Vieira, 2001, In: Oliveira &
Bemvenutti, 2006). As espécies esturino‐residentes têm todo seu ciclo associado ao estuário ou à lagoa,
como o peixe‐rei O. argentinensis e o bagre Genidens genidens (Oliveira & Bemvenutti, 2006).
A Plataforma de Pesca do Balneário Rincão é um empreendimento privado com aproximadamente 500
m de comprimento para dentro do mar e é mantida por um grupo de associados, cujo objetivo é
praticar a pesca desportiva de peixes marinhos. Ali são capturadas espécies marinhas, mas que
dependem do ambiente lagunar e ribeirinho para efetuar o ciclo reprodutivo, como o bagre‐branco
Netuma barba, o peixe‐rei Odontesthes bonariensis e o pampo Trachinotus spp. Verifica‐se, portanto, a
importância da preservação do ambiente lagunar constituído pela Lagoa da Urussanga Velha, do canal
de comunicação com o rio Urussanga e pela barra para manter a integridade do estoque pesqueiro. As
seguintes espécies são comumente capturadas na pesca desportiva: bagre‐branco Netuma barba, peixe‐
rei Odontesthes argentinensis, xarelete Charanx latus, pampo Trachinotus spp, papa‐terra Menticirrhus
spp, pescadinha Isopisthus parvipinnis, anchova Pomatomus saltator e gordinho Peprilus paru.
Na AII, a comunidade de peixes do médio curso do rio Araranguá é representada por 45 espécies
exclusivamente de água‐doce. Destaca‐se a quantidade de táxons ainda não descritos, o que reflete a
falta de estudos para suprir estas lacunas. O estrato bentônico reúne grande parte das espécies, sendo a
maioria encontrada em remansos (BIZERRIL, 1998). A distribuição da ictiofauna no local responde
atualmente com maior intensidade às alterações antrópicas do que as mudanças naturais e isto revela a
ocorrência de processos de extinção de espécies em alguns locais desta bacia (Bizerril, 1998). Trechos de
montante desta bacia evidenciam ainda alta biodiversidade, reflexos de alteração ambiental menos
crítica, devendo ser locais com prioridade para a preservação (Bizerril, 1998).
A barra do rio Araranguá forma um ambiente estuarino semelhante ao do rio Urussanga, com a
presença de espécies estuarinas e marinhas. De acordo com Francisco (2002), o rio Araranguá
apresenta comportamento característico de estuário, que tem uma única saída para o mar e não forma
delta que apresenta vários braços. A pesca, que deveria ser abundante nesse trecho do rio, em função
das características especiais de um estuário, está seriamente comprometida e restrita à foz (Francisco,
2002). Ainda, segundo Francisco (2002):
“a poluição proveniente da mineração de carvão na sub‐bacia do rio Mãe luzia,
consiste na principal causa da degradação da qualidade das águas desse
subsistema, agravada pelas demais atividades potencialmente causadoras de
degradação ambiental como a agricultura, as atividades industriais, o
desmatamento, os esgotos domésticos lançados direta ou indiretamente nos
rios e a deposição de resíduos urbanos. Trata‐se de um ecossistema muito
sensível às alterações da qualidade das águas.”
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7.2.2.4

Memória fotográfica

Figura 7.2‐XLI: Puçá empregado na coleta

Figura 7.2‐XLII: Ponto P1

Figura 7.2‐XLIII : Ponto P2

Figura 7.2‐XLIV: Ponto P3

Figura 7.2‐XLV: Ponto P4

Figura 7.2‐XLVI: Ponto P5

Figura 7.2‐XLVII: Ponto P6

Figura 7.2‐XLVIII: Ponto P7
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Figura 7.2‐XLIX: Ponto P8

Figura 7.2‐L: Lagoa dos Freitas

Figura 7.2‐LI: Barra do rio Urussanga

Figura 7.2‐LII: Rio Urussanga

Figura 7.2‐LIII: Plataforma de Pesca do Balneário Rincão Figura 7.2‐LIV: Papa‐terra Menticirrhus sp capturado na
Plataforma de Pesca
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Figura 7.2‐LV: Pontos amostrais na ADA e AID
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Figura 7.2‐LVI: Localização da Plataforma de Pesca, Lagoa dos Freitas, Lagoa da Urussanga Velha, rio Urussanga e
Barra do rio Urussanga

7.2.3

Fauna Terrestre

Este relatório apresenta os resultados obtidos durante as campanhas de levantamento da fauna
terrestre (anfíbios, répteis, aves e mamíferos) nas áreas de influência do empreendimento residencial
Ecovitta Resort, localizado no município de Balneário Rincão, sul do estado de Santa Catarina. As
amostragens foram realizadas em cada uma das quatro estações: inverno (17 a 21 de setembro de
2012), primavera (12 a 14 de dezembro de 2012), verão (11 a 13 de março de 2013) e outono (17 a 19
de abril de 2013).

7.2.3.1

Objetivos

Os objetivos do levantamento da fauna terrestre na área do empreendimento Ecovitta Resort são:
 Realizar inventário da fauna de anfíbios, répteis, aves e mamíferos nas áreas de influência do
Ecovitta Resort, com base em dados primários e secundários;
 Identificar as espécies ameaçadas, endêmicas, raras, migratórias e potencialmente afetadas pelo
empreendimento; e
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 Fornecer subsídios para a avaliação dos impactos do empreendimento sobre a fauna terrestre e
propor medidas mitigadoras e compensatórias.

7.2.3.2

Métodos

O levantamento da fauna foi realizado nas áreas de influência do empreendimento para o meio biótico,
conforme mapa e descritivo do item "5 ÁREA DE INFLUÊNCIA DO EMPREENDIMENTO". Os métodos de
amostragem dos grupos de vertebrados terrestres são descritos a seguir. As espécies ameaçadas são
indicadas com base na lista nacional (MMA, 2003) e do Estado de Santa Catarina (Resolução CONSEMA
nº 2/2011).

Anfíbios
Os anfíbios foram amostrados por registro visual e auditivo, percorrendo‐se diversos ambientes nas
áreas de influência do Ecovitta Resort, incluindo estradas, florestas, áreas abertas (dunas e pastagens),
áreas alagadas e restingas. Os quatro métodos empregados foram:
Procura ativa: direcionada aos sítios reprodutivos e feita principalmente ao entardecer e à noite. O
esforço por campanha foi de aproximadamente 16h.
Procura aleatória: realizada tanto durante o dia quanto à noite, sendo percorridos campos, córregos e o
interior de matas, revirando‐se tocas, troncos, entulhos e pedras à procura de animais em abrigos. Inclui
também a procura em estradas por animais em deslocamento. O esforço foi de aproximadamente 20h
em cada campanha.
Procura por girinos: realizada concomitantemente aos métodos anteriores, em corpos d’água, como
brejos e córregos, temporários ou permanentes. Foi utilizada uma peneira para auxiliar na captura dos
girinos.
Para cada registro foram tomados os dados pertinentes, como data e local, atividade reprodutiva, entre
outros. Registros fotográficos foram tomados dos exemplares sempre que possível.
A sistemática e, consequentemente, a nomenclatura dos anfíbios sofreram recentemente importantes
modificações, as quais estão resumidas em Frost (2011) e foram adotadas no presente relatório.

Répteis
A amostragem da fauna de répteis foi realizada em diferentes horários do dia e da noite. Durante o dia,
as amostragens foram concentradas nos períodos mais quentes, percorrendo‐se trilhas em áreas
abertas e bordas de mata à procura de lagartos e serpentes em atividade (deslocando‐se em busca de
alimento e/ou abrigo). Possíveis refúgios, como tocas, troncos caídos e embaixo de pedras foram
investigados à procura de animais em repouso. No crepúsculo e durante a noite foi realizada procura
por répteis, principalmente serpentes, em áreas de charco e restinga aberta e arbustiva. O esforço
aproximado foi de 20h em cada campanha.
Encontros ocasionais de animais, atropelados ou atravessando as estradas nas áreas de influência e
entorno, também foram registrados. Serpentes e lagartos são comumente encontrados
termorregulando em estradas que cortam áreas preservadas ou nas suas proximidades, sendo
eventualmente atropelados.
Para cada registro foram tomados os dados pertinentes, como data e local, comportamento, entre
outros. Sempre que possível foram tomadas fotografias dos exemplares.
A sistemática e a nomenclatura dos répteis também sofreram modificações recentemente, as quais
estão resumidas em Bérnils & Costa (2012) e foram adotadas neste relatório.
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Aves
Para o levantamento em campo foram utilizados binóculo Nikon 10,5X 45, gravador digital Marantz
PMD 620 e um microfone direcional Yoga. Para registros fotográficos das espécies foi utilizada uma
máquina digital Olympus SP550UZ com 18x de zoom ótico.
O trabalho de campo foi realizado ao longo de todos os períodos do dia, iniciando logo ao amanhecer e
acabando algumas horas depois do anoitecer para registro de aves noturnas como bacuraus e corujas.
Em cada uma das campanhas foram realizadas quase 20 horas de amostragem e procura dos animais.

Mastofauna
Para o levantamento dos mamíferos foram utilizados os seguintes métodos: (1) entrevistas; (2)
identificação de vestígios, como pegadas e fezes (BECKER & DALPONTE, 1991; BORGES & TOMÁS, 2004);
(3) observação direta de animais e levantamento de animais encontrados mortos, por exemplo, por
atropelamento. Para tanto foram amostrados diferentes ambientes nas áreas de influência do
empreendimento, em particular na AID e entorno imediato, percorridos a pé ou com veículo automotor
em diferentes horários, com um esforço amostral total de 80 horas.
A avaliação sobre Ctenomys minutus (tuco‐tuco; Figura 7.2‐LVII) foi realizada particularmente na
primeira e terceira campanhas, com o levantamento dos locais de ocorrência da espécie na ADA e no
entorno imediato. Isto foi realizado pela identificação de seus túneis, sendo que, para a ADA, foram
registradas as coordenadas de sua ocorrência através de levantamento aleatório por caminhada. Os
túneis dos tuco‐tucos podem ser facilmente diagnosticados pelos pequenos montes de terra,
resultantes das escavações, que indicam externamente a forma aproximada do túnel (Figura 7.2‐LVIII).

Fonte: http: <http://www.flickr.com/photos/luizfilipevarella/5351044886/>. Acessado em 31 de março de 2013.

Figura 7.2‐LVII: Ctenomys minutus (tuco‐tuco)

Outra espécie que faz túneis na área é Athene cunicularia (coruja‐buraqueira; Figura 7.2‐LIX), mas suas
tocas são facilmente diferenciáveis daquelas de C. minutus por ocuparem uma área mais arredondada,
ao invés de linear, e possuírem duas ou três aberturas com maior diâmetro. Próximo das aberturas das
tocas de A. cunicularia são encontrados seus egagropilos (regurgitações), que contêm grande
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quantidade de élitros (asas) de besouros e, por vezes, também vestígios de outros invertebrados e ossos
de pequenos animais, como pássaros, répteis e camundongos.

Figura 7.2‐LVIII: Montes de terra resultantes das escavações do túnel feito por Ctenomys minutus (tuco‐tuco)

Figura 7.2‐LIX: Athene cunicularia (coruja‐buraqueira) junto à sua toca

A nomenclatura dos mamíferos segue Gregorin (2006), Reis et al. (2006), Weksler et al. (2006) e Sicuro
& Oliveira (2010). As espécies ameaçadas são indicadas com base na lista nacional (IBAMA, 2003) e do
estado de Santa Catarina (Resolução CONSEMA nº 2/2011).
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7.2.3.3

Resultados

Anfíbios
Das de quase 50 espécies com potencial para ocorrer na área de estudo, 21 foram registradas em campo
durante as quatro campanhas. Isto corresponde a aproximadamente 40% das espécies esperadas para a
região. Na primeira campanha, no inverno, foram registradas 17 espécies de anfíbios para as áreas de
influência do Ecovitta Resort (Quadro 7.2‐VIII), sendo 16 espécies registradas na ADA e apenas uma na
AID. Na segunda campanha (primavera), 13 espécies foram registradas e apenas uma não havia sido
registrada anteriormente (Scinax tymbamirim). Na terceira campanha, 21 espécies foram registradas,
sendo 19 já registradas e duas novas não antes constatadas, a saber, Physalaemus nanus (sapinho) e
Scinax granulatus (perereca). Na quarta campanha, apesar de haver registros de dez espécies, todas as
espécies registradas já haviam sido encontradas nas campanhas anteriores. A curva cumulativa de
espécies (Figura 7.2.3‐5) indica certa estabilização, mas isso não indica que não haja novas espécies que
possam vir a ser registradas em campanhas futuras.
Chama a atenção a frequência e número elevado de indivíduos de M. dorsalis (sapinho‐da‐praia) na ADA
e AID. Esta espécie é considerada ameaçada tanto em nível nacional quanto estadual (MMA, 2003;
CONSEMA, 2011). Na primeira campanha, havia tido fortes chuvas nos dias anteriores e grande
quantidade de poças temporárias se formou. Como esta espécie é de reprodução explosiva (quando se
encontra grande número de indivíduos em um determinado ambiente para se reproduzir), foram
registrados centenas de indivíduos nestas poças na parte frontal da ADA. Nas campanhas seguintes,
vários indivíduos foram vistos de forma esparsa na ADA e AID, sob entulhos, buracos na areia e ativos
durante o anoitecer quando saiam para forragear.
Entre as espécies registradas, algumas estão representadas nas Figuras 7.2.3‐VI a 7.2.3‐XIV.

Quadro 7.2‐VIII: Anfíbios esperados e registrados na Área Diretamente Afetada (ADA) e Área de Influência
Direta (AID) do empreendimento Ecovitta, Balneário Rincão, SC. C1 a C4 = 1ª a 4ª campanhas de levantamento
Status¹ Táxon
Nome Comum
Amb
C1
C2
C3
C4
GYMNOPHIONA
Ceciliidae
Chthonerpeton viviparum
cobra‐cega
Aa
ANURA
Brachycephalidae
Ischnocnema guentheri
rã
F
Ischnocnema henselii
rã
F
Bufonidae
Rhinella abei
sapo‐cururuzinho
F
Rhinella arenarum
sapo‐da‐areia
Aa
AID
Aa
AID
AID
AID,
Rhinella icterica
sapo‐cururu
ADA
Rhinella fernandezae
sapo
Aa
ADA
AID
AID
AID
Dendrophryniscus
sapo
F
berthalutzae
VU‐BR, Melanophryniscus dorsalis
sapinho‐da‐praia
Aa
AID,
AID,
AID,
AID,
VU‐SC
ADA
ADA
ADA
ADA
Amphignathodontidae
Gastrotheca microdiscus
perereca‐marsupial
F
Flectonotus sp.
perereca‐marsupial
F
Craugastoridae
Haddadus binotatus
rã
F
Centrolenidae
SC‐VU Vitreorana uranoscopa ¹
perereca‐de‐vidro
F
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Status¹

Táxon
Cyclorhamphidae
Odontophrynus maisuma
Cycloramphus bolitoglossus
Hylodes perplicatus
Proceratophrys boiei
Proceratophrys subguttata
Hylidae
Pseudis minutus
Aplastodiscus ehrhardti
Bokermannohyla hylax
Dendropsophus microps
Dendropsophus nanus
Dendropsophus minutus
Dendropsophus sanborni
Hypsiboas albomarginatus
Hypsiboas bischoffi
Hypsiboas faber
Hypsiboas pulchellus
Itapotihyla langsdorffii
Phyllomedusa distincta
Scinax tymbamirim
Scinax imbegue
Scinax granulatus
Scinax fuscovarius
Scinax perereca
Scinax squalirostris
Scinax rizibilis
Trachycephalus
mesophaeus
Leiuperidae
Physalaemus cuvieri
Physalaemus biligonigerus
Physalaemus nanus
Physalaemus latiristriga
Leptodactylidae
Leptodactylus araucarius
Leptodactylus flavopictus
Leptodactylus gracilis

Nome Comum

Amb

C1

sapinho‐da‐restinga
sapinho‐de‐riacho
rã‐de‐corredeira
sapo‐de‐chifre
sapo‐de‐chifre

Aa
Aa
F
F
F

ADA

AID

perereca
perereca
perereca
perereca
perereca
perereca
perereca
perereca
perereca
sapo‐ferreiro
perereca
perereca‐castanhola
perereca
perereca
perereca
perereca
perereca
perereca
perereca
perereca
perereca

Aa
F
F
F
Aa
F
Aa
F
Fb
Fb
Aa
F
F
F
F
F
F, Fb
F
Aa
F
F

ADA

AID

rã‐cachorro
rãzinha
rãzinha
rã

Aa
Aa
Aa,Fb
F

rãzinha
rã
rã

F
F
Aa

Leptodactylus latrans
Leptodactylus nanus
Leptodactylus marmoratus
Leptodactylus notoaktites
Microhylidae
Chiasmocleis leucosticta

rã‐manteiga
rãzinha
rãzinha
rã

Aa
F
F
F

rãzinha

Elachistocleis bicolor

sapo‐guarda

F
Aa

AID
ADA
AID

C2

AID
ADA

C3

AID
AID
AID

C4

AID

AID
ADA

AID

ADA

AID

AID

AID

AID
ADA

AID

AID

AID

ADA

AID

AID
ADA

AID
AID

ADA
AID
AID

AID
ADA

AID

ADA

AID

ADA

ADA,
AID
AID

AID,
ADA
ADA

AID,
ADA

ADA

AID

ADA

¹ SC = Espécie ameaçada de extinção em nível estadual (Resolução CONSEMA nº 2/2011). VU =
vulnerável.
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Figura 7.2‐LX: Curva cumulativa de espécies de anfíbios durante as quatro campanhas do empreendimento
Ecovitta Resort em Balneário Rincão, sul de SC

Figura 7.2‐LXI: Rhinella icterica (sapo‐cururu) e Odontophrynus maisuma (sapo)

Figura 7.2‐LXII: Physalaemus biligonigerus (sapinho) e Hypsiboas pulchellus (perereca)
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Figura 7.2‐LXIII: Rhinella arenarum (sapo‐da‐praia) e Leptodactylus latrans (rã‐pimenta)

Figura 7.2‐LXIV: Pseudis minutus (perereca) e Scinax squalirostris (perereca)

Figura 7.2‐LXV: Scinax tymbamirim (perereca) e Leptodactylus gracilis (perereca)
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Figura 7.2‐LXVI: Physalaemus nanus (sapinho) e Scinax granulatus (perereca)

Figura 7.2‐LXVII: Dendropsophus samborni (perereca) e Dendropsophus nanus (perereca)

Figura 7.2‐LXVIII: Physalaemus cuvieri (sapinho) e Elachistocleis bicolor (sapinho‐guarda)
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Figura 7.2‐LXIX: Melanophryniscus dorsalis (sapinho‐da‐praia) e Rhinella fernandezae (sapo)

A única espécie ameaçada em nível nacional (MMA, 2003) e estadual (CONSEMA, 2011) registrada nas
áreas de influência do empreendimento foi Melanophryniscus dorsalis (sapinho‐da‐praia). Esta espécie
endêmica do Brasil é considerada ameaçada pela íntima relação com as dunas e endemismo de tal
ambiente que são as áreas abertas com dunas desde o sul do RS e Garopaba em SC. A destruição de seu
habitat e transformação dos mesmos faz com que seja indicada como vulnerável. Além dessa, outras
espécies registradas são endêmicas da Mata Atlântica, tais como Pseudis minutus (perereca), Hypsiboas
bischoffi (perereca), Odontophrynus maisuma (sapo), Physalaemus biligonigerus (sapinho), entre outros.

Répteis
Das quase 50 espécies esperadas para a região, treze foram registradas durante as quatro campanhas
(Quadro 7.2‐IX). Répteis geralmente são bastante esquivos e raros naturalmente, havendo necessidade
de longo tempo e grande número de horas de campo para se registrar boa parte da comunidade de
répteis de uma determinada região ou local. Chama a atenção o registro de algumas espécies
ameaçadas de extinção em nível nacional e estadual, tais como Liolaemus occipitalis (lagartinho‐da‐
praia), Chelonia mydas (tartaruga‐verde, casco encontrado na praia), ou estadual Contomastix
lacertoides (lagartinho‐da‐restinga). Chama a atenção o registro de algumas espécies raras, tais como
Amphisbaena darwini (anfisbena), Atractus reticulatus (cobra), Helicops carinicaudus (cobra‐d’água) e
Erythrolamprus poecilogyrus sublineatus (cobra‐da‐grama), entre outras.
Em todas as campanhas houve registros de espécies, no entanto, apenas na última campanha não foram
acrescidas novas espécies e a curva cumulativa (Figura 7.2‐LXX) de espécies indica certa estabilização.
Entretanto, novas espécies devem ser acrescidas em campanhas futuras.
Dentre as espécies registradas, algumas estão representadas nas Figuras 7.2.3‐XVI a 7.2.3‐XX.

Quadro 7.2‐IX: Répteis esperados e registrados na Área Diretamente Afetada (ADA) e na Área de Influência
Direta (AID) do empreendimento Ecovitta em Balneário Rincão, SC. C1 a C4 = 1ª a 4ª campanhas de
levantamento
Status¹ Táxon
Nome Comum
Amb
C1
C2
C3
C4
CHELONIA
Cheloniidae
EN‐BR
M
Caretta caretta
cabeçuda
EN‐SC
CR‐BR
M
Eretmochelys imbricata
tartaruga‐de‐pente
CR‐SC
VU‐SC Chelonia mydas
tartaruga‐verde
M
AID
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Status¹
EN‐BR
EN‐SC

Táxon

Nome Comum

Lepidochelys olivacea

tartaruga‐oliva

Emydiadae
Trachemys dorbignyi
Trachemys scripta
Chelidae

tigre‐d’água
tigre‐d’água

M
M

cágado‐pescoço‐de‐
cobra
cágado‐de‐rio

M

cobra‐cega
cobra‐cega
cobra‐cega‐cabeça‐
pequena
cobra‐cega
cobra‐cega

F
F
F, Fb

lagarto‐da‐praia

Aa

lagarto

F

lagartixa

Aa

cobra‐de‐vidro

F, Fb

bibra

F

teiú
lagartinho‐da‐restinga

F,Fb,Aa
Aa

lagartinho
lagartinho
lagartinho
lagartinho

F
F
F
F

lagarto

Aa

cobra‐veadeira

F

cobra‐cipó
cobra‐cipó
cobra‐cipó
cobra‐cipó
cobra‐cipó
caninana
cabecinha‐preta
jararaca‐do‐banhado

F
F
F
F
F
F
Aa
Br

muçurana
cobra‐d’água
cobra‐d’água
cobra‐d’água
cobra

F
F
Au
Au
Aa

Hydromedusa tectifera

VU‐SC

VU‐SC

VU‐SC
EN‐SC

Phrynops hillarii
SQUAMATA
Amphisbaenidae
Amphisbaena hogei
Amphisbaena mertensii
Amphisbaena
microcephala
Amphisbaena darwini
Amphisbaena kingii
Liolaemidae
Liolaemus occipitalis*
Leiosauridae
Enialyus iheringii
Gekkonidae
Hemidactylus mabouia
Anguidae
Ophiodes striatus
Diploglossidae
Diploglossus fasciatus
Teiidae
Salvator merianae
Contomastix lacertoides
Gymnophthalmidae
Colobodactylus taunayi
Ecpleopus gaudichaudi
Placosoma glabellum
Placosoma cordilynum
Scincidae
Aspronema dorsivittatum
SERPENTES
Boidae
Corallus hortulanus
Colubridae
Chironius bicarinatus
Chironius exoletus
Chironius fuscus
Chironius foveatus
Chironius laevicollis
Spilotes pullatus
Tantilla melanocephala
Mastigodryas bifossatus
Dipsadidae
Clelia plumbea*
Sordellina punctata*
Helicops carinicaudus
Erythrolamprus miliaris
Atractus reticulatus

Amb
M

C1

C2

C3

C4

AID

M

Aa
Aa

ADA

AID

AID

AID

AII

AID
AID

AID
AID

AID

ADA
AID

AID
AID
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AID

AID
AID

Status¹

Táxon
Erythrolamprus
poecilogyrus sublineatus
Erythrolamprus aesculapii
Xenodon neuwiedii
Xenodon dorbignyi
Oxyrhopus clathratus
Oxyrhopus rhombifer
Dipsas albifrons
Dipsas neivai
Dipsas indica
Dipsas alternans
Taeniophalus affinis
Taeniophalus persimilis
Taeniophalus bilineatus
Taeniophalus occipitalis
Echinanthera cyanopleura
Philodryas aestiva

falsa‐coral
falsa‐jararaca
narigudinha
falsa‐coral
Coral‐falsa
dormideira
dormideira
dormideira
dormideira
cobrinha
cobrinha
cobrinha
cobrinha
corredeira‐do‐mato
corredeira

Philodryas patagoniensis

corredeira

Siphlophis longicaudatus
Tropidodryas serra
Tropidodryas striaticeps
Uromacerina ricardinii
Elapidae
Micrurus corallinus

cobra
cobra
cobra
cobrinha

F
F
F
F

coral‐verdadeira

F
Aa

Micrurus altirostris
Viperidae
Bothrops jararaca
Bothrops jararacuçu
Bothrops pubescens
Bothrops alternatus
CROCODYLIA
Alligatoridae
Caiman latirostris

Nome Comum
cobra‐da‐grama

coral

Amb
Aa
F
F
Aa
F
Aa
F
F
F
F
Fb
F
F
Aa
F
Aa
Aa

jararaca
Jararacuçu
Jararaca‐pintada
urutu

F
F
Aa
Au

jacaré‐de‐papo‐
amarelo

Au

C1
AID

C2
AID

AID

AID,
ADA

AID

C3
AID

C4
ADA

AID

ADA

ADA

AID,
ADA

AID,
ADA

* SC = Espécie ameaçada de extinção em nível estadual (Resolução CONSEMA nº 2/2011). VU =
vulnerável.
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Figura 7.2‐LXX: Curva cumulativa de espécies de répteis durante as quatro campanhas do empreendimento
Ecovitta Resort em Balneário Rincão, sul de SC

Figura 7.2‐LXXI: Liolaemus occipitalis (lagartinho‐da‐praia) e Erythrolamprus poecilogyrus sublineatus (cobra‐da‐
grama)

Figura 7.2‐LXXII: Philodryas patagoniensis (corre‐campo) e Oxyrhopus rhombifer (falsa‐coral)
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Figura 7.2‐LXXIII: Contomastix lacertoides (lagartinho‐da‐restinga) e Micrurus altirostris (coral‐verdadeira)

Figura 7.2‐LXXIV: Amphisbaena darwini (cobra‐cega) e Helicops carinicaudus (cobra‐d’água)

Figura 7.2‐LXXV: Chelonia mydas (tartaruga‐verde) e Atractus reticulatus (cobra)
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Aves
Das cerca de 340 espécies esperadas para a região do empreendimento Ecovitta Resort, 90 espécies
foram registradas na primeira campanha, 91 na segunda, 75 na terceira e 98 espécies na quarta
campanha (Quadro 7.2‐X). No somatório das quatro campanhas em cada uma das estações, 141
espécies foram registradas e a curva cumulativa de espécies ainda indica que novas espécies devem ser
registradas em campanhas futuras (Figura 7.2‐LXXVI). A predominância das espécies registradas é
claramente de espécies de áreas abertas, sendo a maioria de ampla distribuição.
Dentre as espécies registradas, chama a atenção o registro de Gallinago undulata (narcejão), Thalasseus
maximus (trinta‐réis‐real), Geositta cunicularia (curriqueiro) e Phylloscartes kronei (maria‐da‐restinga)
que são consideradas ameaçadas de extinção (Quadro 7.2‐X). Todas usam áreas abertas com exceção
desta última. A espécie G. undulata (narcejão) usa áreas de banhados com áreas abertas e amplas com
vegetação rasteira; T. maximus (trinta‐réis‐real) usa praias e estuários à beira‐mar; G. cunicularia
(curiqueiro) é de áreas abertas com dunas; e P. kronei (maria‐da‐restinga) usa o dossel e copas de
restinga arbustiva e arbórea.
Dentre as espécies registradas nas áreas de influência, de modo geral pode‐se agrupá‐la em três grupos:
(1) as de áreas de praia e estuários, tais como Larus dominicanus (gaivota), Ardea alba (garça‐branca‐
grande), Thalasseus maximus (trinta‐réis‐real), Haematopus paliatus (piru‐piru), Calidris alba (maçarico‐
branco), Himantopus melanurus (pernilongo), entre outras; (2) aquelas de áreas abertas, tais como
Anumbius annumbi (cochicho), Furnarius rufus (joão‐de‐barro), Sicalis flaveola (canário‐da‐terra),
Theristicus caudatus (curicaca), Mimus saturninus (sabiá‐do‐campo), Embernagra platensis (sabiá‐do‐
banhado), Xolmis irupero (noivinha), Pyrocephalus rubinus (príncipe), e (3) aquelas ligadas à restinga
arbustiva e arbórea, tais como Myiophobus fasciatus (felipe), Phylloscartes kronei (maria‐da‐restinga),
Turdus amaurochalinus (sabiá‐poca), Conopophaga lineata (chupa‐dente) e Manacus manacus
(rendeira), entre outras.
Das espécies registradas, algumas estão representadas nas Figuras 7.2.3‐XXII a 7.2.3‐XXXIII.

Quadro 7.2‐X: Aves esperadas e registradas nas Áreas de Influência Indireta (AII), Direta (AID) e Diretamente
afetada (ADA) do empreendimento Ecovitta Resort Rincão, Balneário Rincão, SC. Amb.= ambiente (F) floresta,
(Aa) áreas abertas, (Br) beira de rios, lagos e mar), (Au) áreas alagadas, (Fb) borda de floresta; C1 a C4 = 1ª a 4ª
campanhas de levantamento
Status
Táxon
Nome Comum
Amb
C1
C2
C3
C4
Tinamidae (6)
Tinamus solitarius
macuco
F
Crypturellus obsoletus
inhambuguaçu
F
Crypturellus parvirostris
inhambu‐chororó
F
Crypturellus tataupa
inhambu‐chintã
F
Rhynchotus rufescens
perdiz
Aa
X
Nothura maculosa
codorna‐amarela
Aa
X
X
X
X
Anhimidae (1)
Chauna torquata
tachã
Aa
Anatidae (7)
Amazonetta brasiliensis
pé‐vermelho
Au
X
X
X
X
Anas flavirostris
marreca‐pardinha
Au
Anas georgica
marreca‐parda
Br
Anas versicolor
marreca‐cricri
Br
Dendrocygna bicolor
marreca‐caneleira
Br
Dendrocygna viduata
irerê
Br
X
Nomonyx dominicana
bico‐roxo
Au
Cracidae (3)
Penelope superciliaris
jacupemba
F
Penelope obscura
jacuaçu
F
Ortalis guttata
araquã
F
X
X
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Status

Táxon
Odontophoridae (1)
Odontophorus capueira
Podicipedidae (3)
Rollandia rolland

Nome Comum

Amb

uru

F

mergulhão‐de‐orelha‐
branca
mergulhão‐grande
mergulhão‐caçador

Podicephorus major
Podilymbus podiceps
Phalacrocoracidae (1)
Phalacrocorax brasilianus
biguá
Anhingidae (1)
Anhinga anhinga
biguatinga
Fregatidae (1)
Fregata magnificens
tesourão
Phalacrocoracidae (1)
Phalacrocorax brasilianus
biguá
Ardeidae (7)
Nycticorax nycticorax
savacu
Butorides striata
socozinho
Bubulcus ibis
garça‐vaqueira
Ardea cocoi
garça‐moura
Ardea alba
garça‐branca‐grande
Syrigma sibilatrix
maria‐faceira
Egretta thula
garça‐branca‐pequena
Threskiornithidae (4)
Theristicus caudatus
curicaca
tapicuru‐de‐cara‐
Phimosus infuscatus
pelada
Plegadis chihi
maçarico‐preto
Mesembrinibis cayanensis
coró‐coró
Cathartidae (4)
urubu‐de‐cabeça‐
Cathartes aura
vermelha
urubu‐de‐cabeça‐
Cathartes burrovianus
amarela
urubu‐de‐cabeça‐
Coragyps atratus
preta
Sarcoramphus papa
urubu‐rei
Pandionidae (1)
Pandion haliaetus
águia‐pescadora
Accipitridae (13)
Elanoides forficatus
gavião‐tesoura
Elanus leucurus
gavião‐peneira
Harpagus diodon
gavião‐bombachinha
Ictinia plumbea
sovi
Circus buffoni
gavião‐do‐banhado
Accipiter striatus
gavião‐miúdo
Geranospiza caerulescens
gavião‐pernilongo
Buteogallus urubitinga
gavião‐preto
Heterospizias meridionalis
gavião‐caboclo
Rupornis magnirostris
gavião‐carijó
Buteo brachyurus
gavião‐de‐cauda‐curta
Rosthramus sociabilis
gavião‐caramujeiro
Spizaetus tyrannus
gavião‐pega‐macaco
Falconidae (8)
Herpetotheles cachinans
acauã

C1

C2

C3

C4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X
X

Au
Au
Au
Br
Br
Br
Br

X

Au
Au
Aa
Au
Br
Au
Br

X

Aa

X
X

Au
Au

X

X

Ea

X

X

X

Fb

X

Ea

X
X

X

X

Ea
Br
Fb
Aa
Fb
Fb
Au
F
F
Au
Aa
Fb
F
F
F

X

X

X
X

X
X
X

Fb
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Caracara plancus
Milvago chimachima
Milvago chimango
Micrastur ruficollis
Micrastur semitorquatus
Falco sparverius
Falco femoralis
Aramidae (1)
Aramus guarauna
Rallidae (11)
Aramides saracura
Laterallus melanophaius
Porzana albicollis
Pardirallus maculatus
Pardirallus nigricans
Pardirallus
sanguinolentus
Gallinula melanops
Gallinula galeata
Porphyrio martinica
Fulica armillata
Fulica rufifrons
Laridae (4)
Larus dominicanus
Chroicocephalus
cirrhocephalus
Chroicocephalus
maculipennis
Sternidae (7)
Sternula superciliaris
Phaetusa simplex
Sterna hirundo
Sterna trudeaui

Amb
Aa
Aa
Aa
F
F
Aa
Aa

carão

Au

saracura‐do‐mato
sanã‐parda
sanã‐carijó
saracura‐carijó
saracura‐sanã
saracura‐do‐banhado

F
Au
Au
Au
Au

frango‐d'água‐carijó
frango‐d'água‐comum
frango‐d'água‐azul
carqueja‐de‐bico‐
manchado
carqueja‐de‐escudo‐
vermelho

Au
Au
Au

gaivota
gaivota‐cabeça‐cinza

Br

gaivota‐cabeça‐preta

Sterna hirundinacea

VU‐SC

Nome Comum
caracará
carrapateiro
chimango
falcão‐caburé
falcão‐relógio
quiriquiri
falcão‐de‐coleira

Thalasseus acuflavidus
Thalasseus maximus
Jacanidae (1)
Jacana jacana
Haematopodidae (1)
Haematopus palliatus
Recurvirostridae (1)
Himantopus melanurus
Charadriidae (5)
Vanellus chilensis
Pluvialis dominica
Pluvialis squatarola
Charadrius collaris
Charadrius semipalmatus
Scolopacidae (7)

C1
X
X
X

C2
X
X
X

C3
X
X
X

C4
X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

Au
X

X

X

X

X

X

X

X
X

Au
Au

Br
Br

trinta‐réis‐anão
trinta‐réis‐grande
trinta‐réis‐boreal
trinta‐réis‐de‐coroa‐
branca
trinta‐réis‐de‐bico‐
vermelho
trinta‐réis‐de‐bando
trinta‐réis‐real

Br
Br
Br

jaçanã

Au

X

X

X

piru‐piru

Br

X

X

X

X

pernilongo‐de‐costas‐
negras

Au

X

X

X

X
X

X
X

X

quero‐quero
batuiruçu
batuiruçu‐de‐axila‐
preta
batuíra‐de‐coleira
batuíra‐de‐bando

X

X

Br
Br
Br
Br

Aa
Br

X

X
X

X

X
X

X
X

X

Br
Br
Br

X

X
X
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Gallinago paraguaiae
Gallinago undulata
Tringa melanoleuca
Tringa solitaria
Tringa favipes
Calidris alba
Calidris fuscicollis
Rynchopidae (1)
Rynchops niger
Columbidae (10)
Columbina talpacoti
Columbina picui
Columba livia
Patagioenas picazuro
Patagioenas cayennensis
Patagioenas plumbea
Zenaida auriculata
Leptotila verreauxi
Leptotila rufaxilla
Geotrygon montana
Psittacidae (6)
Triclaria malachitacea
Pyrrhura frontalis
Forpus xanthopterygius
Brotogeris tirica
Pionopsitta pileata
Myiopsitta monacchus
Cuculidae (4)
Piaya cayana
Crotophaga ani
Guira guira
Tapera naevia
Tytonidae (1)
Tyto alba
Strigidae (6)
Megascops choliba
Megascops
sanctaecatarinae
Pulsatrix perspicillata
Strix hylophila
Glaucidium brasilianum
Athene cunicularia
Nyctibiidae (1)
Nyctibius griséus
Caprimulgidae (6)
Lurocalis semitorquatus
Nyctidromus albicollis
Hydropsalis torquata
Hydropsalis forcipata
Caprimulgus rufus

Nome Comum
narceja
narcejão
maçarico‐grande‐de‐
perna‐amarela
maçarico‐solitário
maçarico‐de‐perna‐
amarela
maçarico‐branco
maçarico‐de‐sobre‐
branco

Amb
Au
Au

tralha‐mar

Au

rolinha‐roxa
rolinha‐picui
pombo‐doméstico
pombão
pomba‐galega
pomba‐amargosa
pomba‐de‐bando
juriti‐pupu
juriti‐gemedeira
pariri

Aa
Aa
Aa
Fb
F
F
Aa
F
F
F

sabiá‐cica
tiriba‐de‐testa‐
vermelha
tuim
periquito‐verde
cuiú‐cuiú
caturrita

F

F
Fb
F
Aa

alma‐de‐gato
anu‐preto
anu‐branco
saci

F
Aa
Aa
Fb

coruja‐da‐igreja

Aa

corujinha‐do‐mato

F

corujinha‐do‐sul

F

murucututu
coruja‐listrada
caburé
coruja‐buraqueira

F
F
F
Aa

mãe‐da‐lua

Fb

tuju
bacurau
bacurau‐tesoura
bacurau‐tesoura‐
gigante
joão‐corta‐pau

F
Aa
Aa

Au

C1
X
X
X

C2

X

C3
X
X
X

C4
X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X
X
X
X

Au
Br
Br
Br

X
X
X

X

X

X
X

X
X

F

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

Aa
Fb

X
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Caprimulgus longirostris
Podager nacunda
Apodidae (4)
Streptoprocne zonaris
Streptoprocne biscutata
Chaetura cinereiventris
Chaetura meridionalis

Nome Comum
bacurau‐da‐telha
corucão
taperuçu‐de‐coleira‐
branca
taperuçu‐de‐coleira‐
falha
andorinhão‐de‐sobre‐
cinzento
andorinhão‐do‐
temporal

Amb
Fb
Aa

C1

C2
X

C3

C4

X

Ea
Ea
X

F
Aa

Trochilidae (9)
Phaethornis eurynome
Aphantochroa cirrochloris
Anthracothorax nigricollis
Florisuga fusca
Amazilia versicolor
Amazilia fimbriata
Thalurania glaucopis
Chlorostilbon lucidus
Leucochloris albicollis
Trogonidae (1)
Trogon surrucura
Alcedinidae (3)

surucuá‐variado

Megaceryle torquata
Chloroceryle amazona
Chloroceryle americana
Momotidae (1)
Baryphthengus
ruficapillus
Bucconidae (1)
Nystalus chacuru
Ramphastidae (2)
Ramphastos vitellinus
Ramphastos dicolorus
Picidae (6)
Picumnus temminckii
Melanerpes flavifrons
Veniliornis spilogaster
Colaptes melanochloros
Colaptes campestris

rabo‐branco‐de‐
garganta‐rajada
beija‐flor‐cinza
beija‐flor‐de‐banda‐
preta
beija‐flor‐preto
beija‐flor‐de‐banda‐
branca
beija‐flor‐grande‐
ventre‐branco
beija‐flor‐de‐fronte‐
violeta
besourinho‐de‐bico‐
vemelho
beija‐flor‐de‐papo‐
branco

martim‐pescador‐
grande
martim‐pescador‐
verde
martim‐pescador‐
pequeno

F
F

Fb
Fb
X

Aa

X

X

Aa
X

Fb
Aa
F
X

Br

X

Br
Br

juruva

F

joão‐bobo

Aa

tucano‐de‐bico‐preto
tucano‐de‐bico‐verde

F
F

pica‐pau‐anão‐de‐
coleira
benedito‐de‐testa‐
amarela
picapauzinho‐verde‐
carijó
pica‐pau‐verde‐
barrado
pica‐pau‐do‐campo

X

Aa

X

F
F
X

F

X

F
Aa

X
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Celeus flavescens
Thamnophilidae (13)
Hypoedaleus guttatus
Batara cinerea
Mackenziaena leachii
Mackenziaena severa
Thamnophilus
caerulescens
Thamnophilus ruficapillus
Drimophyla malura
Dysithamnus mentalis
Myrmotherula gularis
Myrmotherula unicolor
Drymophila ferruginea
Pyriglena leucoptera
Myrmeciza squamosa
Conopophagidae (1)
Conopophaga lineata
Grallariidae (2)
Grallaria varia
Hylopezus nattereri
Rhinocryptidae (2)
Scytalopus speluncae
Eleoscytalopus indigoticus
Formicariidae (3)
Formicarius colma
Chamaeza campanisona
Chamaeza ruficauda

VU‐SC

Scleruridae (2)
Sclerurus scansor
Geositta cunicularia
Dendrocolaptidae (5)
Sittasomus griseicapillus
Xiphocolaptes albicollis
Dendrocolaptes
platyrostris
Xiphorhynchus fuscus
Lepidocolaptes falcinellus
Furnariidae (17)
Furnarius rufus
Phleocryptes melanops
Synallaxis ruficapilla
Synallaxis spixi
Cranioleuca obsoleta
Certhiaxis cinnamomeus
Anumbius annumbi

Nome Comum
pica‐pau‐de‐cabeça‐
amarela

Amb

chocão‐carijó
matracão
borralhara‐
assobiadora
borralhara

F
F

choca‐da‐mata

Fb

choca‐de‐chapéu‐
vermelho
choquinha‐carijó
choquinha‐lisa
choquinha‐de‐
garganta‐pintada
choquinha‐cinzenta
trovoada
papa‐taoca‐do‐sul
papa‐formiga‐de‐
grota

C1

C2

X

X

C3

C4

F

F
F

X

Aa

X
X

X

F
F
F
F
F
F
F

chupa‐dente

F

tovacuçu
pinto‐do‐mato

F
F

tapaculo‐preto
macuquinho

F
F

galinha‐do‐mato
tovaca‐campainha
tovaca‐de‐rabo‐
vermelho

F
F

vira‐folha
curriqueiro

F
Aa

arapaçu‐verde
arapaçu‐de‐garganta‐
branca

F

arapaçu‐grande

F

arapaçu‐rajado
arapaçu‐escamado‐
do‐sul

F

joão‐de‐barro
bate‐bico
pichororé
joão‐teneném
arredio‐oliváceo
curutié
cochicho

Aa
Au
F
Fb
F
Au
Aa

X

F

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

F

F
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Syndactyla
rufosuperciliata
Philydor lichtensteini
Philydor atricapillus

Nome Comum

Amb

trepador‐quiete

F

limpa‐folha‐ocráceo
limpa‐folha‐coroado
limpa‐folha‐de‐testa‐
Philydor rufum
baia
Automolus
barranqueiro‐de‐olho‐
leucophthalmus
branco
Lochmias nematura
joão‐porca
Heliobletus contaminatus
trepadorzinho
Xenops minutus
trepadorzinho
Xenops rutilans
bico‐virado
Tyrannidae (45)
abre‐asa‐de‐cabeça‐
Mionectes rufiventris
cinza
Leptopogon
cabeçudo
amaurocephalus
Poecilotriccus
tororó
plumbeiceps
Todirostrum
teque‐teque
poliocephalum
Myiopagis caniceps
guaracava‐cinzenta
Myiopagis viridicata
guaracava‐de‐crista‐
alaranjada
guaracava‐de‐barriga‐
Elaenia flavogaster
amarela
Elaenia parvirostris
guaracava‐de‐bico‐
curto
Elaenia mesoleuca
tuque
Elaenia obscura
tucão
Camptostoma obsoletum
risadinha
Serpophaga nigricans
joão‐pobre
Serpophaga subcristata
alegrinho
Phylloscartes kronei
maria‐da‐restinga
Tachuris rubrigastra
papa‐piri
Myiornis auricularis
miudinho
Tolmomyias
bico‐chato‐de‐orelha‐
sulphurescens
preta
Platyrinchus mystaceus
patinho
Phyllomyias burmeisteri
piolhinho‐chiador
Myiophobus fasciatus
filipe
Hirundinea ferruginea
birro
Lathrotriccus euleri
enferrujado
Hymenops perspicillatus
viuvinha‐de‐óculos
Satrapa icterophrys
suiriri‐pequeno
Knipolegus nigerrimus
maria‐preta‐de‐
garganta‐vermelha
maria‐preta‐de‐
Knipolegus lophotes
penacho
Xolmis cinereus
primavera
Xolmis irupero
noivinha
Xolmis dominicanus
noivinha‐de‐rabo‐
preto
Muscipipra vetula
tesoura‐cinzenta

C1

C2

C3

C4

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
X

F
F
F
F
Fb
Fb
Fb
Fb
Aa
Fb
Fb
F
Au
F

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

F
F
Aa
Aa
F
Aa
Aa
F,Ca
Aa
Aa
Aa
Ca
F
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Arundinicola
leucocephala
Machetornis rixosa
Legatus leucophaius
Pyrocephalus rubinus
Myiozetetes similis
Pitangus sulphuratus
Myiodynastes maculatus
Megarynchus pitangua
Empidonomus varius
Tyrannus melancholicus
Tyrannus savana
Sirystes sibilator
Myiarchus swainsoni
Attila phoenicurus
Attila rufus
Cotingidae (2)
Carpornis cucullata
Procnias nudicollis
Pipridae (2)
Chiroxiphia caudata
Manacus manacus
Tityridae (6)
Schiffornis virescens
Tityra inquisitor
Tityra cayana
Pachyramphus castaneus
Pachyramphus
polychopterus
Pachyramphus validus
Vireonidae (3)
Cyclarhis gujanensis
Vireo olivaceus
Hylophilus poicilotis
Corvidae (1)
Cyanocorax caeruleus
Hirundinidae (7)

Nome Comum
freirinha

Amb

suiriri‐cavaleiro
bem‐te‐vi‐pirata
príncipe
bentevizinho‐de‐
penacho‐vermelho
bem‐te‐vi
bem‐te‐vi‐rajado
neinei
peitica
suiriri
tesourinha
gritador
irré
capitão‐castanho
capitão‐de‐saíra

Aa
Fb
Aa

corocochó
araponga

Fb
F

tangará
rendeira

F
F

flautim
anambé‐branco‐de‐
bochecha‐parda
anambé‐branco‐de‐
rabo‐preto
caneleiro

F

caneleiro‐preto

F

caneleiro‐de‐chapéu‐
preto

F

pitiguari
juruviara
verdinho‐coroado

Fb
Fb
F

gralha‐azul

F

andorinha‐de‐sobre‐
branco
Progne tapera
andorinha‐do‐campo
andorinha‐doméstica‐
Progne chalybea
grande
andorinha‐pequena‐
Pygochelidon cyanoleuca
de‐casa
Alopochelidon fucata
andorinha‐morena
Stelgidopteryx ruficollis
andorinha‐serradora
andorinha‐de‐dorso‐
Petrochelidon pyrrhonota
acanelado
Hirundo rustica
andorinha
Troglodytidae (1)
Troglodytes musculus
corruíra
Tachycineta leucorrhoa

C1

C2

C3

C4

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

Au

X

Fb
Aa
F
F
F
Fb
Aa
F
Fb
F
F

X

F
F
F

Aa
Aa

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

Aa
Aa
Aa
Aa

X

X

X

X

Aa
Aa

X

AA

X
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Polioptilidae (1)
Polioptila dumicola
Turdidae (6)
Turdus flavipes
Turdus subalaris
Turdus rufiventris
Turdus leucomelas
Turdus amaurochalinus
Turdus albicollis
Mimidae (2)
Mimus saturninus
Mimus triurus
Motacillidae (2)
Anthus lutescens
Anthus helmayri
Coerebidae (1)
Coereba flaveola
Thraupidae (19)
Saltator fuliginosus
Saltator similis
Saltator maxillosus
Pyrrhocoma ruficeps
Trichothraupis melanops
Tachyphonus coronatus
Tangara sayaca
Tangara cyanoptera
Tangara ornata
Trangara palmarum
Stephanophorus
diadematus
Pipraeidea melanonota
Tangara seledon
Tangara cyanocephala
Tangara peruviana
Dacnis cayana
Hemithraupis guira
Hemithraupis ruficapilla
Conirostrum speciosum
Emberizidae (15)
Zonotrichia capensis
Donacospiza albifrons
Ammodramus humeralis
Haplospiza unicolor
Paroaria dominicana
Poospiza nigrorufa
Sicalis flaveola
Sicalis luteola
Emberizoides herbicola

Nome Comum

Amb

balança‐rabo‐de‐
máscara

Fb

sabiá‐una
sabiá‐ferreiro
sabiá‐laranjeira
sabiá‐barranco
sabiá‐poca
sabiá‐coleira

F
F
Fb
F
F
F

sabiá‐do‐campo
calhandra‐de‐três‐
rabos

Aa

caminheiro‐zumbidor
caminheiro‐de‐espora

Aa
Aa

cambacica

Aa

pimentão
trinca‐ferro‐
verdadeiro
bico‐grosso
cabecinha‐castanha
tiê‐de‐topete
tiê‐preto
sanhaçu‐cinzento
sanhaçu‐de‐encontro‐
azul
sanhaçu‐de‐encontro‐
amarelo
sanhaçu‐do‐coqueiro

F

C1

C2

C3

C4

X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

Aa

X

Fb
F
F
F
F
Aa

X
X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

F
F
Fb

sanhaçu‐frade

Fb

saíra‐viúva
saíra‐sete‐cores
saíra‐militar
saíra‐sapucaia
saí‐azul
saíra‐de‐papo‐preto
saíra‐ferrugem
figuinha‐de‐rabo‐
castanho

F
F
F
F
Fb
F
F

tico‐tico
tico‐tico‐do‐banhado
tico‐tico‐do‐campo
cigarra‐bambu
cardeal
quem‐te‐vestiu
canário‐da‐terra‐
verdadeiro
tipio
canário‐do‐campo

Aa
Aa
Aa
F
Aa
Aa

F

Aa
Aa
Ca

X
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Nome Comum
Emberizoides ypiranganus
canário‐do‐brejo
Embernagra platensis
sabiá‐do‐banhado
Volatinia jacarina
tiziu
Sporophila lineola
bigodinho
Sporophila caerulescens
coleirinho
Lanio cucullatus
tico‐tico‐rei
Cardinalidae (1)
Habia rubica
tié‐do‐mato‐grosso
Parulidae (4)
Parula pitiayumi
mariquita
Geothlypis aequinoctialis
pia‐cobra
Basileuterus culicivorus
pula‐pula
Basileuterus
pula‐pula‐assobiador
leucoblepharus
Icteridae (11)
Cacicus chrysopterus
tecelão
Icterus pyrrhopterus
encontro
Gnorimopsar chopi
graúna
Amblyramphus
cardeal‐do‐banhado
holosericeus
Agelasticus thilius
sargento
Chrysomus ruficapillus
garibaldi
Pseudoleistes virescens
dragão
Pseudoleistes guirahuro
chopim‐do‐brejo
Agelaioides badius
asa‐de‐telha
Molothrus bonariensis
vira‐bosta
Sturnella superciliaris
polícia‐inglesa‐do‐sul
Fringillidae (5)
Sporagra magellanica
pintassilgo
Euphonia violacea
gaturamo‐verdadeiro
Euphonia chalybea
cais‐cais
Euphonia cyanocephala
gaturamo‐rei
Euphonia pectoralis
ferro‐velho
Estrildidae (1)
Estrilda astrild
bico‐de‐lacre
Passeridae (1)
Passer domesticus
pardal
TOTAL = 141 espécies

Amb
Au
Aa
Aa
Aa
Aa
Aa

C1

C2

C3

C4

X
X

X
X

X
X

X

X

X
X

X

F
F
Fb
F

X
X

F
F
Fb
Aa

X
X

Au
Au
Aa
Aa
Au
Aa
Aa
Aa

X
X
X

Aa
F
F
F
F

X

X

X

X
90
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X
X

X
X
X

Aa
Aa

X

X

X

X
91

X
78

X
100

160

Número de espécies

140
120
100
80
60
40
20
0
1

2

3

4

Campanhas
Figura 7.2‐LXXVI: Curva cumulativa de espécies de aves durante as quatro campanhas do empreendimento
Ecovitta Resort em Balneário Rincão, sul de SC

Figura 7.2‐LXXVII: Agelaioides badius (asa‐de‐telha) e Furnarius rufus (joão‐de‐barro)

Figura 7.2‐LXXVIII: Xolmis irupero (noivinha) e Tyrannus savana (tesourinha)
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Figura 7.2‐LXXIX: Pyrocephalus rubinus (príncipe) e Sicalis flaveola (canário‐da‐terra)

Figura 7.2‐LXXX: Charadrius collaris (batuíra‐coleira) e Theristicus caudatus (curicaca)

Figura 7.2‐LXXXI: Geositta cunicularia (curriqueiro) e Mimus saturninus (sabiá‐do‐campo)
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Figura 7.2‐LXXXII: Tachycineta leucorrhoa (andorinha‐do‐campo) e Stelgidopteryx ruficollis (andorinha‐
serradora)

Figura 7.2‐LXXXIII: Alopochelidon fucata (andorinha‐morena) e Aramus guarauna (carão)

Figura 7.2‐LXXXIV: Thalasseus maximus (trinta‐réis‐real) e Thalasseus acuflavidus (trinta‐réis‐de‐bando)
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Figura 7.2‐LXXXV: Cathartes burrovianus (urubu‐de‐cabeça‐amarela) e Embernagra platensis (sabiá‐do‐banhado)

Figura 7.2‐LXXXVI: Anumbius annumbi (cochicho) e Columbina picui (picuí)

Figura 7.2‐LXXXVII: Pseudoleistes guirahuro (chopim‐do‐brejo) e Tringa melanoleuca (maçarico‐grande‐de‐
perna‐amarela)
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Figura 7.2‐LXXXVIII: Plegadis chihi (tapicuru‐de‐cara‐branca) e Mimus triurus (calhandra‐de‐três‐rabos)

Mastofauna
Nas quatro campanhas de levantamento, direcionadas para a ADA e AID do Ecovitta Resort, foram
registradas sete espécies de mamíferos: Didelphis albiventris (gambá‐de‐orelha‐branca), Lepus
europaeus (lebre‐europeia), Mus musculus (camundongo‐doméstico), Cavia sp. (preá), Ctenomys
minutus (tuco‐tuco) e vestígios de duas espécies não determinadas (fezes de gato e tocas de tatu)
(Figura 7.2‐XCI; Quadro 7.2‐XI). Não houve adição de novas espécies à lista a partir do quarto dia de
amostragem, que corresponde ao início da segunda campanha.
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Figura 7.2‐LXXXIX: Curva cumulativa das espécies de mamíferos registradas por dia de amostragem nas áreas de
influência do Ecovitta Resort, Balneário Rincão, Santa Catarina
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Quadro 7.2‐XI: Lista das espécies de mamíferos de possível ocorrência nas áreas de influência da Ecovitta, no
município de Balneário Rincão, Santa Catarina, indicando‐se os registros obtidos na AII e na AID durante as
campanhas de levantamento (C1 a C4). Métodos: A = avistagem; E = entrevista; V = ves gios; † = encontrado
morto
Status¹ Táxon
Nome comum
AII
AID
ADA
Métodos

SC‐VU

Didelphidae
Chironectes minimus
Cryptonanus sp.
Didelphis albiventris

SC‐VU

SC‐EN
SC‐VU

Didelphis aurita
Didelphis sp.
Gracilinanus microtarsus
Lutreolina crassicaudata
Micoureus paraguayanus
Monodelphis sp.
Philander frenatus
CINGULATA
Dasypodidae
Cabassous tatouay
Dasypus novemcinctus
Dasypus septemcinctus
Euphractus sexcinctus
PILOSA
Myrmecophagidae
Tamandua tetradactyla
CHIROPTERA
Phyllostomidae
Anoura caudifera
Artibeus lituratus
Carollia perspicillata
Chiroderma doriae
Chrotopterus auritus
Desmodus rotundus
Diphylla ecaudata
Glossophaga soricina
Micronycteris megalotis
Mimon bennettii
Platyrrhinus lineatus
Pygoderma bilabiatum
Sturnira lilium
Tonatia bidens
Vampyressa pusilla
Vespertilionidae
Dasypterus ega
Eptesicus sp.
Histiotus sp.
Lasiurus sp.
Myotis sp
Molossidae
Cynomops abrasus
Eumops sp.
Molossus sp.
Nyctimops sp.

cuíca‐d’água
guaiquiquinha
gambá‐de‐orelha‐
branca
gambá‐de‐orelha‐preta
gambá
guaiquiquinha
cuíca
cuíca
catita
cuíca

C1

C1
C1 C2 C4

tatu‐de‐rabo‐mole
tatu‐galinha
tatu‐mulita
tatu‐peludo

tamanduá

morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego‐vampiro
morcego‐vampiro
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
morcego
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†A
†EV

Status¹

BR‐VU;
SC‐EN
BR‐VU
BR‐VU

SC‐VU
SC‐EN
BR‐VU;
SC‐VU

exótico

exótico
exótico

Táxon
Tadarida brasiliensis
PRIMATES
Atelidae
Alouatta clamitans
Cebidae
Cebus nigritus
CARNIVORA
Canidae
Cerdocyon thous
Felidae
Herpailurus yagouaroundi
Leopardus pardalis

Nome comum
morcego

AII

AID

ADA

Métodos

bugio
macaco, mico

cachorro‐do‐mato
jaguarundi
jaguatirica

Leopardus tigrinus
Leopardus wiedii
Mustelidae
Lontra longicaudis
Eira barbara
Galictis cuja
Procyonidae
Nasua nasua
Procyon cancrivorus
ARTIODACTYLA
Tayassuidae
Pecari tajacu
Cervidae
Mazama americana
Mazama gouazoubira

gato‐do‐mato‐pequeno
gato‐maracajá
lontra
irara
furão
quati
mão‐pelada

cateto
veado‐pardo
veado‐virá

Mazama nana

veado‐poca

LAGOMORPHA
Leporidae
Lepus europaeus
Sylvilagus brasiliensis
RODENTIA
Sciuridae
Guerlinguetus ingrami
Cricetidae
Akodon sp.
Brucepattersonius iheringi
Delomys dorsalis
Euryoryzomys russatus
Holochilus brasiliensis
Juliomys sp.
Nectomys squamipes
Oligoryzomys sp.
Oxymycterus sp.
Scapteromys sp.
Sooretamys angouya
Thaptomys nigrita
Muridae
Mus musculus
Rattus sp.
Erethizontidae
Coendou spinosus

lebre
tapiti

C1 C3

EV

esquilo
rato‐do‐mato
rato‐do‐mato
rato‐do‐mato
rato‐do‐mato
rato‐do‐mato
rato‐do‐mato
rato‐do‐mato
rato‐do‐mato
rato‐do‐mato
rato‐do‐banhado
rato‐do‐mato
rato‐do‐mato
camundongo‐doméstico
rato‐doméstico

C1

ouriço
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C1 C3

†V

Status¹

SC‐VU
SC‐EN

Táxon
Caviidae
Cavia sp.
Hydrochoerus hydrochaeris
Dasyproctidae
Dasyprocta azarae
Cuniculidae
Cuniculus paca
Cuniculidae
Ctenomys minutus

Nome comum

AII

AID

preá
capivara

Métodos

C1

V

cutia
paca
C1 C2
C3 C4

tuco‐tuco

Echimyidae
Euryzygomatomys spinosus
Phyllomys sp.
Kannabateomys amblyonyx
Myocastoridae
Myocastor coypus

ADA

C1 C2
C3 C4

EV

rato‐de‐espinho
rato‐da‐taquara
ratão‐do‐banhado

¹ Espécies ameaçadas de extinção em nível: BR = nacional (IBAMA, 2003); SC = estadual (Resolução CONSEMA nº 2/2011).
Categorias de ameaça: VU = vulnerável; EN = em perigo.

Três espécies foram registradas em campo para a ADA: Didelphis albiventris (gambá‐de‐orelha‐branca)
por observação direta; Ctenomys minutus (tuco‐tuco) por suas tocas (Figura 7.2.3‐ XXXV, XXXVI e
XXXVII) e fragmentos cranianos (Figura 7.2‐XCIV); e Mus musculus (camundongo‐doméstico) por
mandíbulas em regurgitos de Athene cunicularia (coruja‐buraqueira).
O exemplar de Didelphis albiventris foi avistado às 21h20min de 20/09/12, no trecho da estrada de terra
que liga Balneário Rincão a Jaguaruna e que passa dentro da ADA.
Na AID foram encontrados os seguintes mamíferos: Didelphis sp. (gambá) por pegadas e um exemplar
atropelado; Cavia sp. (preá) por pegadas; Lepus europaeus (lebre) por fezes; Ctenomys minutus (tuco‐
tuco) por suas tocas; e Mus musculus (camundongo‐doméstico) por um exemplar encontrado morto nas
dunas frontais.
Na estrada de terra que liga Balneário Rincão a Jaguaruna, próximo do Ecovitta Resort, foram
encontradas as pegadas de Cavia sp.; e na estrada que margeia a parte norte do empreendimento em
direção à praia foram encontradas pegadas de Didelphis sp.
O exemplar de Didelphis sp. (gambá) atropelado foi registrado na Av. Rita Dal Bo Benedeti, entre o
empreendimento e a SC‐445. A espécie não pôde ser identificada, mas provavelmente se trata também
de um exemplar de D. albiventris.
As escavações de Ctenomys minutus (tuco‐tuco) foram encontradas desde as dunas frontais junto à
praia até a vegetação do entorno da lagoa Urussanga Velha, mais a oeste da ADA do empreendimento
(Figura 7.2‐XC).
Além disto, fezes de gato (família Felidae) e tocas de tatu (família Dasypodidae), de espécies não
determinadas, foram encontradas na vegetação próxima a Lagoa Urussanga Velha (AID).
Na AII, foi encontrado atropelado um Didelphis albiventris (gambá‐de‐orelha‐branca) na SC‐445 em
Balneário Rincão.
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Figura 7.2‐XCI: Entrada de toca de Ctenomys minutus (tuco‐tuco) encontrada na ADA

Figura 7.2‐XCII: Elevações indicando a direção do túnel escavado por Ctenomys minutus (tuco‐tuco) na ADA
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Figura 7.2‐XCIII: Entrada de toca de Ctenomys minutus (tuco‐tuco) encontrada próximo a Lagoa Urussanga Velha
na AID

Figura 7.2‐XCIV: Fragmentos cranianos de Ctenomys minutus (tuco‐tuco) encontrados na ADA

Ctenomys minutus (tuco‐tuco) é uma espécie considerada “em perigo” para o estado de Santa Catarina
(Resolução CONSEMA nº 2/2011). Outras dez espécies de possível ocorrência nas áreas de influência do
empreendimento são listadas como ameaçadas para este estado e para o território nacional (IBAMA,
2003), como, por exemplo, Micronycteris megalotis (morcego), Leopardus pardalis (jaguatirica), Pecari
tajacu (cateto) e Cuniculus paca (paca) (Quadro 7.2‐XI), mas sua ocorrência na AID é improvável dada a
alteração ambiental da área.
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7.2.3.4

Caracterização de Ctenomys minutus e sua relação com o empreendimento

Família Ctenomyidae
A família Ctenomyidae inclui um gênero (Ctenomys) e cerca de 60 espécies de pequenos roedores
fossoriais, popularmente conhecidos como tuco‐tucos, em referência à sua vocalização característica
(FREITAS et al., 2012). Ocorrem desde o altiplano andino a 4000m de altitude até o nível do mar, do sul
do Peru, Bolívia e estado do Mato Grosso até a costa chilena, Argentina, Uruguai e o litoral dos estados
do Rio Grande do Sul e Santa Catarina (LOPES, 2007; FREITAS et al., 2012).
Este grupo representa uma das seis famílias de roedores que desenvolveram especializações para
ocupar os ambientes subterrâneos principalmente associados a áreas abertas ao redor do mundo,
incluindo, além do continente americano, a África, Europa e Ásia. Esses roedores passam a maior parte
de sua vida dentro das tocas e possuem características morfológicas comuns, como corpo fusiforme e
pequeno; orelha, olhos e cauda reduzidos; e patas ou dentes incisivos modificados para escavação (REIG
et al., 1990; COOK & LESSA, 1998; FREITAS, 2006a).
A família Ctenomyidae aparece no registro fóssil no final do Mioceno nos pampas argentinos há
aproximadamente 10 milhões de anos, com as características associadas à fossorialidade, as quais se
tornaram mais expressivas ao longo da evolução do grupo em resposta ao câmbio climático para
ambientes áridos e abertos, em particular no sul da América do Sul. Nenhum dos gêneros desta família
apresenta evidências de diversificação de espécies, com exceção de Ctenomys, o único sobrevivente do
grupo e cujas primeiras formas aparecem no Plioceno Superior da província de Buenos Aires há mais de
3 milhões de anos. Desde então, este gênero diversificou‐se expressivamente, tornando‐se o grupo mais
numeroso de roedores subterrâneos (REIG et al., 1990; VERZI, 2002). Fósseis de Ctenomys são também
conhecidos para o Holoceno do Rio Grande do Sul, principalmente em sítios na planície costeira
(HADLER et al., 2008).
Os tuco‐tucos ocupam desde ambientes mais secos até áreas florestadas, preferencialmente em locais
abertos com solo arenoso pouco compactado (LOPES, 2007), e não inundáveis, ainda que uma espécie
boliviana (C. lewisi) pareça demonstrar afinidade com a água. Não se sabe de que forma as inundações
recorrentes impactam as espécies de Ctenomys dos campos da região pampeana argentina (PARERA,
2002)
Esses roedores permanecem grande parte do tempo dentro de suas tocas, que são individuais e em
forma de um túnel (ou galeria) principal do qual partem várias ramificações que terminam em uma
abertura ou têm o fundo cego. Ao longo das galerias existem câmaras especializadas utilizadas para
depósito de comida ou defecação (LOPES, 2007).
Os tuco‐tucos possuem várias adaptações morfológicas relacionadas ao seu hábito de vida fossorial,
incluindo cabeça e corpo robustos; olhos, orelhas e cauda reduzidos; abertura bucal situadas atrás dos
incisivos; musculatura bem desenvolvida, principalmente dos membros anteriores; patas com garras
grandes e fortes que auxiliam a escavação juntamente com os incisivos (REIG et al., 1990; NOWAK,
1999).
São animais herbívoros, alimentando‐se tanto da parte aérea da vegetação ao redor das aberturas de
seus túneis quanto das raízes no interior dos túneis. Em geral cortam a vegetação com os dentes
incisivos e a consomem na superfície do solo, na entrada do túnel ou ainda a transportam para câmaras
específicas dentro do túnel. Em função da alimentação, comumente se observa uma pequena área
pastejada ao redor da entrada dos túneis (FONSECA, 2003).
A maior parte das espécies de tuco‐tuco é solitária e territorialista, de baixa vagilidade, o que, em geral,
determina baixas densidades populacionais, mas algumas espécies apresentam graus variáveis de
sociabilidade (FREITAS, 2006a; LOPES, 2007; FREITAS et al., 2012). Estas baixas densidades são relativas.
Por exemplo, a densidade populacional de Ctenomys talarum, uma espécie solitária, varia de 12,7 a 207
indivíduos/hectare entre diferentes regiões (PARERA, 2002). Densidades mais baixas foram registradas
em um dos raros casos de simpatria entre duas espécies de Ctenomys na localidade de Necochea,
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província de Buenos Aires, com valores de 11,3 indivíduos/ha para C. talarum e 5,2 indivíduos/ha para C.
australis (MALIZIA et al., 1991).
Embora os tuco‐tucos sejam roedores subterrâneos, eles passam parte do tempo acima do solo
procurando alimento ao redor das tocas, quando se tornam expostos aos predadores (KITTLEIN et al.,
2001). Parera (2002) citou as aves de rapina como os principais predadores de Ctenomys talarum,
espécie que ocorre na província de Buenos Aires, sendo este tuco‐tuco o principal item da dieta de
Athene cunicularia na zona de Mar de Ajó, Argentina. Gatos‐do‐mato (Leopardus geoffroyi), graxains
(família Canidae) e furões (Galictis sp.) são outros predadores da espécie. Kittlein et al. (2001)
registraram a predação diferencial em relação ao sexo e classe etária de C. talarum por duas corujas,
Athene cunicularia e Asio flammeus, com maior taxa de predação ocorrendo sobre os machos
subadultos de C. talarum.
As espécies de tuco‐tuco apresentam a maior variabilidade de cariótipos entre mamíferos, desde 2n =
10 a 2n = 70, e alta variação de número de braços autossômicos, NA = 16 a NA = 90. Variação
cromossômica ocorre também dentro de algumas espécies. A alta diversidade de Ctenomys pode estar
associada aos vários rearranjos cromossômicos que possuem suas espécies (FREITAS, 2006a; LOPES,
2007; FREITAS et al., 2012).
No sul do Brasil ocorrem cinco espécies de Ctenomys, quatro delas no Rio Grande do Sul (C. flamarioni,
C. lami, C. torquatus e uma espécie não descrita) e uma (C. minutus) ocorrendo naquele estado e em
Santa Catarina (FREITAS, 2006a; FREITAS et al., 2012).

Ctenomys minutus
Ctenomys minutus é a única espécie de tuco‐tuco que ocorre no estado de Santa Catarina. Sua
distribuição estende‐se por quase 500 km em linha reta na planície costeira do sul do Brasil, desde a
praia de Jaguaruna até a ponta sul da Lagoa dos Patos, em São José do Norte, no estado do Rio Grande
do Sul (FREITAS, 2006b; LOPES et al., 2010) (Figura 7.2‐XCV).
A distribuição da espécie se aproxima de muitos centros urbanos, o que a torna potencialmente
ameaçada pelo desenvolvimento antrópico em função da ocupação de seu habitat para a agricultura e
loteamentos. Além disso, há evidências de que seja sensível a danos genéticos causados por fatores
ambientais (FONSECA, 2003).
Ctenomys minutus habita preferencialmente solos secos não compactados nem alagáveis, ocorrendo
geralmente em taludes de estradas ou encostas de dunas. Apresenta nítida preferência por ambientes
abertos, o que pode estar relacionado com a ventilação e troca de gases das tocas (LOPES, 2007; LOPES
et al., 2010).
As populações de C. minutus possuem grande variação cariotípica, com oito cariótipos distintos,
variando de 2n = 42 a 2n = 50. No estado de Santa Catarina são registrados dois complementos
cariotípicos para a espécie: 2n = 49a/50a para os espécimes ocorrendo de Jaguaruna ao rio Araranguá, e
2n = 46 para os espécimes ocorrendo ao sul deste rio. Outros nove cariótipos são conhecidos ao longo
da distribuição dessa espécie no Rio Grande do Sul, incluindo um complemento com o mesmo número
da população mais ao norte, mas com estrutura cromossômica distinta, sendo por isso identificado
como 2n = 49b/50b. Zonas híbridas intra‐específicas são conhecidas em pontos de contato entre as
populações de C. minutus e C. lami no Rio Grande do Sul (FREITAS, 1997, 2006b).
A distribuição dos diferentes cariótipos das populações parece estar relacionada com eventos de
geológicos de formação da planície costeira (LOPES, 2007). O rio Araranguá pode representar uma
barreira efetiva ao fluxo gênico dessas duas populações de tuco‐tuco. Na análise filogenética dos
diferentes cariótipos de C. minutus, o 2n = 50a aparece como o mais ancestral e está bastante separado
do 2n = 46 da população vizinha (FREITAS, 2006b).
Alguns estudos ecológicos já foram desenvolvidos sobre esta espécie. Gastal (1994a), por exemplo,
acompanhou uma população de C. minutus no município de Tramandaí, Rio Grande do Sul, durante 22
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meses. A autora registrou o predomínio de adultos na população, como tem sido encontrado para
outros mamíferos fossoriais residentes. Dentre os tuco‐tucos capturados e marcados, apenas adultos
foram recapturados, fato atribuído à territorialidade e competição entre os indivíduos da espécie, o que
faz com que os jovens tenham que dispersar poucos meses após o nascimento, ficando mais expostos a
predadores. Gastal (1994) relatou ainda a recaptura de dois tuco‐tucos, uma fêmea e um macho, a
distâncias de 185 e 200m do ponto da primeira captura. A fêmea pode ter dispersado em função de
obras de terraplanagem.
Gastal (1994b) analisou o sistema de quatro túneis desta mesma população de C. minutus, concluindo
que sua estrutura inclui um túnel principal e túneis laterais secundários, conforme o modelo típico dos
mamíferos fossoriais em geral. A profundidade média dos túneis foi de 25 cm, o comprimento do túnel
principal variou de 6 a 10,4m e o comprimento total do sistema de 9,9 a 19,6m. A autora observou
também que a área de vida dos machos tende a ser maior que a das fêmeas e também a tendência à
filopatria entre os adultos residentes.
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Fonte: <http://maps.iucnredlist.org/map.html?id=5815>. Acessado em 31 de março de 2013.

Figura 7.2‐XCV: Distribuição de Ctenomys minutus (tuco‐tuco) no litoral sul do Brasil

Em outro estudo, Fonseca (2003) avaliou uma população de C. minutus no município de Osório, estado
do Rio Grande do Sul, no período de setembro de 2001 a novembro de 2002, registrando uma
densidade que variou de 7 a 12 indivíduos/ha ao longo do estudo, exceto em uma oportunidade quando
alcançou 15 indivíduos/ha. Outra estimativa de densidade para o Balneário Morro dos Conventos,
município de Araranguá, aponta 17 indivíduos/ha (Alexandre Miranda, comunicação pessoal).
Para Osório, Fonseca (2003) detectou um predomínio de adultos (84,8%), com apenas 9,4% de
subadultos e 5,8% de jovens. A razão sexual (obtida excluindo os jovens) foi de 0,5 macho:1 fêmea.
Indivíduos reprodutivamente ativos foram registrados ao longo de todo ano, mas o acasalamento ocorre
preferencialmente no inverno e o nascimento dos filhotes no final desta estação e na primavera. A
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maturidade reprodutiva é alcançada entre seis e sete meses de idade e os animais podem viver até 3
anos. Em média, os machos são mais pesados que as fêmeas. A espécie é solitária e o compartilhamento
dos túneis (ou galerias) ocorre apenas para o acasalamento e durante o cuidado dos filhotes, o que
aparentemente é feito exclusivamente pelas fêmeas. Fonseca (2003) notou ainda que os túneis são
aparentemente construídos nas porções mais secas do terreno.
O maior risco para a conservação atual de Ctenomys minutus é a alteração antrópica do ambiente
costeiro, pela introdução de animais domésticos, vegetação exótica e urbanização (FREITAS et al., 2012).
Estes impactos são observados, por exemplo, no Balneário Rincão e no Arroio do Silva, em Araranguá,
onde as construções encontram‐se sobre as dunas frontais. Nesses locais, tuco‐tucos são raramente
avistados. Já no Balneário Esplanada, há grande quantidade de casuarinas (árvores exóticas plantadas
para conter o avanço das dunas) próximo às residências, planta que diminui a quantidade de gramíneas
localmente (Alexandre Miranda, comunicação pessoal). Estes fatores de risco levaram a espécie a ser
considerada “Em Perigo” para o estado de Santa Catarina, conforme a Resolução CONSEMA nº 2 de
2010. Em vista disto, a implantação de empreendimentos na área de ocorrência desta espécie, como no
presente caso do Ecovitta Resort, deve considerar os impactos sobre a espécie e propor medidas
mitigadoras e compensatórias visando à conservação da espécie. Vale ressaltar que o empreendimento,
diferentemente da ocupação do resto do município, respeitará o recuo de 300m a partir da linha de
preamar (LPM).
Peters et al. (2011) relataram que os tuco‐tucos são por vezes considerados uma “praga”, sendo
historicamente perseguidos por causar prejuízos agrícolas, em virtude de seus hábitos fossoriais e
alimentação herbívora.
Cabe ainda citar o estudo desenvolvido por Piazza (2007), que analisou as alterações genéticas em duas
populações de C. minutus, uma na bacia do rio Mampituba, município de Balneário Gaivota, e outra na
bacia do rio Araranguá, no Balneário Morro dos Conventos. Esta segunda população apresentou danos
ao DNA significativamente mais extensos do que a primeira população, provavelmente em virtude da
exposição aos poluentes provenientes da bacia do rio Araranguá, incluindo àqueles relacionados à
atividade carbonífera.

7.2.3.5

Considerações finais

O levantamento realizado durante as quatro estações revelou uma fauna de vertebrados bastante
diversa e importante para as áreas de influência do empreendimento Ecovitta Resort em Balneário
Rincão, sul de SC. A área onde se pretende instalar o empreendimento caracteriza‐se por ser um terreno
antropizado com pastagens e algumas arvoretas esparsas. O ambiente é aberto, mas apresenta uma
fauna intimamente relacionada, com alguns endemismos, espécies típicas destes ambientes e com
algum tipo de ameaça, tais como: Liolaemus occipitalis (lagartinho‐da‐praia), Contomastix lacertoides
(lagartinho‐da‐restinga), Melanophryniscus dorsalis (sapinho‐da‐praia), Geositta cunicularia (curriqueiro)
e Ctenomys minutus (tuco‐tuco) (Figura 7.2‐XCVI e Figura 7.2‐XCVII). Todas estas espécies estão
ameaçadas devido à exclusividade aos ambientes abertos das restingas do sul do estado (ROSÁRIO,
1996; GHIZONI‐JR et al. 2009; KUNZ et al. 2011).
Essas restingas abertas que surgiram recentemente no Pleistoceno com o recuo do nível do mar trazem
consigo uma flora e fauna provindas do sul, típicas do pampa e alguns destes elementos se estendem
pelo litoral até a Ilha de Santa Catarina (GHIZONI‐JR, 2009). Para o litoral sul de Santa Catarina, na região
do empreendimento, algumas espécies ainda compõem em parte o perfil corológico das espécies
pampeanas na região do empreendimento e por isso guarda muitas espécies exclusivas, raras e
endêmicas. Geralmente estas espécies são ligadas fortemente a ambientes abertos e sua distribuição é
restrita a esta pequena faixa de restinga.
Com relação à espécie Ctenomys minutus (tuco‐tuco), que será mais diretamente afetada, os registros
obtidos em campo nas áreas de influência do Ecovitta Resort, em Balneário Rincão, através das
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escavações feitas pela espécie, indicam que esta ocorre desde as dunas frontais junto à praia até a
borda da vegetação de restinga próxima a Lagoa Urussanga Velha, a oeste.
Na ADA, em particular, escavações foram encontradas em vários locais, mas parecem estar mais
associadas ao trecho inicial, mais próximo das dunas frontais, e as partes menos suscetíveis a
alagamentos (Figura 7.2‐XCVII). Os locais utilizados pelos tuco‐tucos estão associados às áreas mais
claras no mapa, com menor cobertura vegetal provavelmente em virtude do consumo contínuo da
vegetação pelos tuco‐tucos.
Considerando‐se as estimativas de densidade fornecidas por Fonseca (2003) e Alexandre Miranda
(comunicação pessoal), de 7 a 17 indivíduos por hectare, e a área estimada de ocupação por C. minutus
em aproximadamente um terço da ADA, equivalente a 18 hectares, o número de indivíduos nesta área
pode variar de 126 a 306 indivíduos.
No geral, os possíveis impactos em decorrência da implantação do empreendimento se devem ao
revolvimento do terreno, descaracterização dos ambientes e tráfego de veículos. Isto indica a
necessidade de implantação de medidas de mitigação e compensação para a espécie localmente.
Com relação ao registro de tartaruga‐verde (Chelonia mydas), importa informar que esta espécie se
distribui pelos mares tropicais e subtropicais, em águas costeiras e ao redor de ilhas. A área dos mares
do sul são de alimentação e não de reprodução da mesma, ou seja, não existe área de desova mapeada
para o sul de Santa Catarina188, o mesmo ocorre para as outras espécies de tartaruga marinha com
distribuição esperadas para a região.

Figura 7.2‐XCVI: Principais pontos de avistagem de espécies ameaçadas de aves, répteis e anfíbios registradas
durante os levantamentos de campo

188

http://www.tamar.org.br
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Figura 7.2‐XCVII: Pontos de registro das escavações de Ctenomys minutus (tuco‐tuco) na ADA do Ecovitta Resort,
Balneário Rincão, litoral sul de Santa Catarina, obtidos por levantamento aleatório
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7.2.4

Mamíferos Marinhos

Para a costa catarinense, mais especificamente o litoral sul do estado, é esperada a ocorrência de 30 espécies de
mamíferos marinhos (Quadro 7.2‐XII) (CHEREM et al., 2004). Durante as campanhas de campo, nenhuma espécie
deste grupo foi avistada.
Apesar da área do empreendimento não possuir ambientes para a ocorrência destas espécies, nem apresentar
interface com o ambiente marinho, importa considerar a ocorrência sazonal da espécie Eubalaena australis, que
utiliza em seu período reprodutivo a costa brasileira, principalmente o litoral catarinense. Esse período
compreende os meses de julho a novembro, sendo a área de concentração a região sul. Esta espécie está
considera Em Perigo na Lista da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção (MACHADO et al.,2005).

Quadro 7.2‐XII: Lista das espécies de mamíferos aquáticos de possível ocorrência em Balneário do Rincão
Ordem/Família
Nome Científico
Nome Comum
Ordem Carnivora
Arctocephalus australis
lobo‐marinho‐de‐dois‐pelos
Família Otariidae
Arctocephalus tropicalis
lobo‐marinho‐subantártico
lobo‐marinho‐de‐dois‐pelos, leão‐marinho‐
Otaria flavescens
do‐sul
Hydrurga leptonyx
foca‐leopardo
Família Phocidae
Lobodon carcinophagus
foca‐caranguejeira
Mirounga leonina
elefante‐marinho‐do‐sul
Ordem Cetacea
Eubalaena australis
baleia‐franca
Família Balaenidae
baleia‐minke‐anã
Família Balaenopteridae Balaenoptera acutorostrata
Balaenoptera bonaerensis
baleia‐minke‐antártica
Balaenoptera borealis
baleia‐sei
Balaenoptera edeni
baleia‐de‐Bryde
Megaptera novaeangliae
baleia‐jubarte, baleia‐corcunda
Delphinus capensis
golfinho‐comum‐de‐rostro‐longo
Família Delphinidae
Globicephala melas
baleia‐piloto‐de‐peitoral‐longa
Grampus griseus
golfinho‐de‐Risso, golfinho‐cinzento
Lagenodelphis hosei
golfinho‐de‐Fraser
Orcinus orca
orca
Pseudorca crassidens
falsa‐orca
Stenella clymene
golfinho‐de‐Clymene
Stenella frontalis
golfinho‐pintado‐do‐Atlântico
Stenella longirostris
golfinho‐rotador
Steno bredanensis
golfinho‐de‐dentes‐rugosos
Tursiops truncatus
boto‐da‐tainha
Kogia breviceps
cachalote‐pigmeu
Família Kogiidae
Kogia simus
cachalote‐anão
boto‐de‐Burmeister, boto‐de‐dorsal‐
Phocoena spinipinnis
Família Phocoenidae
espinhosa
Physeter macrocephalus
cachalote
Família Physeteridae
Pontoporia blainvillei
toninha
Família Pontoporiidae
Hyperoodon planifrons
baleia‐bicuda‐de‐cabeça‐plana‐do‐sul
Família Ziphiidae
Mesoplodon densirostris
baleia‐bicuda‐de‐Blainville
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7.3

Meio Socioeconômico

Este diagnóstico apresenta o contexto socioeconômico da região onde foram realizados os estudos no
âmbito do processo de licenciamento do Condomínio Ecovitta Resort. Ele integra o conjunto de estudos
que subsidiaram a elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Sobre o
Meio Ambiente (RIMA).
Esta pesquisa deparou‐se com a falta de dados estatísticos para o município de Balneário Rincão, uma
vez que na ocasião da realização do Censo Demográfico de 2010 o município ainda não havia sido
emancipado de Içara, fato este ocorrido em 2012, quando o Distrito de Balneário Rincão adquiriu
autonomia política. Até o fechamento deste trabalho, o IBGE não havia divulgado informações sobre
Balneário Rincão. A alternativa metodológica adotada foi utilizar dados disponíveis nos Setores
Censitários de Içara que perfaziam o antigo distrito de Balneário Rincão, para isso foram utilizados 50
Distritos, 48 deles caracterizam Área de Influência Direta e 2 a Área Diretamente Afetada (vide Quadros
7.3‐I e 7.3‐II).
Esta fonte de dados permite uma análise pormenorizada ao nível local, no entanto, não contribui para a
caracterização da economia e do perfil populacional. Os distritos censitários não fornecem informações
sobre áreas rurais e não contemplam indicadores socioeconômicos referentes a Produto Interno Bruto,
Valor da Produção e índices de desenvolvimento social, tais como mortalidade infantil e expectativa de
vida ao nascer. Desta forma, a complementação das informações baseou‐se nos dados disponíveis para
o município de Içara, quando se verificou a insuficiência de informações para o município de Balneário
Rincão. Por esse motivo, em algumas partes do texto, alternam‐se os municípios de Balneário Rincão e
de Içara como objeto de análise.

Quadro 7.3‐I: Distritos Censitários da AID
Código do setor
Município
Nome do Distrito
420700710000001

Içara

Balneário Rincão

420700710000002

Içara

Balneário Rincão

420700710000003
420700710000004
420700710000005
420700710000006
420700710000007
420700710000008
420700710000009
420700710000010
420700710000011
420700710000012
420700710000013
420700710000014
420700710000015
420700710000016
420700710000017
420700710000018
420700710000019
420700710000020
420700710000021
420700710000022
420700710000023
420700710000024

Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara

Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
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Código do setor

Município

Nome do Distrito

420700710000025
420700710000026
420700710000027
420700710000028
420700710000029
420700710000030
420700710000031
420700710000032
420700710000033
420700710000034
420700710000035
420700710000036
420700710000037
420700710000038
420700710000039
420700710000040
420700710000041
420700710000042
420700710000043
420700710000044
420700710000045
420700710000046
420700710000050

Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara
Içara

Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão
Balneário Rincão

420700710000051

Içara

Balneário Rincão

Código do setor

Quadro 7.3‐II: Distritos Censitários da ADA
Município

Nome do Distrito

420700710000036

Içara

Balneário Rincão

420700710000037

Içara

Balneário Rincão

Pelo mesmo motivo já descrito, algumas entrevistas de campo foram realizadas com representantes de
Secretarias Municipais de Içara, uma vez que após a emancipação de Balneário Rincão houve um
período de transição institucional no qual o Poder Público de Içara continuou responsável pela gestão
municipal e serviços públicos. Todavia, os temas e perguntas direcionados a estes interlocutores
versaram sobre a situação de Balneário Rincão.
Conforme mencionado em capítulo anterior, a Área de Influência do meio socioeconômico foi definida
da seguinte forma (vide Figura 7.3‐I):
a) Área de Influência Indireta (AII): composta pelos municípios de Criciúma e Içara. O critério adotado
foi o continuum da dinâmica socioeconômica comum a estes municípios e que se expressa, por
exemplo, no deslocamento diário de trabalhadores e na dependência de serviços ofertados entre
estes municípios;
b) Área de Influência Direta (AID): adotou‐se o município de Balneário Rincão por estar sujeito aos
impactos (positivos e negativos) diretos da implantação e da operação do empreendimento.
c) Área Diretamente Afetada (ADA): corresponde neste estudo à localidade que será diretamente
afetada pelas intervenções previstas no projeto do condomínio. Com base na divisão espacial
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estabelecida pelo (IBGE), a ADA compreende dois setores censitários (nº. 420700710000036 e nº.
420700710000037) que agregam as áreas contíguas ao terreno do condomínio e assemelham‐se em
termos socioculturais e econômicos.

Figura 7.3‐I: Área de Influência do Meio Socioeconômico

Além dos setores censitários citados, incluiu‐se a caracterização da comunidade pesqueira da Barra do
Torneiro (Figura 7.3‐II), situada no município de Jaguaruna e, portanto, localizada fora da área de
influência dos estudos189. A inclusão desta comunidade no conjunto da análise socioeconômica se
justifica por sua influência no território pesqueiro da Praia do Rincão, especialmente sua ponta norte, e
pelo acesso viário a partir de Balneário Rincão, feito pela Avenida 02, que cruza o terreno do projeto
Ecovitta Resort.

189

O município de Jaguaruna, mesmo comportando uma influente comunidade na dinâmica pesqueira da Praia do Rincão, não
foi incluído como área de influência, pois, distando 47 km de Balneário Rincão, não apresenta conexão sociocultural e/ou
socioeconômica significativa a ponto de ser afetado por impactos (positivos ou negativos) que possam ocorrer em razão da
implementação do Condomínio.
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Figura 7.3‐II: Comunidade de pescadores da Barra do Torneiro

Este documento é composto basicamente por três partes complementares e inter‐relacionadas: i) a
primeira traça o contexto socioeconômico dos municípios que integram a AII do empreendimento; ii) a
segunda caracteriza o município de Balneário Rincão como área de influência direta do projeto Ecovitta
Resort; iii) a terceira apresenta o entorno imediato do empreendimento Ecovitta, composto pelos
Distritos Censitário listados no Quadro 7.3‐II. Esta última parte abriga uma caracterização da pesca na
Praia do Rincão, com ênfase para o território pesqueiro situado em sua porção norte. Neste sentido,
procede‐se à caracterização da comunidade pesqueira da Barra do Torneiro, sob a justificativa de se
tratar de população autóctone com ampla influência na atividade pesqueira da orla da Praia do Rincão.
Os procedimentos metodológicos utilizados foram: sistematização de fontes secundárias e obtenção de
informações de fontes primárias. Com relação às fontes secundárias, optou‐se por trabalhar somente
com dados oficiais disponíveis, o que permitiu a construção de um cenário situacional e comparativo da
área de abrangência do estudo. Como estratégia para obtenção de dados primários, adotaram‐se dois
procedimentos de campo: i) leitura da paisagem e ii) interlocução com atores sociais.
Foram realizadas duas incursões em campo, a primeira entre os dias 05 e 07 de novembro de 2012, a
segunda entre os dias 06 e 07 de julho de 2013. Nestas ocasiões, os municípios da área de abrangência
dos estudos foram percorridos com o intuito de compreender suas características socioespaciais e
econômicas, além de identificar os diferentes segmentos sociais.
Outra estratégia foi a identificação de atores‐chave, representantes dos principais segmentos sociais, os
quais foram entrevistados a respeito da relação possível entre o empreendimento e as atividades
socioculturais e socioeconômicas. O ensejo foi possibilitar um entendimento sobre a região com vistas à
qualificação do diagnóstico socioeconômico. A caracterização das percepções foi orientada por um
enfoque qualitativo de pesquisa no intuito de distinguir algumas características da recente trajetória de
desenvolvimento da área de abrangência dos estudos. Trata‐se, em síntese, de uma delimitação
realizada pelo pesquisador, das representações e interesses de um observador (ESTEVES DE
VASCONCELLOS, 2003; MATURANA, 2002; MORIN, 2003b, VIEIRA, 2006b).
A metodologia utilizada para a obtenção de dados primários foi a entrevista semiestruturada. Segundo
Quivy e Campenhoudt (1992), a entrevista semiestruturada é um instrumento que permite a obtenção
de informações muito mais ricas e matizadas do que, por exemplo, o questionário fechado, pois permite
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um contato direto entre o investigador e seus interlocutores. Estabelece‐se um processo de troca, no
qual o interlocutor do investigador exprime as suas percepções e interpretações sobre um
acontecimento ou situação. Isso significa que a entrevista permite analisar o sentido que os atores dão
às suas práticas e aos acontecimentos com os quais se vêm confrontados: seus sistemas de valores, suas
referências normativas, suas interpretações de situações conflituosas ou não e as leituras que fazem das
suas próprias experiências.
Nas entrevistas e conversas ocorridas em campo, foram abordados os seguintes temas:
‐
‐
‐
‐
‐

o contexto e a situação da agropecuária do município;
a situação do uso de terras;
a situação e o perfil habitacional e urbanístico de Balneário Rincão;
a dinâmica da pesca no município de Balneário Rincão;
os aspectos de saúde pública e educação.

Ao longo do processo de trabalho, outros assuntos de interesse para a pesquisa surgiram e contribuíram
para o processo analítico de reflexão sobre a situação societária e econômica da área de abrangência do
estudo.
As entrevistas foram dirigidas a atores‐chave, isto é, moradores, agentes públicos ou privados
representativos que exercem influência sobre algum setor da sociedade, tanto ao nível comunitário
quanto governamental, e, portanto, considerados como representações plurais e significativas do
“discurso coletivo”. Estes atores possuem status social privilegiado que lhes atribui a possibilidade de
formar as percepções e opiniões dos diferentes extratos e setores da sociedade. Nominalmente, foram
contatados:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Subprefeito de Balneário Rincão
Secretaria de Agricultura de Içara
Secretaria de Turismo de Içara
Secretaria de Saúde de Balneário Rincão
Secretaria de Educação de Balneário Rincão
Assessores parlamentares e vereadores da Câmara dos Vereadores de Balneário Rincão
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI).
Colônia de Pesca Z‐33
Pescadores da comunidade da Barra do Torneiro
Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de Santa Catarina (FETAESC)
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) de Balneário Rincão
Associação Comercial e Industrial de Içara
Representante da Área de Proteção da Baleia Franca
Representante do setor imobiliário

Durante todo o processo de pesquisa procurou‐se dialogar com moradores dos municípios envolvidos.
Estas conversas trouxeram importantes informações acerca das questões atinentes à implementação do
empreendimento.

7.3.1

Caracterização dos municípios da AII

A seguir são apresentadas informações que permitem o entendimento da área de abrangência dos
estudos a partir da elucidação da dinâmica econômica e produtiva dos municípios que compõem a Área
de Influência Indireta (AII) dos estudos socioeconômicos.
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7.3.1.1

Contextualização histórica da região carbonífera do Sul de Santa Catarina e formação
sociopolítica dos municípios de Criciúma, Içara e Balneário Rincão

A gênese histórica da microrregião de Criciúma foi vinculada à migração europeia, cujo auge ocorreu por
volta de 1880. Neste período, o Governo Federal brasileiro passava por dificuldades na obtenção de
mão de obra após a abolição da escravatura. Este foi um dos principais motivos para desenvolver uma
política de incentivo à imigração que contou, por exemplo, com subsídios como a redução do preço de
passagens e, dessa forma, favoreceu o fluxo migratório de alemães, poloneses, russos e principalmente
italianos na região sul.
Houve diferentes períodos da colonização italiana e alemã em Santa Catarina. Os primeiros imigrantes
remontam a 1836 com a fundação da colônia Nova Itália (atual São João Batista) no vale do Rio Tijucas,
onde imigraram famílias vindas da Ilha da Sardenha (SOCIOAMBIENTAL, 2008).
Criciúma ocupa lugar de centralidade dentre os municípios da região Sul Catarinense, contra a maior
população e economia, situação que lhe confere status de polo de desenvolvimento voltado à indústria
cerâmica e, secundariamente, pelas indústrias da confecção, alimentos, química e plástica (IPARDES et
al., 2000).
Sem dúvida, a extração de carvão mineral marcou a trajetória da região. O carvão mineral foi
descoberto em 1822 por tropeiros que desciam a Serra do Rio do Rastro rumo a Laguna, porém, a
exploração do mineral só foi iniciada em 1876, com Felisberto Caldeira Brant, Visconde Barbacena. Em
1904, o catarinense Lauro Severiano Müller, Ministro da Viação, motivado com as pesquisas favoráveis
sobre a qualidade do carvão brasileiro, convidou o geólogo americano Israel Charles White, para vir ao
Brasil realizar estudos nas minas de carvão brasileiras, especialmente em Santa Catarina. Na
oportunidade, o Ministério da Indústria e Comércio e Obras Públicas cria a “Comissão de Estudos do
Carvão Nacional”, chefiada pelo próprio geólogo Israel Charles White (BELOLLI, 2002) e tendo o distrito
de Criciúma como sede desta comissão.
Em meados de 1913 o carvão mineral é descoberto, mas somente em 1916 passa a ser explorado
comercialmente. No ano seguinte, a Companhia Brasileira Carbonífera Araranguá – CBCA começa sua
atividade de mineração, no entanto, enfrentando grave problema no transporte do minério, o qual pôde
ser sanado em 1919 com a inauguração do trecho Criciúma‐Tubarão da Ferrovia Dona Teresa Cristina.
A segunda Guerra Mundial aumentou a demanda internacional pelo mineral. Ao final da guerra, houve a
mecanização das minas e a fundação da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), que explorou a região
de Criciúma entre 1940 e 1980, expandindo sobremaneira o mercado metalúrgico de produção do
carvão (CASSEMIRO et al., 2004).
A maciça exploração da Região Carbonífera no Sul do estado de Santa Catarina até 1990, sem os
cuidados necessários à preservação do meio ambiente, deixou resíduos da extração do carvão, gerando
tamanho acúmulo dos mesmos em toda a região que o Decreto Federal nº 85.206/80190 enquadrou a
Região Sul de Santa Catarina como a 14ª Área Crítica Nacional para efeito de controle da degradação
ambiental.
A atribuição “região carbonífera” foi conferida ao território em função da Associação dos Municípios da
Região Carbonífera (AMREC). Esta associação de municípios foi criada pelo governo estadual catarinense
como região administrativa e é composta por quatorze municípios. Porém, destes municípios, somente
Criciúma, Içara, Urussanga, Siderópolis, Treviso e Lauro Müller praticavam a extração do carvão mineral.
Até 1925, Criciúma era um distrito subordinado ao município de Araranguá e sua economia, assim como
toda a região, era essencialmente agrícola. O comércio começou a se desenvolver no final do século XIX.
A agropecuária se estabelece na economia regional com destaque no cultivo de fumo, feijão e arroz e na
criação de aves e suínos. No setor de serviços se dá importância ao varejo, principalmente nas matrizes
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Decreto nº 85.206, de 25.9.1980 – DOU 26.9.1980. Altera o artigo 8º do Decreto nº 76.389, de 3 de outubro de 1975, que
dispõe sobre as medidas de prevenção e controle da poluição Industrial.
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de grandes redes de supermercado espalhados pelo estado de Santa Catarina com sede em Criciúma.
Contudo, o grande destaque da economia regional é o setor industrial que atinge a maior
representatividade no Produto Interno Bruto do município (IBGE, 2011).
A escassez de mão de obra para a exploração minerária induziu uma demanda em toda a região Sul e
até mesmo no estado de Santa Catarina. Inicia um intenso crescimento demográfico que levou o
município de Criciúma a apresentar uma população de 50.854 habitantes no final de 1940. Este
fenômeno influenciou a migração de expressivo contingente populacional para as cidades e áreas
limítrofes em relação ao município vizinho, Criciúma.
Os incentivos fornecidos pelo governo federal ao carvão nacional favoreceram a diversificação industrial
entre os anos de 1960 e 1970, como foi também o caso da indústria cerâmica que recebeu
investimentos oriundos da mineração carbonífera. As mudanças que aconteceram na economia a partir
de 1980 foram as responsáveis pela mudança no setor produtivo de toda a região Sul Catarinense.
O território de Içara foi conformado em sintonia com o desenvolvimento propiciado por Criciúma. A
ferrovia marcou a modelagem da cidade, que pouco a pouco perdeu suas características rurais e se
abriu à vida urbana. O município de Içara foi emancipado em 20 de dezembro de 1961, quando foi
desmembrado de Criciúma.
As vias de acesso de Içara determinaram a direção da expansão urbana da região, tais como: a BR‐101,
rodovia que integra todo o litoral brasileiro; a SC‐445, que interliga Criciúma, BR‐101, Içara e Balneário
Rincão; e a Ferrovia Dona Teresa Cristina, que liga Criciúma a Içara e esta ao porto de Imbituba. Estas e
outras linhas de comunicação foram os vetores responsáveis pela estruturação da mancha urbana da
conurbação Criciúma‐Içara.
A história do município de Içara191 é marcada pela construção da Ferrovia Dona Teresa Cristina em 1924,
cortando a cidade no transporte de carvão de Criciúma a Tubarão, bem como ao transporte de
passageiros, madeira e farinha de mandioca. O desenvolvimento propiciado pela estrada de ferro atraiu
diversos imigrantes italianos, açorianos, poloneses e alemães, provenientes de Criciúma e Urussanga.
A Ferrovia foi um importante fator no processo de urbanização de Içara, pois acelerou o fluxo
migratório. A partir da sua construção inúmeros agricultores moradores de Urussanga Velha, primeiro
aglomerado de Içara, abandonaram suas lavouras para trabalhar nas minas.
As famílias então se estabeleceram próximas à estrada de ferro, no Km 47, onde hoje é o centro da
cidade de Içara, para trabalhar nas máquinas e na manutenção da estrada. Dessa maneira, a formação
urbana do Município de Içara fundamentou‐se em pequenas e antigas aglomerações em seu território,
que constituíam dispersas manchas urbanas dispostas ao longo dos principais caminhos utilizados pelos
seus habitantes.
A faixa litorânea era o caminho utilizado pelos primeiros colonizadores que aportaram em Laguna e se
fixaram ao longo da costa. Dessa maneira, ela marcou o início do povoamento na cidade de Içara,
especificamente na localidade de Urussanga Velha, a qual, posteriormente, teve seu desenvolvimento
comprometido em razão da migração de moradores para áreas mais atrativas do município.
A porção central do litoral foi ocupada por moradores de Criciúma e Içara que inicialmente a utilizavam
como local de descanso aos finais de semana. Todavia, em razão da facilidade de acesso propiciada pela
instalação da SC‐445, inicia‐se um processo de ocupação onde são fixadas as primeiras moradias em
Balneário Rincão. A saturação do litoral central do estado e a disponibilidade de terrenos livres nos
antigos locais de povoamento do litoral sul contribuíram para este fenômeno.
A conexão da região central de Içara com o litoral, hoje Balneário Rincão, tinha como eixo a BR‐101,
especificamente na localidade do bairro Vila Nova, onde, nos primeiros anos de povoamento, havia
engenhos de farinha de mandioca que comercializavam matéria‐prima e produtos com as pessoas que
habitavam a faixa litorânea.
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A origem do nome Içara vem de Içaroba, espécie de palmeira muito comum na época da colonização que teve início com a
vinda de açorianos. (http://www.icara.sc.gov.br/conteudo/?item=27623&fa=4295)
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Em razão da oferta variada de serviços nos âmbitos da educação, do comércio e da saúde. Isto faz com
que grande parte da população de Içara dependa de Criciúma e, com isso, provocando um movimento
pendular diário entre as duas cidades. Mesmo após sua emancipação, Balneário Rincão participa desta
dinâmica uma vez que Criciúma e Içara dispõem de uma estrutura de serviços mais qualificada. Os
bairros de Balneário Rincão distam entre 12,5 a 17.5km da área central de Içara, onde há a oferta mais
próxima de serviços.

7.3.1.2

Caracterização socioeconômica dos municípios da Área de Influência Indireta (AII)

Análise demográfica
Criciúma polariza a região Sul Catarinense devido a sua importância econômica, principalmente pela
indústria cerâmica, e, secundariamente, pelas indústrias da confecção, de alimentos, química e plástica.
Trata‐se do município mais populoso dentre os municípios da AII e o 5º mais populoso do estado. Conta
com 192.308 habitantes distribuídos em uma área de 1.126,106 km² e apresenta densidade demográfica
de 816,2 hab/km².
Segundo o Censo de 2010, o município de Içara (neste ano ainda conformado pela população e área
territorial atualmente atinente à Balneário Rincão) possuía 58.833 habitantes, ocupava uma área de
293,553 km² e possuía densidade populacional de 200,02 hab/km². Limita‐se ao norte com Criciúma e
possui forte vocação industrial nas áreas de descartáveis plásticos, cerâmica e metalurgia. Além disso, é
conhecido como a Capital do Mel por ser o maior produtor do estado, exportando o produto para
outros estados brasileiros e, inclusive, outros países como, por exemplo, Alemanha. (IÇARA, 2013)
Entre os anos de 2000 e 2010, os municípios de Criciúma, Içara e Balneário Rincão experimentaram um
acréscimo populacional de 12,8%, 21% e 49,8%, respectivamente. (Figura 7.3‐III).
Tabela 7.3‐I: População total, 2000 ‐ 2010
Municípios

2000

Criciúma

170.420

Içara

48.634
192

*Balneário Rincão
Total
Santa Catarina

Evolução (%) 2000
‐ 2010
12,8
192.308
21,0
58.833

2010

7.293

10.923

49,8

226.347

262.064

15,8

5.356.360

6.248.436

16,7

Fonte: IBGE: Censo Demográfico e Resultados do Universo por Setor Censitário, 2000 e 2010.
* Para efeitos de comparação, o município de Balneário Rincão foi incluído em alguns
aspectos analíticos da AII.

49,8%

21,0%
12,8%

Criciúma

Içara

Balneário Rincão

Figura 7.3‐III: Crescimento (%) da população, 2000 ‐ 2010
192

Refere‐se à compilação realizada a partir dos dados dos distritos censitários do Censo de 2010.
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A Tabela 7.3‐II demonstra a expressiva perda de população rural ocorrida nos municípios de Criciúma e
Içara entre os anos de 2000 e 2010, respectivamente ‐84,5% e ‐45,7%. Embora seguindo a dinâmica
imprimida nas áreas urbanizadas de todo o país, houve crescimento populacional em áreas urbanas,
onde, naquele mesmo período, Criciúma e Içara registram acréscimo de 23,9% e 36,2%,
respectivamente. A disparidade percentual entre as áreas rurais e urbanas dos municípios aqui tratados
está representada graficamente pela Figura 7.3‐IV; o fenômeno foi explicado anteriormente e se deve
ao declínio da economia agrícola dos municípios, progressivamente substituída pela oferta de emprego
no setor industrial.
Tabela 7.3‐II: População urbana e rural em Criciúma e Içara, 2000 ‐ 2010
Urbana

Municípios
2000

2010

Criciúma

153.049

189.630

Içara

39.570

53.913

Rural

Evolução (%)
2000 ‐ 2010

Evolução (%)
2000 ‐ 2010

2000

2010

23,9%

17.371

2.678

‐84,5%

36,2%

9.064

4.920

‐45,7%

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010.

98,6%
84,0%

91,6%

Urbana
Rural
16,0%

8,4%

1,4%
SC

Criciúma

Içara

Figura 7.3‐IV: Percentual da população urbana e rural, 2010

Perfil Demográfico
O perfil demográfico dos municípios da AII apresenta a distribuição homogênea da população segundo o
sexo (Tabela 7.3‐III). Predomina a população feminina em Criciúma e Içara, respectivamente 50,8% e
50,2% do total; em Balneário Rincão, o número de homens é maior, 50,2%.

Tabela 7.3‐III: População residente segundo sexo, 2010
Abrangência Geográfica

Homens

Mulheres

Criciúma

94.607

97.701

Içara

29.303

29.530

5487

5436

3.100.360

3.148.076

Balneário Rincão
Santa Catarina

Fonte: IBGE, Censo Demográfico e Resultados do Universo por setor censitário, 2010.

O perfil demográfico de uma região pode ser delineado segundo a composição etária da população.
Observa‐se que em Criciúma e Içara a população predomina na faixa etária entre 19‐20 e 20‐29 anos
(vide Tabela 7.3‐IV).
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Balneário Rincão, por sua vez, apresenta população dominante na faixa etária entre 10‐19 anos, além
disso, chama atenção que este município concentra significativa população em faixas etárias de idade
mais avançada, situação recorrente em balneários frequentemente escolhidos por pessoas/casais para
usufruir o período de aposentadoria.
Em todos os três municípios analisados, a base da pirâmide etária é pequena em relação aos outros
extratos populacionais (vide Figuras 6.3‐IV, 6.3‐V e 6.3‐VI). O efeito em longo prazo é o envelhecimento
populacional e a diminuição da população economicamente ativa (PEA).

Tabela 7.3‐V: População residente, por grupos de idade, segundo os municípios de Criciúma, Içara e Balneário
Rincão, 2010
Área de Abrangência

0a4
anos

5 a 9 anos

10 a 19
anos

20 a 29
anos

30 a 39
anos

40 a 49
anos

50 a 59
anos

60 anos
ou mais

Criciúma

11.979

12.915

32.071

37.222

28.719

29.501

21.765

18.136

Içara

3.966

4.087

10.474

10.817

8.546

8.971

6.369

5.603

Balneário Rincão

760

795

1.845

1.735

1.387

1.492

1.341

1.470

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010, e Resultados do universo por setor censitário.

60 anos ou mais
50 a 59 anos
40 a 49 anos
30 a 39 anos
20 a 29 anos
10 a 19 anos
5 a 9 anos
0 a 4 anos
0

10.000

20.000

30.000

40.000

Figura 7.3‐V: Distribuição etária da população de Criciúma, 2010

60 anos ou mais
50 a 59 anos
40 a 49 anos
30 a 39 anos
20 a 29 anos
10 a 19 anos
5 a 9 anos
0 a 4 anos
0

2.000

4.000

6.000

8.000 10.000 12.000

Figura 7.3‐VI: Distribuição etária da população de Içara, 2010
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60 anos ou mais
50 a 59 anos
40 a 49 anos
30 a 39 anos
20 a 29 anos
10 a 19 anos
5 a 9 anos
0 a 4 anos
0

500

1.000

1.500

2.000

Figura 7.3‐VII: Distribuição etária da população de Balneário Rincão, 2010

Indicadores de desenvolvimento social
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
O Índice de Desenvolvimento Humano193 (IDH) foi criado e utilizado pela ONU desde o início de 1990
com o propósito de medir não só aspectos econômicos, mas também sociais. Para tanto se faz uma
composição entre renda, longevidade (expectativa de vida ao nascer) e educação (o índice de
analfabetismo e a taxa de matrícula em todos os níveis de ensino). No cálculo do IDH, as três dimensões
têm a mesma importância.
Santa Catarina se destaca entre os estados brasileiros no ranking do IDH. Em 2000, o estado registrou
índice de 0.674, colocando‐o acima da média nacional (0,612), isto é, na 2ª posição. Segundo o novo
Atlas do Desenvolvimento Humano ‐ editado em 2013 com base nos dados do Censo IBGE de 2010 ‐ o
IDH catarinense foi de 0,774 e, dessa forma, o estado passou a ocupar a 3ª posição no ranking nacional,
ainda acima da média nacional (0,727).
Içara alcançou o índice de 0,74 em 2010, caracterizado como alto desenvolvimento, figurando na 125ª
posição estadual. Criciúma, por sua vez, atingiu o índice de 0,79 em 2010, caracterizado como alto
desenvolvimento humano, ocupando a 20ª posição no ranking estadual. Em termos percentuais, o
crescimento do IDH de Içara foi superior ao registrado em Criciúma e em Santa Catarina (Figura
7.3‐VIII).

Tabela 7.3‐VI: Índice de Desenvolvimento Humano, 2000 ‐ 2010.

Municípios
Criciúma
Içara
Santa Catarina

2000
0,70
0,62
0,67

2010
0,79
0,74
0,77

Fonte: Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento humano – Atlas do Desenvolvimento Humano,
2003 e 2013.

193

O IDH é calculado a partir de três variáveis que medem o desenvolvimento da esperança de vida, nível educacional e renda
per capita da população. Atualmente existem dados atualizados apenas para o nível nacional e estadual, em nível municipal as
informações mais recentes são do ano 2000.
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19,4%
14,8%
12,1%

Criciúma

Içara

Santa Catarina

Figura 7.3‐VIII: Variação (%) do IDH, 2000 ‐ 2010

Conforme demonstra o Quadro 7.3‐III, todos os coeficientes que compõem o IDH apresentaram
melhoria nos dois municípios analisados. Todavia, em se tratando das variáveis Renda e Educação, o
município de Içara ainda apresentou valores menores que os registrados em nível estadual em 2010.

Quadro 7.3‐III: Coeficientes do Índice de Desenvolvimento Humano, 2000 e 2010
Renda
Longevidade
Educação
Municípios
2000
2010
2000
2010
2000
2010
Santa Catarina

0,72

0,77

0,81

0,86

0,53

0,70

Criciúma

0,74

0,79

0,80

0,85

0,59

0,74

Içara

0,65

0,73

0,79

0,86

0,46

0,65

Fonte: Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento humano – Atlas do Desenvolvimento Humano, 2003 e 2013.

Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal Sustentável (SIDMS)
Outro indicador das condições sociais é o Sistema de Indicadores de Desenvolvimento Municipal
Sustentável (SIDSM) dos municípios Catarinenses. Desenvolvido em 2012 pela Federação Catarinense de
Municípios (FECAM), o SIDMS foi construído a partir de uma série de indicadores considerados
fundamentais para diagnosticar o grau de desenvolvimento sustentável de um território, incorpora as
dimensões social, cultural, ambiental, econômica e político‐institucional. O SIDSM apresenta cinco
níveis: baixo (0 ‐ 0,500), médio baixo (0,501 ‐ 0,625), médio (0,626 ‐ 0,750), médio alto (0,751 ‐ 0,875) e
alto (0,876 ‐ 1,000).
Atualmente o SIDSM de Santa Catarina encontra‐se no nível médio (0,675), Criciúma apresenta SIDSM
médio alto (0,795), Içara situa‐se no nível médio, com índice de 0,743. Verifica‐se no Quadro 7.3‐IV que,
segundo os subíndices que compõem o SIDSM, Criciúma apresenta resultados mais favoráveis em
comparação à situação estadual. Em Içara, apenas o subíndice Ambiental apresenta resultado precário
em comparação ao registrado em Santa Catarina, 0,590, alocando, desta forma, o município no nível
baixo neste quesito.
Quadro 7.3‐IV: Composição do SIDSM, SC, Criciúma e Içara, 2012
Composição do Índice
SC
Criciúma
Içara
Sociocultural
0,744
0,754
0,811
Econômica
0,643
0,839
0827
Ambiental
0,614
0,780
0,590
Político Institucional
0,699
0,807
0,743
Fonte: Federação Catarinense de Municípios.
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Perfil da Saúde
Os indicadores utilizados para analisar os aspectos de saúde da população são a mortalidade infantil, a
esperança de vida ao nascer e a taxa de natalidade, assim como o número de unidades de saúde.
O Quadro 7.3‐V apresenta a dinâmica dos dados sobre mortalidade infantil dos municípios de Criciúma
e Içara. Observa‐se que ambos os municípios analisados diminuíram a mortalidade infantil no período
analisado, inclusive com percentuais maiores que os apresentados em nível estadual entre os anos de
2000 e 2010.
Quadro 7.3‐V: Taxa de mortalidade infantil (até 5 anos de idade)
Área de abrangência

2000

2010

Evolução (%) entre
2000 e 2010

Santa Catarina
Criciúma
Içara

19,37
24,60
26,78

13,38
14,48
13,29

‐30,9%
‐41,1%
‐50,4%

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento ‐ Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil 2000 e 2013.

Em se tratando do índice de esperança de vida ao nascer, ambos os municípios, Criciúma e Içara,
apresentaram aumento nos anos de vida de sua população entre 2000 e 2010 (Quadro 7.3‐VI). Em
termos percentuais, o crescimento mais expressivo foi no município de Içara (6,4%).
Quadro 7.3‐VI: Índice de esperança de vida ao nascer, 2000 e 2010
Área de abrangência

2000

2010

Santa Catarina
Criciúma
Içara

73,69
72,97
72,08

76,61
75,76
76,67

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento ‐ Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil 2003 e 2013.

6,4%

4,0%

3,8%

Santa Catarina

Criciúma

Içara

Figura 7.3‐IX: Variação (%) do índice de esperança de vida ao nascer, 2000 a 2010

Em 2012, o município de Criciúma contava com 2,04 médicos para cada 1000 habitantes, e o número de
consultas médicas via SUS era de 3,74 por habitante. Já Içara contava no mesmo ano com 0,61 médicos
para cada 1000 habitantes e 2,57 consultas via SUS por habitante. O município de Içara contava com 56
estabelecimentos de saúde e Criciúma 333. Dividindo‐se o número de habitantes pelo número de
unidades básicas de saúde (Postos de Saúde) tem‐se, em Içara, 2.674,2 pessoas para cada unidade; em
Criciúma, mesmo que este município possua mais unidades básicas de saúde, a relação é maior, 4.930,9
pessoas para cada unidade. Em relação aos estabelecimentos hospitalares, tem‐se que os quatro
hospitais de Criciúma atendem 48.077 pessoas; mesmo possuindo apenas dois hospitais, esta relação é
melhor em Içara, ou seja, 29.416 pessoas por hospital (Quadro 7.3‐VII).
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Quadro 7.3‐VII: Número de unidades de saúde por tipo de estabelecimento, 2010
Tipo de estabelecimento

Içara

Criciúma

Centro de parto normal
Centro de saúde/unidade básica de saúde
Central de regulação de serviços de saúde
Clínica especializada/ambulatório especializado
Consultório isolado
Cooperativa
Farmácia
Hospital especializado
Hospital geral
Hospital dia
Laboratório central de saúde pública
Policlínica
Posto de saúde
Pronto socorro especializado
Pronto socorro geral
Secretaria de saúde
Unidade autorizadora
Unidade de serviço de apoio de diagnose e terapia
Unidade de saúde da família
Unidade de vigilância em saúde
Unidade de vigilância epidemiologia (antigo)
Unidade de vigilância sanitária (antigo)
Unidade mista
Unidade móvel de nível pré‐
hospitalar/urgência/emergência
Unidade móvel fluvial
Unidade móvel terrestre
Pronto socorro de hospital geral (antigo)
Pronto socorro traumato‐ortopédico (antigo)
Tipo de estabelecimento não informado
Total

‐
22
‐
11
16
‐
1
‐
2
‐
‐
1
‐
‐
‐
‐
‐
3
‐
‐
‐
‐
‐

‐
39
‐
79
186
‐
‐
3
1
‐
‐
‐
9
‐
‐
‐
‐
15
‐
1
‐
‐
‐

‐

‐

‐
‐
‐
‐
‐
56

‐
‐
‐
‐
‐
333

Balneário
Rincão(*)
‐
1
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
4
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
5

Fonte: Ministério da Saúde, Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES), SEBRAE, 2010.

Educação
Conforme indica a Tabela 7.3‐VII, no período entre 2000 e 2010, enquanto a faixa‐etária entre 11 e 14
anos registrou aumento em nível estadual e nos município analisados, as outras faixas registraram
significativo decréscimo em todos os níveis.
O número de matrículas em unidades de ensino estadual no município de Içara diminuiu em 10,1% no
período 2003‐2007, enquanto em unidades municipais houve crescimento de 9,9%. Embora, no período
analisado, as unidades estaduais concentrem maior número de matrículas, 55,9% do total, o número de
matrículas em unidades privadas é baixo, com apenas 5,7% (Quadro 7.3‐VIII).

Tabela 7.3‐VII: Taxa analfabetismo, Santa Catarina, Criciúma e Içara, 2000 e 2010
11 a 14 anos
15 a 17 anos
18 a 24 anos
25 a 29 anos
Faixa etária
2000
2010
2000
2010
2000
2010
2000
2010
1,01
1,05
1,06
0,86
1,65
0,80
2,53
1,06
Santa Catarina
0,81
0,97
0,89
0,87
1,00
0,63
2,07
0,82
Criciúma (SC)
0,26
1,28
1,06
0,65
1,50
0,83
1,97
1,18
Içara (SC)
Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento ‐ Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil 2003 e 2013.
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Tabela 7.3‐VIII: Taxa de frequência bruta, Santa Catarina, Criciúma e Içara, 2000 e 2010

Pré‐escola

Abrangência
Santa Catarina
Criciúma (SC)
Içara (SC)

Ensino
fundamental

Ensino médio

Ensino básico

Ensino
superior

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

2000

2010

42,8
54,9
35,9

65,7
67,7
50,2

105,0
105,3
102,3

104,1
103,8
103,2

68,4
74,2
59,9

69,0
68,3
64,0

95,6
97,2
91,9

94,5
93,7
91,9

19,5
25,0
9,2

37,1
43,4
25,6

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento ‐ Atlas do
Desenvolvimento Humano no Brasil 2003 e 2013.

Quadro 7.3‐VIII: Número de alunos matriculados por dependência administrativa em Içara no período 2003‐
2007
Ano
Municipal
Estadual
Federal
Privada
Total (*)
14.023
5.386
7.837
2007
‐
800
5.360
8.388
14.445
2006
‐
697
14.564
5.142
8.596
2005
‐
826
5.127
7.855
13.821
2004
‐
839
14.493
4.899
8.716
2003
‐
878
% relativo em 2007
38,4%
55,9%
0,0%
5,7%
100%
Evolução no período
9,9%
‐10,1%
0,0%
‐8,9%
‐3,2%
2003/2007
Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), Sistema de Estatísticas
Educacionais (Edudata) e Censo Escolar apud SEBRAE, 2010.
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Figura 7.3‐X: Evolução do número de alunos matriculados por dependência administrativa no município de Içara
no período de 2003 a 2007

O Quadro 7.3‐IX demonstra que, em Criciúma, 58,5% dos alunos matriculados na rede de ensino situam‐
se no Ensino Fundamental, todavia, no Ensino Médio, a relação despenca para 18,5% de alunos,
levando‐nos a estimar que cerca de 40% dos alunos abandonem a escola na transição deste nível de
ensino. Em Içara, o contexto é praticamente o mesmo, enquanto a proporção de alunos matriculados no
Ensino Fundamental naquele mesmo ano é de 57,51%, os alunos no Ensino Médio representam 19,75%;
estima‐se, portanto, um abandono de 37,7% neste nível de ensino.
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Quadro 7.3‐IX: Distribuição dos alunos por modalidade de ensino em Criciúma e Içara ‐ 2010
Modalidades

Criciúma

Içara

Creche
Pré‐escola
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Educação de Jovens e Adultos

2.047
4.739
27.227
8.436
4.019

918
1.003
7.649
2.627
1.102

Fonte: IBGE, Censo Demográfico, 2010.

Levando em consideração o número de alunos matriculados no ensino fundamental e médio (10.276
para Içara e 35.663 para Criciúma) e a população na faixa etária entre 5 e 19 anos, pode‐se estabelecer a
seguinte relação: em Içara 70,6% da população na faixa etária selecionada está matriculada no ensino
fundamental e médio; para Criciúma a relação é superior, atingindo o nível de 79,3%.
Segundo a Tabela 7.3‐IX e a Tabela 7.3‐X, o número de estabelecimentos de ensino cresceu 7,8% no
período entre 2002 e 2006. O número de docentes não acompanhou este crescimento, aumentou
apenas 5%, como foi o caso da pré‐escola, onde o número de docentes aumentou 28,4% e o número de
estabelecimentos 46,4%.
Tabela 7.3‐IX: Número de estabelecimentos de ensino segundo a modalidade no município de Içara ‐ 2002 e
2006
Evolução
Modalidade de ensino
2002
2006
2002/2006
Creche
2
‐
0,0%
Pré‐escola
46,4%
28
41
Ensino Fundamental
‐15,4%
39
33
Ensino Médio
20,0%
5
6
Educação Profissional (Nível Técnico)
‐
‐
‐
Educação Especial
1
1
0,0%
Educação de Jovens e Adultos
2
2
0,0%
Superior
‐
...
...
Total
77
83
7,8%
Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), Sistema de
Estatísticas Educacionais (Edudata) e Censo Escolar apud SEBRAE, 2010.

Tabela 7.3‐X: Número de docentes segundo a modalidade de ensino no município de Içara ‐ 2002 e 2006
Evolução
Número de docentes segundo a modalidade de ensino
2002
2006
2002/2006
Creche
‐
12
0,0%
28,4%
Pré‐escola
88
113
‐8,6%
Ensino Fundamental
463
423
17,0%
Ensino Médio
94
110
Educação Profissional (Nível Técnico)
‐
‐
‐
153,8%
Educação Especial*
13
33
Educação de Jovens e Adultos
16
17
6,3%
Superior
‐
‐
‐
Total
674
708
5,0%
Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), Sistema de Estatísticas
Educacionais (Edudata) e Censo Escolar apud SEBRAE, 2010.

Situação Econômica
O início da formação socioeconômica da região de Criciúma foi marcado pela produção agropecuária. A
agricultura de subsistência e desenvolvida em áreas de entorno das lagoas do município forneceu
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suporte ao vilarejo que usufruía do comércio fomentado pela passagem dos tropeiros.
Posteriormente, no bojo do desenvolvimento ocorrido em torno da exploração do carvão mineral na
região de Criciúma, Içara alavancou sua economia através da lavra do carvão. O distrito cresceu com o
surgimento de vilas operárias, forjando, dessa forma, sua forte vocação industrial, tendo como
principais produtos os descartáveis plásticos, a frita (matéria‐prima para produção de cerâmica) e
alimentos.
Mesmo estando em uma importante região produtora de arroz, a economia agrícola do município de
Criciúma tem no milho e no fumo as culturas com maior valor comercial. Em Içara, o fumo é a cultura
com maior valor de produção. O município é conhecido como a Capital do Mel, por ser a maior
produtora deste derivado animal do Brasil, exportando para vários países da Europa e América Latina.
O município de Balneário Rincão, criado em 1994 e recentemente emancipado de Içara, desenvolveu
sua economia baseada nos atrativos de Sol e Mar, interdependente, sobremaneira, da economia e
estrutura de serviços ofertados pelos vizinhos Criciúma e Içara.

Estrutura produtiva e emprego


De acordo com os dados do Ministério do Trabalho e Emprego, no ano de 2008, Santa Catarina
possuía um total de 374.629 empresas formalmente estabelecidas. Estas empresas, tomando
como referência o mês de dezembro de 2008, empregavam com carteira assinada um total de
1.777.604 trabalhadores. Essa relação resulta em um índice de 4,8 empregados por empresa.
No mesmo período, os municípios de Criciúma e Içara totalizavam 64.376 pessoas assalariadas e
14.205 empresas, gerando um índice de 4,5 empregados por empresa.

Segundo o Censo de 2010, Criciúma registrava 62.544 pessoas empregadas com carteira de trabalho e
População Economicamente Ativa (PEA) de 108.121 pessoas (vide Quadro 7.3‐X). No mesmo ano, Içara
registrava 16.923 pessoas empregadas com carteira de trabalho assinada para uma PEA de 31.704
indivíduos. O Quadro 7.3‐XI evidencia a concentração da força de trabalho de Criciúma e Içara na
indústria de transformação, comércio e serviços. Em Criciúma, o setor mais representativo é o de
serviços (36,1%), seguido pela indústria de transformação (28,3). Em Içara, a indústria de transformação
concentra o maior percentual de empregados (45,5%).

Quadro 7.3‐X: População economicamente ativa (nominal e percentual) e população total, 2010
Municípios

População 2010

PEA 2010

PEA (%)

Criciúma

192.308

108.121

56,2%

Içara

58.833

31.704

53,9%

Fonte: Censo demográfico IBGE, 2010 ‐ Resultados gerais da amostra.

Quadro 7.3‐XI: Número de empregados segundo os setores econômicos, 2012
Setores econômicos
Criciúma
Içara
Extrativa mineral

233

54

18.353

6.963

367

149

Construção Civil

3.365

273

Comércio

15.819

4.105

Serviços

23.444

2.496

Administração Pública

3.345

1.153

Indústria de Transformação
Serviços Industriais de Utilidade Pública
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Setores econômicos
Agropecuária
Total

Criciúma

Içara

27

103

64.953

15.296

Fonte: Resultados elaborados pela Secretaria de Estado da Fazenda com base em dados do Ministério do Trabalho e
Emprego.

Produto Interno Bruto
No ano de 2008, o PIB do estado de Santa Catarina atingiu R$ 123,2 bilhões, aparecendo como o sexto
maior entre os estados brasileiros. No ano de 2010, atingiu R$ 152,4 bilhões, caindo para a sétima
posição e com participação de 4% no PIB nacional.
O PIB de Criciúma e Içara apresentou, respectivamente, crescimento de 49,8% e 95,8% no período entre
2006‐2010. Também foi expressivo o crescimento de 87,4% no PIB per capita de Içara, ficando bem
acima do registrado em Criciúma (49,8%), inclusive, em valores nominais, o PIB per capita de Içara foi
superior ao de Criciúma em 2010 (Quadro 7.3‐XII e Quadro 7.3‐XIII).
Quadro 7.3‐XII: PIB Municipal 2006 e 2010 (A preços correntes 1.000 R$)
Municípios
Criciúma
Içara

2006

2010

Variação (%)

2.381.129,48

3.566.410,64

49,8%

588.607,02

1.152.534,71

95,8%

Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios.

Quadro 7.3‐XIII: Produto Interno Bruto per capita, 2006 e 2010 (R$)
Municípios

2006

2010

Variação (%)

Criciúma

12.570,85

18.552,25

Içara

10.448,90

19.581,28

47,6%
87,4%

Fonte: IBGE, Produto Interno Bruto dos Municípios.

O PIB de Criciúma se concentra no setor de serviços e na indústria, seguidos pelo setor agropecuário
(Quadro 7.3‐XIV), que é inexpressivo. Em Içara, a contribuição da Agropecuária no montante do PIB foi
pequena em 2010 (5,04%) e apresenta tendência de queda. O setor de serviços lidera a composição do
PIB em ambos os municípios e encontra‐se tendencialmente em ascensão (Quadro 7.3‐XV).

Quadro 7.3‐XIV: Participação da agropecuária, indústria e serviços no total do PIB no município de Criciúma,
2006 ‐ 2010
ANO

Agropecuária (%)

Indústria (%)

Serviços (%)

2010

0,58

31,2

57,2

2009

0,79

29,2

60,3

2008

0,72

31,5

56,2

2007

0,50

32,5

56,3

2006

0,52

32,4

56,6

Fonte: IBGE, PIB dos Municípios 2010. Nota: Exclui‐se desse quadro a participação dos impostos sobre produtos.
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Quadro 7.3‐XV: Participação da agropecuária, indústria e serviços na composição do PIB no município de Içara,
2006 ‐ 2010
ANO

Agropecuária (%)

Indústria (%)

Serviços (%)

2010

5,04

32,2

49,1

2009

9,60

34,3

44,2

2008

7,99

38,3

41,3

2007

4,76

39,1

42,9

2006

7,38

34,3

45,3

Fonte: IBGE, PIB dos Municípios 2010. Nota: Exclui‐se desse quadro a participação dos impostos sobre produtos.

Como mencionado anteriormente, a primeira mineradora de carvão do sul do Brasil foi instalada em
Criciúma. Sua atividade perdurou ao longo do século XX. Com a crise do setor a partir de 1980, os
municípios produtores precisaram diversificar sua base industrial. As atividades industriais da região Sul
de Santa Catarina apresentaram diferentes faces, em Criciúma predominou a extração do carvão
mineral, em Tubarão a transformação de carvão em energia, em Imbituba houve a industrialização do
rejeito do carvão da indústria carboquímica catarinense. Criciúma, Içara e Urussanga dispõem da
atividade ceramista em seu parque industrial. O Quadro 7.3‐XVI demonstra a significância da indústria
de transformação e extrativista na composição do faturamento líquido das atividades econômicas dos
municípios de Criciúma e Içara em 2011, respectivamente 52,6% e 58%.
Quadro 7.3‐XVI: Faturamento líquido das atividades econômicas em Criciúma e Içara, 2011 (R$)
Área de
Indústria de
Indústria extrativa
Comércio varejista
Comércio atacadista
abrangência
transformação
Criciúma
3.038.083.693,12
49.473.885,72
2.079.900.975,14
600.942.418,74
Içara

982.595.708,23

1.660.634,87

336.325.684,46

371.934.353,11

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda, DIAT, Assessoria Econômica, 2011.

Agropecuária
Segundo o Quadro 7.3‐XVII, o efetivo de rebanhos do município de Içara é 79% maior que o de
Criciúma. Em termos quantitativos, a produção de aves figura como a atividade mais expressiva; o setor
responde por 90,4% da produção em Criciúma e 96,3% em Içara.
Segundo a veterinária responsável em Balneário Rincão, o setor pecuário é pouco expressivo no
município. A pecuária de corte se concentra em torno das lagoas e restam poucos produtores em
atividade, cerca de três ligados à bovinocultura de corte e quatro ao gado leiteiro.
Quadro 7.3‐XVII: Efetivo do rebanho, por cabeça, 2011
Especificação

Criciúma

Içara

Grande porte

8.630

17.602

Bovino

8.248

17.074

Equino

382

528

Médio porte

1.715

1.329

Suíno

1.161

940

38

139

516

250

Caprino
Ovino
Pequeno porte

97.947 494.709
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Especificação

Criciúma

Galos, frangas, frangos e pintos
Galinhas
Codornas

Içara

50.000 443.134
47.947 50.000
‐
1.575

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de
Agropecuária, Pesquisa da Pecuária Municipal 2011.

Segundo o Quadro 7.3‐XVIII, a produção de ovos de galinha responde por 54,7% da produção de
derivados animais em Criciúma; também é expressiva a produção de leite, que responde por 38,4% da
produção do setor. Içara é considerada a capital do mel; sua produção responde por 24,4% do valor da
produção animal do município. Entretanto, o produto com maior valor de produção é o leite,
responsável por 50,9% do setor.

Quadro 7.3‐XVIII: Produção Animal, 2011
CRICIÚMA
Produtos
Leite produzido (1 000 litros)
Ovos de galinha (1 000 dúzias)
Ovos de codorna (1 000 dúzias)
Mel de abelha (t)

Quantidade
(cabeças)

Valor
(mil R$)

3.000
1.321
‐

Quantidade
(cabeças)

2.040
2.907
‐

98

IÇARA

372

Valor
(mil R$)

3.909
610
25
320

2.541
1.220
15
1.216

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Agropecuária, Pesquisa da Pecuária Municipal 2011.

Agricultura
Esta seção apresenta os dados e informações sobre os principais sistemas agrícolas da região e sobre as
lavouras (temporárias e permanentes).
Com o declínio da atividade agrícola restaram poucos agricultores em Balneário Rincão. A agricultura se
pratica majoritariamente na faixa litorânea próxima ao mar e vales fluviais próximos à desembocadura
dos rios, em pequenos minifúndios associados aos engenhos de farinha (FERNANDES, 2004). Se no
passado as relações econômicas se fundamentavam no binômio pesca e agricultura, atualmente o
pescador não se dedica mais às atividades agrícolas.
Na década de 1940, a região Sul já alcançava a posição de maior produtora de tabaco em folha, com
52% da produção nacional. A partir da década de 1970, com a intensificação da internacionalização do
setor, o incremento dos tratos convencionais da agricultura e o advento tecnológico triplicaram a
quantidade produzida. A partir de 1975, os estados de Santa Catarina e Paraná assumiram o segundo e
o terceiro lugar, respectivamente, como os maiores produtores de fumo do país, atrás apenas do Rio
Grande do Sul. Se em 1940 as regiões Sul e Nordeste respondiam juntas por 93% da produção nacional,
em 2006 apenas o Sul respondia por 96,8% da produção nacional.
Em se tratando das lavouras temporárias, observa‐se no Quadro 7.3‐XIX que a cultura do milho
responde pela maior área plantada em Criciúma, enquanto em Içara o fumo ocupa lugar de destaque.
Contudo, segundo a representante da Secretaria de Agricultura de Içara, é preciso ponderar que mesmo
que Içara já tenha se consolidado no passado como capital do fumo, sua produção apresenta queda nos
últimos anos. Atualmente as empresas fumageiras selecionam poucos agricultores para trabalhar em
seu regime de integração. Os antigos produtores de fumo migraram para o cultivo de milho, feijão,
hortaliças e bovinocultura.
Segundo dados do IBGE, a área plantada de arroz em Içara nos últimos dez anos manteve‐se
praticamente estável; houve retração de apenas 2,2%. A área plantada de fumo apresentou queda mais
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acentuada nesse município, 16%. Segundo a Secretaria de Agricultura de Içara, não há registro de
produção de arroz em Balneário Rincão.
Observa‐se no Quadro 7.3‐XIX que, em Criciúma, o milho corresponde a 48% da área plantada de
lavoura temporária do município, enquanto o fumo corresponde a 38% do total plantado em Içara. Em
termos numéricos, com exceção das 11.200 t produzidas de banana em Criciúma em 2011. Em ambos os
municípios analisados, as lavouras permanentes são menos expressivas em comparação às temporárias
(vide Quadro 7.3‐XX).

Quadro 7.3‐XIX: Área plantada, quantidade produzida e valor da produção em lavoura temporária, Criciúma e
Içara, 2011
Criciúma
Içara
Área
Valor da
Área
Valor da
Produto
Quantidade
Quantidade
plantada
Produção
plantada
Produção (mil
produzida
produzida
(Hectares)
(mil reais)
(Hectares)
reais)
Arroz
290
1.500
600
2.350
10.687
4.274
Batata Inglesa
120
2.100
1.320
42
630
414
Cana‐de‐açúcar
50
2.000
180
50
2.500
225
Cebola
‐
‐
‐
5
90
54
Feijão
610
840
969
2.300
2.324
2.699
Fumo
680
1.360
6.256
4.200
8.400
38.640
Mandioca
100
1.800
342
150
2.700
540
Melancia
‐
‐
25
750
270
Milho
1.700
9.180
3.855
2.000
10.320
4.334
Tomate
‐
‐
396
5
150
180
Trigo
12
360
‐
‐
‐
‐
Fonte: IBGE ‐ Produção Agrícola Municipal, 2011.

Quadro 7.3‐XX: Área plantada e Quantidade produzida e valor da produção em lavoura permanente, Criciúma e
Içara, 2011
Criciúma
Içara
Produto

Quantidade
produzida (ton)

Área plantada
(Hectares)

Valor da
Produção
(mil reais)

Quantidade
produzida (ton)

Área plantada
(Hectares)

Valor da
Produção
(mil reais)

Banana
Laranja
Maracujá
Uva

800
5
10
36

11.200
80
200
3

5.600
20
300
50

30
60
‐
‐

375
900
‐
‐

187
306
‐
‐

Fonte: IBGE ‐ Produção Agrícola Municipal, 2011.

Infraestrutura Básica
Energia Elétrica
O fornecimento de energia elétrica nos municípios de Criciúma e Içara é responsabilidade das Centrais
Elétricas de Santa Catarina S/A. (CELESC). Segundo dados da CELESC, no município de Içara, a classe de
consumidores residenciais representa 12,2% do consumo de energia elétrica, a industrial 82,3% e a
comercial 1,2%. No município de Criciúma, a classe de consumidores residenciais representa 27,6% do
consumo de energia elétrica, a industrial 47% e a comercial 19,4%. (SEBRAE, 2010).
O Quadro 7.3‐XXI demonstra que em Criciúma e Içara, no período entre 2004 e 2008, houve evolução
do número de unidades consumidoras, respectivamente 11%e 6,4%, além de uma evolução do consumo
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total na ordem de 8,3% e 931%. A evolução da média de consumo anual per capita diminuiu 2,4% em
Criciúma no período analisado e aumentou 869,9% em Içara. Este aumento significativo no consumo de
energia elétrica em Içara pode ser explicado pela expansão do parque industrial do município na última
década.

Quadro 7.3‐XXI: Consumidores e consumo de energia elétrica em Criciúma e Içara, 2008
Criciúma
Içara
Indicadores de Consumo
2004
2008
2004
2008
Nº de unidades consumidoras
54.082
60.018
545
580
Consumo Total (kW/h)
391.318.154 423.687.947
14.644.208
150.998.115
Média de Consumo Anual Per Capita (kW/h)
7.236
7.059
26.870
260.341,60
Fonte: Centrais Elétricas de Santa Catarina (CELESC) adaptada de SEBRAE, 2010.

Abastecimento de Água
O Abastecimento de água da rede geral na zona urbana de Criciúma e Içara é efetuado pela Companhia
de Águas e Saneamento (CASAN). A captação é do tipo superficial de derivação e localiza‐se no rio do
Braço. O total de adução é cerca de 20 litros/segundo.
O abastecimento de água pela rede da CASAN atendeu 79,6% dos domicílios em Içara e 95,7% em
Criciúma em 2010. Os domicílios que não são ligados à rede captam água das nascentes, poços
artesianos ou ligações clandestinas.
Quadro 7.3‐XXII: Indicadores de abastecimento de água em Criciúma e Içara, 2010
Forma de abastecimento de água
Criciúma
Içara
Rede geral
58907
14755
Poço ou nascente
2433
3557
Rio, açude, lago ou igarapé
6
1
Outra
110
194
Fonte: IBGE ‐ Banco de Dados Agregados – SIDRA, 2010.

Observa‐se que a distribuição de água por rede geral é a mais abrangente em ambos os municípios,
porém, analisando‐se a relação rede geral por poço ou nascente, obtém‐se um índice de 24,2 para
Criciúma e 4,14 para Içara. Isto é, em Criciúma precisa‐se de 24 distribuições de água por rede geral para
se chegar a 1 distribuição por poço ou nascente; já para Içara a mesma relação é de apenas 4 para 1.

Saneamento Básico
De acordo com IBGE, no que se refere à abrangência dos serviços de saneamento básico, o esgotamento
sanitário é o que tem menor presença nos municípios brasileiros. Dos 4 425 Municípios existentes no
Brasil, em 1989, menos da metade (47,3%) tinha algum tipo de serviço de esgotamento sanitário e, onze
anos mais tarde, os avanços não foram muito significativos: dos 5 507 municípios, 52,2% eram servidos.
No Brasil, apenas 33,5% dos domicílios são atendidos por rede geral de esgoto, além de apresentar um
quadro marcante de desigualdades regionais. O atendimento chega ao seu nível mais baixo na Região
Norte, onde apenas 2,4% dos domicílios são atendidos, seguidos da Região Nordeste (14,7%), Centro‐
Oeste (28,1%) e Sul (28,1%). A Região Sudeste apresenta o melhor atendimento, mesmo assim, cobre
pouco mais da metade dos domicílios da região (53,0%). Apenas 12% da população catarinense são
atendidas pelo serviço de rede de esgoto tratado em Santa Catarina, apresentando‐se com índice bem
abaixo da média nacional, que corresponde a 40% da população.
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De acordo com os dados do Censo de 2010 (Quadro 7.3‐XXIII), no que se refere ao tratamento do
esgoto sanitário, em Içara apenas 11,8 % da população é atendida por rede geral de esgoto, enquanto
em Criciúma a abrangência é de 19,1 %.

Quadro 7.3‐XXIII: Destino dos Dejetos, 2010
Tipo de esgotamento sanitário
Rede geral de esgoto ou pluvial
Fossa séptica
Fossa rudimentar
Vala
Rio, lago ou mar
Outro tipo
Não tinham
TOTAL

Criciúma

Içara

36.730
19.794
2.880
820
971
158
208
61561

6.954
6.757
4.459
229
70
11
27
18507

Fonte: IBGE ‐ Banco de Dados Agregados – SIDRA, 2010.

Serviços bancários e câmbio
A rede bancária de Içara é constituída por 14 postos e agências, em Criciúma são 93 postos e agências,
além de 3 cooperativas de crédito e 1 agência de microcrédito. O Quadro 7.3‐XXIV detalha a
distribuição das instituições que integram o sistema financeiro dos municípios.

Quadro 7.3‐XXIV: Número de agências e postos bancários, 2009
Tipo de dependência
Criciúma
Agências bancárias
27
Posto Avançado de Atendimento ‐ PAA
‐
Posto Bancário de Arrecadação e Pagamento ‐ PAP
‐
Posto de Atendimento Bancário ‐ PAB
11
Posto de Atendimento Bancário Eletrônico ‐ PAE
55
Posto de Atendimento Transitório ‐ PAT
‐
Total de Agências e postos bancários
93
Cooperativas de crédito
3
Agências de Microcrédito
1

Içara
5
‐
‐
2
7
‐
14
‐
‐

Fonte: Banco Central do Brasil (BACEN), Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro de Gestão da Informação ‐
Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado de Santa Catarina ‐ Agência de Fomento do Estado de Santa Catarina S.A
(BADESC) apud IBGE, 2010.

Segurança Pública
Em relação às condições gerais de segurança, houve um aumento da violência no estado de Santa
Catarina no ano de 2010. Entre 2009 e 2010 foi registrado um aumento de 25% segundo dados
apresentados no estudo realizado pelo Instituto Sangari. O estudo aponta que 80% dos crimes ocorridos
no estado estão vinculados ao tráfico e/ou uso de entorpecentes.
Observa‐se no Quadro 7.3‐XXV que, mesmo sendo relativamente baixo o número de homicídios frente
ao total de habitantes existentes nos municípios da AII, existe uma tendência de crescimento. Criciúma
apresentou um incremento de 22,7% entre 2006 e 2008, enquanto em Içara o acréscimo foi de 50%.
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Município
Criciúma
Içara

Quadro 7.3‐XXV: Número de homicídios nos municípios, 2006 ‐ 2008
Homicídios
Suicídios
2006
2007
2008
2006
2007
17
8
22
18
10
3
2
6
3
3

2008
12
3

Fonte: Mapa da Violência, 2011: Os jovens do Brasil ‐ Estudo Completo.

Sistema Viário
O município de Içara tem uma malha viária conectada aos municípios vizinhos, sendo cortado no sentido
Leste‐Oeste pela BR‐101, a qual percorre 20 km no município dividindo‐o ao meio na localidade de Vila
Nova. A SC‐445 cruza o município no sentido Norte‐Sul, ligando‐o à Criciúma, é neste trajeto que se
situa a Ferrovia Tereza Cristina que transporta carvão, cerâmica e contêineres, tendo ligação direta com
o porto de Imbituba.
O Quadro 7.3‐XXVI e o Quadro 7.3‐XXVII apresentam as principais rodovias e distâncias das principais
capitais próximas a Criciúma e Içara.
Quadro 7.3‐XXVI: Rodovias que cortam o município de Criciúma e Içara
Município
Criciúma
Içara

Nome da Rodovia
SC‐443, SC‐445, SC‐445, SC‐446, SC‐447 e BR‐101
SC‐487, SC‐445, SC‐443 e BR‐101

Fonte: Governo do Estado de Santa Catarina, Centro de Informática e Automação do Estado de santa Catarina (CIASC), Mapa
Interativo de SC adaptada de SEBRAE, 2010.

Quadro 7.3‐XXVII: Distância dos municípios de Criciúma e Içara em relação às capitais do Sul do Brasil
Criciúma
Içara
Capital
Distância em km
Florianópolis ‐ SC
187
183
Curitiba ‐ PR
467
461
Porto Alegre ‐ RS
276
276
Fonte: Editora Abril, Guia Quatro Rodas Rodoviário, 2007 apud SEBRAE, 2010.

O Quadro 7.3‐XXVIII e o Quadro 7.3‐XXIX apresentam a distância de Criciúma e Içara dos principais
portos e aeroportos do estado.
Quadro 7.3‐XXVIII: Distância rodoviária dos municípios de Criciúma e Içara em relação aos portos catarinenses
Criciúma
Içara
Porto
Distância em km
Porto de Imbituba
102
98
Porto de Itajaí
262
258
Porto de Laguna
79
75
Porto de Navegantes
262
258
Porto de São Francisco do Sul
346
342
Fonte: Editora Abril, Guia Quatro Rodas Rodoviário, 2007 apud SEBRAE, 2010.

Quadro 7.3‐XXIX: Distância rodoviária dos municípios de Criciúma e Içara dos principais aeroportos catarinenses
Criciúma
Içara
Aeroporto
Distância em km
Aeroporto Diomício Freitas ‐ Forquilhinha
18
21
Aeroporto Internacional Hercílio Luz ‐ Florianópolis
187
183
Aeroporto Lauro Carneiro de Loyola ‐ Joinville
340
336
Aeroporto Ministro Victor Konder ‐ Navegantes
262
258
Aeroporto Serafin Enoss Bertaso ‐ Chapecó
497
500
Fonte: Editora Abril, Guia Quatro Rodas Rodoviário, 2007 apud SEBRAE, 2010.
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Principais Meios de Comunicação
Os principais meios de comunicação dos municípios de Criciúma e Içara estão dispostos no Quadro
7.3‐XXXe no Quadro 7.3‐XXXI. Compete observar que, além dos veículos de comunicação destacados,
os municípios contam com acesso a jornais e revistas de circulação regional e nacional.

Quadro 7.3‐XXX: Principais meios de comunicação do município, Criciúma
Tipo de veículo

Empresa

Jornais
Rádios
Emissoras de TV
Agências de Correios

A Palavra, Folha dos Municípios, Jornal A Verdade, A Tribuna, Diário de
Criciúma, Jornal da Manhã Criciúma e Tribuna do Dia
Rádio Cidade FM de Criciúma e Rádio Som Maior FM, Sociedade Rádio
Difusora Eldorado Catarinense e Sociedade Rádio Hulha Negra de
Criciúma
Globo, Rede Vida, Cultura, Record, Record News, Bandeirantes e SBT
8 Agências

Fonte: Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina (ADJORI) ‐ Jornais do Brasil.com ‐ Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) ‐ Correios apud SEBRAE, 2010.

Quadro 7.3‐XXXI: Principais meios de comunicação, Içara
Tipo de veículo

Empresa

Jornais

Agora

Rádios AM
Rádios Comunitárias
Emissoras de TV
Agências de Correios

Rádio Difusora de Içara
Associação de Radiodifusão Comunitária de Içara
Globo, Rede Vida, Record, Record News, Bandeirantes e SBT
3 Agências

Fonte: Associação dos Jornais do Interior de Santa Catarina (ADJORI) ‐ Jornais do Brasil.com ‐ Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) ‐ Correios apud SEBRAE, 2010.

Quanto à estrutura de telefonia de Içara, 35,9% dos domicílios são atendidos por serviço de telefonia
fixa, e 50,8%, em Criciúma.
Município
Criciúma
Içara

Quadro 7.3‐XXXII: Dados de Telecomunicações
Linhas telefônicas instaladas
31.254
6.643
Fonte: Censo Demográfico IBGE, 2010.

7.3.2 Estrutura Fundiária e Uso do Solo
Criciúma apresenta, em média, propriedades rurais menores (ha) que Içara, respectivamente 10.8 ha e
13,5 ha. Segundo entrevistas realizadas na Secretaria de Agricultura do município de Içara, as
propriedades rurais de Balneário Rincão não são maiores que 10 ha. Propriedade rurais com estas
dimensões evidenciam a predominância de pequena agricultura familiar e, possivelmente em muitos
casos, de subsistência e/ou complementar a outras rendas familiares.
A relação entre a utilização de lavouras e pastagens, segundo a distribuição dos estabelecimentos rurais
por área (ha), está expressa no Quadro 7.3‐XXXIV; também é apresentada em percentual na Figura
7.3‐XI e na Figura 7.3‐XII. Observa‐se que a lavoura temporária predomina nos dois municípios. Chama a
atenção ainda expressiva ocorrência de pastagens naturais em Criciúma (27,5%) e Içara (23,8%).
O Quadro 7.3‐XXXIII demonstra o predomínio do trabalho masculino no setor agropecuário dos dois
municípios da AII. Situação comum em cidades localizadas próxima à orla e com economia dinâmica,
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estes fatores são determinantes na oferta de empregos culturalmente tidos como femininos.
Geralmente vagas desta natureza estão relacionadas ao setor de serviços como, por exemplo,
camareira, atendente, recepcionista, empregada doméstica, etc.
É interessante notar que a maioria dos produtores rurais, em Criciúma e Içara, são proprietários das
terras, respectivamente 90% e 87,6% do total dos tipos de utilização da terra (Quadro 7.3‐XXXIII e
Quadro 7.3‐XXXIV).
Quadro 7.3‐XXXIII: Estrutura fundiária – Quantidade e área dos estabelecimentos agropecuários, 2006
Municípios

Número de estabelecimentos
agropecuários

Área dos estabelecimentos
agropecuários (ha)

Criciúma

607

6.565

Içara

1.268

17.214

Fonte: Censo Agropecuário, 2006.

Quadro 7.3‐XXXIV: Área dos estabelecimentos (ha) agropecuários por utilização da terra, 2006
Utilização de Lavouras e Pastagens

Criciúma

Içara

Lavouras ‐ permanentes
Lavouras ‐ temporárias
Lavouras ‐ área plantada com forrageiras para corte
Lavouras ‐ área para cultivo de flores, viveiros de
mudas, estufas de plantas e casas de vegetação
Pastagens ‐ naturais
Pastagens ‐ plantadas degradadas
Pastagens ‐ plantadas em boas condições

796
2.940
70

548
10304
135

3

38

1.724
59
672

3750
342
650

Fonte: Censo Agropecuário, 2006.

Lavouras permanentes
0,9%

10,7%

12,7%

Lavouras temporárias
Lavouras ‐ área plantada com
forrageiras para corte

27,5%

46,9%
0,0%
1,1%

Lavouras ‐ área para cultivo de
flores, viveiros de mudas, estufas de
plantas e casas de vegetação
Pastagens naturais
Pastagens plantadas degradadas

Figura 7.3‐XI: Distribuição (%) da utilização de lavouras e pastagens, Criciúma, 2006
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Lavouras permanentes

2,2% 4,1% 3,5%

Lavouras temporárias
Lavouras ‐ área plantada com forrageiras
para corte

23,8%

0,2%
0,9%

Lavouras ‐ área para cultivo de flores,
viveiros de mudas, estufas de plantas e
casas de vegetação
Pastagens naturais

65,4%

Pastagens plantadas degradadas

Figura 7.3‐XII: Distribuição (%) da utilização de lavouras e pastagens, Içara, 2006

Municípios
Criciúma
Içara

Quadro 7.3‐XXXV: Pessoal ocupado na agropecuária, 2006
Sexo
Homens
1.647
2755

Mulheres
747
1723

Fonte: Censo Agropecuário, 2006.

Quadro 7.3‐XXXVI: Número de estabelecimentos agropecuários por utilização da terra ‐ Criciúma/SC
Condição do produtor
Utilização de Lavouras e
Assentado sem
Produtor
Pastagens
Proprietário
titulação
Arrendatário Parceiro Ocupante
sem área
definitiva
Lavouras ‐ permanentes
274
‐
4
2
11
‐
Lavouras ‐ temporárias
Lavouras ‐ áreas plantadas com
forrageiras para corte
Lavouras ‐ áreas para cultivo de
flores, viveiros de mudas,
estufas de plantas e casas de
vegetação
Pastagens ‐ naturais
Pastagens ‐ plantadas
degradadas
Pastagens ‐ plantadas em boas
condições
Total

419

‐

54

2

18

‐

75

‐

3

‐

2

‐

5

‐

‐

‐

‐

‐

404

‐

12

1

17

‐

16

‐

‐

‐

‐

‐

77

1

9

1270

1

82

4
5

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário, 2006.
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52

0

Quadro 7.3‐XXXVII: Número de estabelecimentos agropecuários por utilização da terra ‐ Içara/SC
Condição do produtor
Utilização de Lavouras e
Produtor
Assentado sem
Pastagens
Proprietário
Arrendatário Parceiro Ocupante
sem
titulação definitiva
área
Lavouras ‐ permanentes
124
‐
5
1
‐
Lavouras ‐ temporárias
Lavouras ‐ áreas
plantadas com
forrageiras para corte
Lavouras ‐ áreas para
cultivo de flores, viveiros
de mudas, estufas de
plantas e casas de
vegetação
Pastagens ‐ naturais
Pastagens ‐ plantadas
degradadas
Pastagens ‐ plantadas
em boas condições
Total

897

1

83

21

57

‐

110

‐

4

2

3

‐

7

‐

‐

‐

1

‐

619

1

37

3

34

‐

19

‐

2

1

‐

112

‐

2

3

7

‐

1888

2

133

29

104

0

Fonte: IBGE – Censo Agropecuário, 2006.

7.3.3 Contexto Local do Projeto do Condomínio Ecovitta: o município de Balneário Rincão
Este capítulo apresenta o contexto socioeconômico da Área de Influência Direta (AID) do estudo. A
contextualização socioeconômica do jovem município de Balneário Rincão fornece subsídios para
auxiliar na avaliação dos aspectos positivos e negativos da instalação do empreendimento em questão.
O crescimento do município se relaciona principalmente à proximidade de Criciúma, à pavimentação da
rodovia SC‐445, ao calor de verão da região sul, à busca de lazer, à construção da BR‐101, à facilidade de
acesso à região e à busca de novas áreas pelo mercado imobiliário.
Segundo o conjunto das entrevistas, nos últimos anos a atuação do órgão ambiental municipal de Içara
(FUNDAI) foi eficiente e não permitiu a ocupação imobiliária em áreas inadequadas. Por esta razão, ao
contrário da saturação observada em nível municipal, ainda existe disponibilidade de terrenos na parte
sul de Balneário Rincão, no entanto, praticamente desabitada, sendo amplamente utilizada apenas nos
meses de temporada de verão. O perfil habitacional desta região apresenta edificações
majoritariamente do tipo casa de um pavimento. São escassos os mercados locais e não existem
equipamentos sociais votados ao lazer e recreação.
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Figura 7.3‐XIII: Estabelecimentos comerciais fechados na baixa temporada e casas desocupadas à venda

Segundo corretores consultados em Balneário Rincão, ocorre que muitas áreas do município tiveram sua
ocupação restringida pela má gestão de processos de licenciamento ambiental por parte de
empreendedores privados e do órgão ambiental local. Esta "dificuldade" restringiu o setor e a
disponibilização de novas frentes de expansão habitacional, principalmente em áreas nobres. Projetos
como o Condomínio Ecovitta Resort possuem forte apelo imobiliário e alto valor monetário quando
comparado a empreendimentos localizados em bairros já consolidado ou com infraestrutura precária.

Figura 7.3‐XIV: Infraestrutura precária da porção sul da cidade de Balneário Rincão

O perfil habitacional da região demonstra que 55,1% dos domicílios da área de estudo são ocupados por
2 ou 3 pessoas.
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Figura 7.3‐XV: Perfil habitacional do bairro Moradas do Sol, ponta norte do município de Balneário Rincão

Quadro 7.3‐XXXVIII: Quantidade de domicílios particulares permanentes segundo o número de moradores

1 morador
478

2 moradores
1112

Continuação
6 moradores
134

3 moradores
894

4 moradores
643

5 moradores
292

7 moradores

8 moradores

9 moradores

10 moradores

56

20

5

5

Fonte: Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo por setor censitário.
* O IBGE não incluiu os domicílios coletivos, que em Balneário Rincão são 17.

A maior parte dos domicílios, o equivalente a 95,5% do total, é do tipo casas, apenas 3,6% são do tipo
apartamentos e são poucas as casas em vila ou em condomínio, perfazendo 0,5%.

Tabela 7.3‐XI: Número de domicílios segundo tipo

Domicílios particulares
permanentes do tipo casa

Domicílios particulares
permanentes do tipo casa de vila
ou em condomínio

Domicílios particulares
permanentes do tipo
apartamento

3476

17

131

Fonte: Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo por setor censitário.

7.3.3.1

Indicadores populacionais e socioeconômicos do município de Balneário Rincão

Análise demográfica e distribuição populacional
De acordo com os dados censitários do IBGE (2010), a população de Balneário Rincão apresentou
crescimento de 34,5% no período 2000‐2010 (Quadro 7.3‐XXXIX). Considerando‐se o dado da
estimativa populacional do IBGE de 2012, o crescimento foi de 49,8%. Segundo o documento
“Diagnóstico de Saúde do Balneário Rincão” (2012), a maior parte dos moradores fixos reside nos
bairros Pedreiras, Urussanga Velha, Barra velha, lagoa dos Freitas e áreas periféricas ao Rincão Centro e
Sul.
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Quadro 7.3‐XXXIX: População total em 2000 e 2010
Período

Balneário Rincão

Evolução Percentual entre 2000 ‐ 2010

2012*
2010
2000

11.136
10.923
7.293

34,5%

Fonte: Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo por setor censitário.
*Estimativa de População 2012.

A população feminina naquele mesmo período apresentou crescimento de 51,6%, superior ao
registrado no estrato masculino da população, 48% (Quadro 7.3‐XL). A distribuição da população
segundo gênero em 2010 é praticamente igual. A distribuição da população segundo a faixa‐etária
demonstra uma população jovem, concentrada principalmente nas faixas etárias dos 10 aos 29 anos
(Quadro 7.3‐XLI).
Quadro 7.3‐XL: População segundo gênero
Gênero

Período

Masculino
5.487
3.708

2010
2000

Feminino
5.436
3.585

Fonte: Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo por setor censitário.

Quadro 7.3‐XLI: População segundo faixa‐etária, 2010
Nome do
distrito

0a4
anos

5 a 9 anos

10 a 14
anos

15 a 19
anos

20 a 24
anos

25 a 29
anos

30 a 34
anos

35 a 39
anos

Balneário
Rincão

760

795

945

900

860

875

718

669

Continuação

40 a 44
anos

45 a 49
anos

50 a 54
anos

55 a 59
anos

60 a 64
anos

65 a 69
anos

70 a 74
anos

75 a 79
anos

80 ou
mais

717

775

689

652

614

408

256

174

116

Fonte: Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo por setor censitário.
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80 ou mais
75‐79
70‐74
65‐69
60‐64
55‐59
50‐54
45‐49
40‐44
35‐39
30‐34
25‐29
20‐24
15‐19
10‐14
5‐9
0‐4
0

200

400

600

800

1000

Figura 7.3‐XVI: População de Balneário Rincão distribuída por Faixa Etária – 2010

População Flutuante do Município de Balneário Rincão
O município de Balneário Rincão possui estreita ligação com aspectos ligados à maritimidade,
característica essa que imprime significado ao lugar e denota lazer. Seus atributos cênicos associados à
sazonalidade do verão induzem o surgimento de uma população flutuante que busca o município nos
meses da alta temporada de verão (dezembro a fevereiro).
A população flutuante pode ser caracterizada como sendo aquela constituída pelos veranistas locais
(moradores de outros municípios, e até de outras regiões do país, que possuem casas em Balneário
Rincão) e os turistas (residentes em outros municípios e que alugam casas no Balneário Rincão).
Se para a população fixa há dados e estimativas oficiais disponíveis, os mesmos não existem para a
população flutuante. Entretanto, alguns elementos permitem inferir a parcela da população flutuante,
um deles é a forma de ocupação do domicílio (ocupado ou não ocupado) apontada pelo IBGE. Para este
fim, considera‐se que a maior parte da população flutuante é acomodada nos domicílios não ocupados.
Detalhe importante é que normalmente os domicílios utilizados pela população flutuante apresentam
um número de pessoas por domicílio maior que aqueles utilizados pela população fixa, pois, em cidades
balneárias turísticas, é comum os parentes gozarem suas férias juntos, em muitos casos duas ou mais
famílias dividindo o aluguel de um mesmo imóvel. Outra parte da população flutuante caracteriza‐se
pelos visitantes acolhidos pelos moradores fixos.
Nas pesquisas de campo frequentemente aludiu‐se que Balneário Rincão chega a comportar uma
população de até 200 mil pessoas no verão. Mesmo configurando um valor comum no imaginário
popular, esta estimativa nos pareceu improvável, considerando que para efetivá‐la seria necessário que
houvesse 21 pessoas em cada domicílio não ocupado. Além disso, quando questionados diretamente
sobre o número de pessoas presentes nas casas não ocupadas no período de verão, as respostas
variaram entre 10 a 15 pessoas.
Para estipular situações mais próximas da realidade, diferentes Cenários foram construídos pela equipe
técnica deste estudo, o ponto de partida foram os seguintes dados:



Número de domicílios ocupados ........................... 3.643
Número de domicílios não ocupados .................... 9.236
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População (fixa) ..................................................... 10.923
Número de pessoas por domicílio ocupado.......... 3,0

As variáveis que compõem cada um dos três Cenários foram definidas em razão de três situações
marcantes: a baixa temporada, quando no município permanecem apenas os moradores fixos; a alta
temporada nos meses de verão; e o período crítico da alta temporada quando acontecem as
festividades que comemoram o réveillon e o carnaval. Existe ainda a contribuição do que costuma
denominar como Day User, ou seja, banhistas e/ou visitantes que permanecem apenas durante o dia no
município. Contudo, não existem dados disponíveis para mensurá‐los. A Tabela 7.3‐XIII traz a projeção
das prováveis populações para os diferentes períodos definidos pelos Cenários A, B e C.
Tabela 7.3‐XII: Cenários populacionais, Balneário Rincão, 2010
Cenário A
Cenário B
Pessoas/Domicílio
Baixa Temporada
Alta Temporada 1
Domicílios Ocupados
3
6
Domicílios não ocupados
0
10
População Fixa
10.923
21.858
População Flutuante
0
92.360
População Total
10.923
114.218
Relação entre a população da
‐
10,5
alta e baixa temporada

Cenário C
Alta Temporada 2
6
15
21.858
136.540
160.398
14,7

Fonte: compilação interna, Socioambiental.

Iniciando pelo Cenário C, verifica‐se que, mesmo adotando‐se 15 pessoas por domicílio não ocupado e 6
pessoas nos domicílios ocupados, o máximo de pessoas computadas no Balneário Rincão é de 160 mil
habitantes, portanto, abaixo da estimativa de 200 mil pessoas mencionada anteriormente. Já o Cenário
B parece mais próximo do que realmente ocorre ao longo da alta temporada no município e, por
decorrência, será utilizado como comparativo na análise dos impactos realizada mais adiante. Quanto
ao Cenário A, não resta dúvida que seja o cenário representativo da baixa temporada.
Perfil da Educação
Segundo dados obtidos na Secretaria de Educação de Balneário Rincão, em 2013 o município conta com
7 centros de educação infantil que recebem crianças entre 3 a 5 anos. A rede municipal ainda conta com
2 escolas de ensino fundamental de anos iniciais. A rede municipal possui 622 alunos matriculados. A
rede estadual mantém duas escolas, uma com ensino médio e outra ensino fundamental, e cada uma
delas comporta cerca de 700 alunos.
O Quadro 7.3‐XLII mostra uma relação entre as variáveis idade e alfabetização, uma vez que as faixas
etárias jovens apresentam maior número de pessoas alfabetizadas. A Figura 7.3‐XVII corrobora esta
informação; verifica‐se que em 2010 as faixas etárias jovens apresentavam os melhores percentuais de
pessoas alfabetizadas.
Quadro 7.3‐XLII: Número de pessoas alfabetizadas em Balneário Rincão segundo faixas etárias, 2010

5a9
anos

10 a 14
anos

15 a 19
anos

20 a 24
anos

25 a 29
anos

30 a 34
anos

35 a 39
anos

40 a 44
anos

541

925

889

851

855

695

635

671

50 a 54
anos
652

55 a 59
anos
598

60 a 64
anos
540

65 a 69
anos
362

70 a 74
anos
225

75 a 79
anos
133

Continuação

45 a 49
anos
733

Fonte: Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo por setor censitário.
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93,6% 94,6% 94,6% 91,7%
87,9% 88,7% 87,9%
76,4%
68,1%

62,1%

Figura 7.3‐XVII: Percentual de pessoas alfabetizadas segundo faixas etárias, 2010

Perfil da Saúde
De acordo com o Diagnóstico de Saúde do Balneário Rincão (Prefeitura Municipal de Içara, 2012), as
3.395 famílias são atendidas por 24 Agentes Comunitários de Saúde – ACS. Existem quatro (4) Unidades
de Saúde da Família (USF) distribuídas nos bairros Pedreiras, lagoa dos Freitas, Centro e Rincão Sul; e um
(1) Posto de Saúde no bairro Barra Velha.

Infraestrutura Básica
O município de Balneário Rincão está localizado ao Sul do estado de Santa Catarina; faz limites ao Norte
com Içara, ao Sul com Araranguá e Oceano Atlântico, a leste com Oceano Atlântico, Jaguaruna e Içara.
Trata‐se de um Município novo, emancipado do Município de Içara no ano de 2003; seu primeiro pleito
eleitoral ocorreu no ano de 2012.
O Balneário Rincão é uma praia de veraneio muito frequentada por moradores das cidades vizinhas,
como Criciúma, Içara, Siderópolis, Nova Veneza, Cocal do Sul, Urussanga e Orleans. (IÇARA; SAÚDE,
2012). Segundo o Diagnóstico de Saúde do Balneário Rincão do ano 2012(Prefeitura Municipal de Içara,
2012), é precária a infraestrutura de esgotamento sanitário que atende turistas e moradores.
A principal via de acesso é a SC‐445 (Rodovia Paulino Búrigo), a qual interliga Balneário Rincão aos
municípios de Içara e Criciúma via BR‐101. A ICR (Içara 353) Jorge Fortulino liga à região da Lagoa dos
Esteves, Faxinal e Balneário Barra Velha; já a ICR (Içara 350) liga a Zona Sul de Balneário Rincão à BR‐
101, cortando a ICR‐353 Jorge Fortulino e passando pelo bairro Boa Vista, saindo na BR‐101 na
comunidade de Poço 8. As distâncias médias até seus principais vizinhos, aeroportos e portos são
exibidas no quadro a seguir.
Florianópolis
Aeroporto Internacional de Florianópolis
Aeroporto Diomício Freitas de Forquilhinhas
Porto de Imbituba
Criciúma
Içara
Siderópolis
Nova Veneza
Cocal do Sul
Urussanga
Orleans
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197 km
206 km
34,5 km
112 km
29,5 km
19 km
13 km
49,1 km
34 km
51 km
65,5 km

O município de Balneário Rincão conta com um destacamento da Polícia Militar e uma subdelegacia
municipal da polícia civil; como não existe batalhão de Corpo de Bombeiros e defesa civil, estes serviços
são prestados pelos municípios vizinhos.

Abastecimento de água
O fornecimento de água e tratamento de esgoto do município de Balneário Rincão ainda é gerido pelo
Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE) de Içara. Em janeiro de 2013, foi implantado o
SAMAE de Balneário Rincão, o qual está em processo de transição para assumir a gestão destes serviços.
Segundo o responsável pelo SAMAE de Balneário Rincão, existem aproximadamente 16 mil ligações de
água. Na Figura 7.3‐XVIII, verifica‐se que no município de Balneário Rincão 81,6% dos domicílios
particulares são abastecidos com água da rede geral, enquanto 18,4% com abastecimento de água por
poço ou nascente e outras formas de abastecimento de água. Segundo os entrevistados, não existe
problema na qualidade e distribuição de água no município.

Tabela 7.3‐XIII: Número de domicílios segundo abastecimento de água
Domicílios particulares
com abastecimento de
água da rede geral

Domicílios particulares
com abastecimento de
água de poço ou
nascente

Domicílios particulares
com abastecimento de
água da chuva

Domicílios particulares
com outra forma de
abastecimento de
água

2968

442

0

229

Fonte: Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo por setor censitário.

Rede geral

6,3%
12,1%

Poço ou
nascente na
propriedade

81,6%

Água da chuva
armazenada em cisterna
Outra forma de
abastecimento de
água

Figura 7.3‐XVIII: Percentual de domicílios segundo abastecimento de água

Energia elétrica
O fornecimento de energia elétrica no município de Balneário Rincão é realizado pela Cooperaliança.
Praticamente todos os domicílios particulares permanentes (99,9%) contam com energia elétrica da
cooperativa distribuidora. Segundo os entrevistados, ocorre problema no fornecimento de energia
apenas nos dias críticos de Natal e Réveillon.
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Tabela 7.3‐XIV: Número de domicílios particulares permanentes segundo energia elétrica

Domicílios particulares
permanentes

Domicílios particulares
permanentes com energia
elétrica de companhia
distribuidora

Domicílios particulares
permanentes com energia
elétrica de outras fontes

Domicílios
particulares
permanentes sem
energia elétrica

3639

3636

1

2

Fonte: Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo por setor censitário.

Resíduos Sólidos
Em relação à coleta de lixo, 3.593 domicílios são atendidos por serviço de limpeza, isto é, 98,7%, embora
1,3% utilizem outra forma de destinação do lixo, como coleta em caçamba, queima, enterramento na
propriedade ou descarte em terreno baldio, rio, lago ou mar (IBGE, Censo 2010). Os resíduos são
destinados ao aterro sanitário da empresa Santec, sediado no município de Içara. Segundo os
entrevistados, eventualmente a coleta de lixo é prejudicada no Natal e Réveillon devido ao expressivo
número de pessoas que se deslocam ao município nestas datas.
Desde 2010, os governos municipais de Balneário Rincão e Içara viabilizam a Cooperativa de Reciclagem
de Içara (Cooperi) e a coleta seletiva intermunicipal. A Cooperi será sediada naquele primeiro município,
no bairro Urussanga Velha. O projeto trata‐se de uma medida compensatória da instalação da empresa
Santec, de forma a oportunizar alternativa de trabalho e renda para os catadores que recolhiam
material no antigo lixão. A cooperativa ainda não está operando, apesar de sua infraestrutura já ter sido
instalada. Inicialmente serão beneficiados 22 cooperados. No local será realizada a separação e o
armazenamento do lixo reciclado destinado à venda. Atualmente não existe este tipo de serviço em
ambos os municípios.

Tabela 7.3‐XV: Número de domicílios particulares permanentes segundo coleta de lixo

Coletado por
serviço de
limpeza

Coletado em
caçamba de
serviço
de limpeza

Queimado ou
enterrado na
propriedade

Jogado em
terreno baldio ou
logradouro

Jogado em rio,
lago ou mar

Outro
destino

3593

6

36

3

0

1

Fonte: Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo por setor censitário.

1,3%

98,7%

Coletado por
serviço de limpeza

Outro destino
(coletado em
caçamba, queimado
ou enterrado,
jogado em terreno,
rio, lago ou mar)

Figura 7.3‐XIX: Percentual de domicílios por tipo de coleta de lixo
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Esgoto Sanitário
Segundo entrevista realizada com o responsável do SEMAE de Balneário Rincão, não existe tratamento
de esgoto sanitário no município. A maior parte dos domicílios destina seu esgoto sanitário em fossas
rudimentares (62,4%) ou sépticas (36,5%) (Figura 7.3‐XX). Segundo o Diagnóstico de Saúde de Balneário
Rincão (Prefeitura Municipal de Içara, 2012), um dos problemas existentes se refere à absorção do solo.
Em épocas de chuva, as fossas transbordam e se pode perceber nas ruas o escoamento de limo verde. O
mesmo estudo, assim como informações advindas das entrevistas de campo, aponta relatos de
moradores sobre a falta de tubulação para drenagem de água pluvial, situação que causa sérios
problemas no escoamento da água dos terrenos. Segundo as entrevistas realizadas em campo, são
comuns os transtornos causados por alagamentos quando da ocorrência de grande volume de chuva.
Contudo, não chega a ser um problema crítico uma vez que a água concentra‐se apenas nas ruas, não
ultrapassando o meio‐fio e, portanto, não impedindo a circulação de veículos, Além disso, o escoamento
total ocorre em algumas horas, nunca ultrapassando o período de um dia.

0,1%

1,0%
Rede geral de esgoto ou
pluvial
Fossa séptica
36,5%

Fossa rudimentar
Vala

62,4%
Rio, lago ou mar
Outro escoadouro

Figura 7.3‐XX: Percentual de domicílios segundo destino do esgoto sanitário

Situação Econômica
De acordo com o Diagnóstico de Saúde do Balneário Rincão (Prefeitura Municipal de Içara, 2012) são
poucas as indústrias instaladas no município. A agricultura é incipiente devido ao solo arenoso e, por
decorrência, pobre. As atividades em expansão são o comércio varejista, vestuário, materiais de
construção, farmácias, mercado e construção civil. Salientam‐se ainda as atividades ligadas, direta ou
indiretamente às demandas criadas pelo setor turístico.
Os dados do Quadro 7.3‐XLIII demonstram que 87,2% dos domicílios contam com renda nominal mensal
per capita entre 0 e 2 salários mínimos.
Quadro 7.3‐XLIII: Número de domicílios particulares permanentes segundo renda nominal mensal per capita
Domicílios
2a3
3a5
5 a 10
Maior que 10
Até 1 salário 1 a 2 salários
particulares sem
salários
salários
salários
salários
mínimo
mínimos
rendimento nominal
mínimos
mínimos
mínimos
mínimos
per capita
1834

1176

272

126

55

14

Fonte: Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo por setor censitário.
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165

1,5%
3,5%

0,4%

4,5%

Até 1 salário mínimo
1 a 2 salários mínimos

7,5%

2 a 3 salários mínimos
3 a 5 salários mínimos
50,4%
32,3%

5 a 10 salários mínimos
maior que 10 salários mínimos
Domicílios particulares sem
rendimento nominal per capita

Figura 7.3‐XXI: Percentual de domicílios por rendimento nominal mensal

Turismo, Cultura e Lazer
O turismo no Brasil vem se consolidando como uma importante atividade econômica que apresenta
elevadas taxas de crescimento, as quais culminam em desenvolvimento econômico. Segundo dados do
Ministério do Turismo (2009), enquanto o Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro cresceu 5,7%, o turismo
cresceu 10% em 2007. Neste mesmo ano, o turismo representou 2,06% do PIB brasileiro com uma
receita anual de R$ 39 bilhões. Em escala mundial o setor corresponde a 10,9% do PIB mundial e 13%
dos gastos dos consumidores em todo mundo, perdendo somente para os gastos com alimentação.
O estado de Santa Catarina recebe no verão mais de 3 milhões de turistas e arrecada em torno de US$
780 milhões. Há dois mil meios de hospedagem instalados, com capacidade de 200 mil leitos. O setor
gera 150 mil empregos diretos e indiretos (SANTA CATARINA, 2010). Os municípios que mais atraem
visitantes são Florianópolis, Balneário Camboriú, Blumenau e Joinville, mas os atrativos turísticos estão
distribuídos por todo o estado.
O Município de Balneário Rincão possui 13 km de orla marítima, com 02 plataformas de pesca. O mar
também apresenta condições de boas ondas em certas épocas do ano, sendo bastante procurado pelos
surfistas, principalmente nas proximidades da plataforma norte. Próximo à orla situa‐se um museu
arqueológico. O município possui 7 lagoas, destacando‐se a lagoa dos Esteves, a maior lagoa do sul do
estado, que sedia o Campestre Iate Clube.
Destaca‐se a Festa da Tainha realizada no mês de junho e o Museu Arqueológico Nossa Senhora dos
Navegantes, que possui um acervo de urnas funerárias, utensílios de barro, flechas, esqueletos
indígenas com idade entre 400 e 3 mil anos, e outros objetos recuperados nos sete sítios arqueológicos
de Içara.
As caixas d'água, situadas na Avenida Leoberto Leal, construídas na década de 60 pela Cooperativa dos
Amigos da Praia do Rincão e desativadas no início dos anos 80, foram abandonas no passado. Em 2006,
a estrutura foi restaurada e transformada no "Mirante da Caixa D'Água", onde hoje funcionam um
Auditório e a Rádio Comunitária do Rincão.
A despoluição e revitalização da lagoa do Jacaré possibilitaram a criação do Parque Lagoa do Jacaré,
criando dessa forma um ambiente propício para caminhadas, passeios de caiaque e pedalinhos.
No município, o evento Içarafest abre a temporada de verão com grande festa de Natal e programação
de shows, atividades esportivas e de lazer em janeiro e fevereiro.
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7.3.4

Caracterização da Área Diretamente Afetada (ADA)

A Área Diretamente Afetada (ADA) corresponde à localidade que sofrerá influência direta do
empreendimento. No âmbito deste diagnóstico socioeconômico, ela se refere às comunidades de
entorno do projeto de empreendimento. Os Distritos Censitários 420700710000036 e
420700710000037 perfazem esta localidade e foram adotados como ADA (ver Item 5, áreas de
influência).
O perfil ocupacional da ADA é composto majoritariamente por casas de veraneio dispostas em amplos
terrenos. É possível visualizar também grandes áreas ainda desocupadas, o que confere à região aspecto
bucólico, característico de áreas pouco adensadas.

7.3.4.1

Dinâmica Populacional

A população residente nos setores pertencentes à área de estudo totaliza 188 pessoas, sendo 96
homens e 92 mulheres.
Tabela 7.3‐XVI: População residente nos setores
Nome do
município

Código do setor

População
residente no setor

População masculina
residente no setor

População feminina
residente no setor

Içara
Içara

420700710000036
420700710000037

148
40

76
20

72
20

188

96

92

TOTAL

Fonte: Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo por setor censitário.

48,9%

Homens
51,1%

Mulheres

Figura 7.3‐XXII: População residente segundo gênero

Segundo o Quadro 7.3‐XLIV e a Figura 7.3‐XXIII, mesmo que a pirâmide etária apresente certa
homogeneidade entre as faixas etárias, observa‐se o predomínio numérico na faixa entre 30 e 69 anos
de idade, ou seja, concentração de população adulta e de idade avançada, situação característica de
municípios procurados por pessoas aposentadas.

Quadro 7.3‐XLIV: População segundo faixa‐etária, 2010
Faixa Etária
Pessoas
0a4

8

5a9

11

10 a 14

23

15 a 19

14

Estudo de Impacto Ambiental do Ecovitta Resort
277

Faixa Etária

Pessoas

20 a 24

16

25 a 29

14

30 a 39

20

40 a 49

29

50 a 59

19

60 a 69

24

70 ou mais

10

Fonte: Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo por setor
censitário.
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35

Figura 7.3‐XXIII: População residente segundo faixa etária

Perfil habitacional
O perfil habitacional da ADA é caracterizado, majoritariamente, por domicílios particulares do tipo casa.
Nota‐se ainda que, segundo o Quadro 7.3‐XLV, o número de residências não ocupadas é superior ao de
residências ocupadas. Do total de domicílios, apenas 66 eram classificados como ocupados pelo Censo
de 2010, outros 138, isto é, 67,6%, foram classificados como não ocupados, situação que remete a um
padrão de ocupação de casas para uso ocasional e veraneio.
Em consonância com a AID, o Quadro 7.3‐XLVI demonstra que a maioria dos domicílios da ADA (84,8%)
acomodava até 4 moradores no ano de 2010, dessa maneira caracterizando o padrão habitacional da
região, sendo escassos os domicílios com mais de 5 moradores (Figura 7.3‐XXIV).
No período de pico, associado à alta temporada, o Condomínio Ecovitta deverá abrigar até 1.722
pessoas. Para os fins deste trabalho, considera‐se este contingente populacional como população
flutuante. Sendo assim, a estimativa de incremento derivado do Condomínio à população flutuante do
município de Balneário Rincão é de 1,3%.
Nome do
município
Içara
Içara

Quadro 7.3‐XLV: Número de domicílios
Domicílios particulares
Código do setor
permanentes ocupados
420700710000036
51
420700710000037
15
TOTAL
66

Domicílios não ocupados

Fonte: Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo por setor censitário.
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43
95
138

Quadro 7.3‐XLVI: Quantidade de domicílios particulares permanentes segundo o número de moradores
Nome do
município

Código do setor

1 morador

2 moradores

3 moradores

4 moradores

Içara

420700710000036

11

14

9

8

Içara

420700710000037

5

1

5

3

16

15

14

11

TOTAL

Continuação
5 moradores

6 moradores

7 moradores

8 moradores

9 moradores

10 moradores

4

5

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

6

0

0

0

0

4

Fonte: Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo por setor censitário.

9,1%

1 morador

6,1%

2 moradores
24,2%

3 moradores

16,7%

4 moradores
5 moradores

22,7%

6 moradores

21,2%

7 moradores

Figura 7.3‐XXIV: Porcentagem da quantidade de domicílios segundo o número de moradores

Infraestrutura básica
Em suma, a maioria dos domicílios é atendida pelos serviços públicos de abastecimento de água, energia
elétrica e coleta de lixo.
Conforme verificado no Quadro 7.3‐XLVII e Figura 7.3‐XXV, 93,9% dos domicílios contam com
abastecimento de água proveniente de rede geral, enquanto 6,1% são atendidos por outras formas de
abastecimento, que incluem poço ou nascente e água da chuva.
Segundo o Quadro 7.3‐XLVIII e Quadro 7.3‐XLIX, a totalidade dos setores possuem fornecimento de
energia elétrica e contam com coleta de lixo.
Quadro 7.3‐XLVII: Número de domicílios segundo abastecimento de água
Nome do
município

Código do setor

Rede geral

Outra forma de abastecimento
(poço ou nascente, água da
chuva)

Içara

420700710000036

49

2

Içara

420700710000037

13

2

62

4

TOTAL

Fonte: Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo por setor censitário.
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Rede geral

6,1%

Outra forma de
abastecimento
(poço ou
nascente, água da
chuva)

93,9%

Figura 7.3‐XXV: Porcentagem do número de domicílios segundo abastecimento de água

Quadro 7.3‐XLVIII: Número de domicílios segundo energia elétrica
Domicílios
particulares
permanentes
com energia
elétrica de
companhia
distribuidora

Domicílios
particulares
Domicílios particulares
permanentes com permanentes sem energia
energia elétrica de
elétrica
outras fontes

Nome do
município

Código do setor

Domicílios
particulares
permanentes

Içara

420700710000036

51

51

0

0

Içara

420700710000037

15

15

0

0

TOTAL

66

66

0

0

Fonte: Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo por setor censitário.

Quadro 7.3‐XLIX: Número de domicílios particulares permanentes segundo coleta de lixo
Nome do
município

Código do setor

Coletado por serviço
de limpeza

Outro destino (coletado em caçamba,
queimado ou enterrado, jogado em terreno,
rio, lago ou mar)

Içara

420700710000036

51

0

Içara

420700710000037

15

0

66

0

TOTAL

Fonte: Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo por setor censitário.

Perfil econômico
A trajetória econômica do município de Balneário Rincão foi influenciada com maior ou menor
intensidade pelos processos de desenvolvimento ocorridos na região Sul Catarinense.
O primeiro ciclo verificado, conforme exposto anteriormente, foi o tropeirismo, atividade comercial
ocorrida na ADA no período em que a produção agrícola para subsistência compunha binômio associado
à pesca familiar.
Contam os entrevistados que a locação onde deverá ser instalado o Ecovitta Resort e as amplas áreas de
campos abertos contíguas (Figura 7.3‐XXVI) foram utilizadas para pastoreio e pouso de tropas que
desciam a Serra Geral rumo ao Sudeste do país, contendo cerca de 80 a 100 animais (cavalos e/ou bois).
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Eram guiadas por dois a quatro tropeiros, os quais se hospedavam em um cômodo do antigo armazém
da comunidade da Barra do Torneiro. A travessia do rio Urussanga era realizada pela água, uma vez que
não existia ponte.

Figura 7.3‐XXVI: Vista panorâmica das áreas de entorno do terreno do projeto Ecovitta

Segundo Maceda (2005), nos jornais da década de 1920 a 1950 ainda eram comuns anúncios de
estabelecimentos comerciais dispostos a negociar com tropeiros e, inclusive, oferecendo estrutura física
para a permanência das tropas enquanto se firmavam os negócios. Este é o caso do jornal A Verdade, do
Vale do Araranguá em 01 de agosto de 1929:
MARCILIO PEDRO CHRISTOVAM
Armazém de secos, molhados, fazendas, armarinho, louças, ferragens etc. Deposito de
assucar, farinha, rapadura e mais gêneros da lavoura.
BONS COMMODOS PARA TROPEIROS
Praia Grande Filial: Molha Côco. (MACEDA, 2005, p.13).

Mesmo que o vigor do tropeirismo na região tenha declinado a partir da década de 1950, ainda assim
sua dinâmica comercial perdurou até a década de 1970, embora com menor intensidade. Pescadores
entrevistados na Barra do Torneiro e com idade avançada ainda registram em suas lembranças a última
viagem de dois tropeiros, fato marcante no imaginário comunitário, pois culminou no assassinato de um
deles e coincide com a enchente do rio Urussanga de 1974. Ressalta‐se que a área mencionada, desde
aquele período, continua sendo utilizada por “caseiros” para pastagem de animais como forma de
permuta por seus serviços.
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Bovinos pastoreando nas imediações da ADA; atual ponte de ligação entre o município de Balneário Rincão à
Barra do Torneiro
Figura 7.3‐XXVII: visão geral da paisagem da ADA e Barra do Torneiro

Adiante, no período crítico da industrialização fomentada pelo setor carbonífero, o município de
Balneário Rincão participou de maneira indireta na economia propiciada pela agricultura de subsistência
e pesca artesanal que, associadas ao apelo turístico de sol e mar, marcaram a trajetória de
desenvolvimento econômico do município. Ele transformou‐se na segunda residência de moradores de
Criciúma e Içara.
No período recente nota‐se um continuum entre as economias dos três municípios. A população de
Balneário Rincão usufrui de oportunidades de emprego e renda geradas nos municípios vizinhos,
enquanto aqueles dois se servem de Balneário Rincão como cidade dormitório de baixo custo. Na baixa
temporada, após a temporada de turismo de verão, parte da mão de obra do município se desloca para
Criciúma. Além disso, segundo a Associação Comercial e Industrial de Içara, muitos empresários de
Balneário Rincão possuem negócios em Criciúma e/ou Içara.
Segundo o Quadro 7.3‐L, 83,3% dos domicílios da ADA situam‐se na faixa de 1 a 2 salários mínimos per
capita. A população com maior poder aquisitivo, ou seja, situada na faixa de 5 a 10 salários mínimos,
representa apenas 6% dos residentes.

Quadro 7.3‐L: Número de domicílios particulares permanentes segundo renda nominal mensal per capita
Nome do município

Código do setor

Até 1 salário
mínimo

1 a 2 salários
mínimos

2 a 3 salários
mínimos

Içara

420700710000036

28

19

3

Içara

420700710000037

4

5

1

32

24

4

TOTAL

Estudo de Impacto Ambiental do Ecovitta Resort
282

Continuação
3 a 5 salários mínimos

5 a 10 salários mínimos

Mais de 10 salários
mínimos

Domicílios particulares sem
rendimento nominal mensal
domiciliar per capita

1

0

0

0

1

4

0

0

2

4

0

0

Fonte: Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo por setor censitário.

Até 1 salário mínimo

3,0%
6,1%

6,1%
1 a 2 salários mínimos
2 a 3 salários mínimos

48,5%

3 a 5 salários mínimos
5 a 10 salários mínimos

36,4%

maior que 10 salários
mínimos
Domicílios particulares
sem rendimento nominal
per capita

Figura 7.3‐XXVIII: Percentual de domicílios por rendimento nominal mensal

Quadro 7.3‐LI: Rendimento nominal mensal dos domicílios particulares
Nome do município

Código do setor

Rendimento nominal mensal

Içara

420700710000036

R$ 1.486,75

420700710000037

R$ 3.314,00

Içara

Fonte: Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo por setor censitário.

Perfil Educacional
O Quadro 7.3‐LII demonstra que existe uma relação entre as variáveis idade e alfabetização. Esse
quadro permite verificar que em 2010 a maior parte da população alfabetizada estava concentrada nas
faixas etárias entre 5 a 39 anos de idade.

Quadro 7.3‐LII: Número de pessoas alfabetizadas segundo faixas etárias, 2010
Nome do
município

Código do setor

5‐9

10‐14

15‐19

20‐24

25‐29

30‐34

Içara
Içara

420700710000036
420700710000037

7
0

20
3

10
4

12
4

10
4

7
2

7

23

14

16

14

9

TOTAL
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Continuação
35‐39

40‐44

45‐49

50‐54

55‐59

60‐64

65‐69

70‐74

75‐79

80 ou
mais

7
3

10
2

9
7

4
3

10
2

15
3

5
0

5
0

3
0

0
1

10

12

16

7

12

18

5

5

3

1

Fonte: Censo Demográfico 2010: Resultados do Universo por setor censitário.

7.3.4.2

Caracterização da dinâmica pesqueira catarinense

A pesca desempenha importante papel na economia catarinense. O estado é um dos maiores
produtores de pescado e crustáceos do país. Os cerca de 500 quilômetros de litoral contribuem para a
diversificação da atividade pesqueira. Sua produção é diversificada em espécies de peixes, crustáceos e
moluscos capturados por diferentes tipos de embarcações e métodos de pesca.
No litoral, a infraestrutura rodoviária atende plenamente ao escoamento da produção e é
complementada por portos pesqueiros com capacidade para o atendimento de carga, descarga,
abastecimento e manutenção da frota pesqueira do estado e das embarcações das regiões Sul e
Sudeste.
No ano de 2010, a pesca industrial em Santa Catarina foi responsável por uma produção de 113.925 t
(UNIVALI/CTTMar, 2010). Em 2009, os produtos relacionados ao setor de pesca e aquicultura
responderam por 0,2% das exportações e por 1,4% das importações de Santa Catarina. O setor da
indústria pesqueira tem sua organização estruturada na forma de sindicatos. Conforme a Figura
7.3‐XXIX, é no litoral norte que se concentra o maior número de empresas ligadas ao setor,
especificamente na região de Itajaí. No entanto, é significativa a participação da região Sul, pois ela já
concentrava naquele ano 59 empresas e 419 empregos no setor pesqueiro.

Fonte: Resultados elaborados pelo SEBRAE/SC a partir de dados do MTE, Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

Figura 7.3‐XXIX: Localização das empresas e empregos do setor de pesca e aquicultura de Santa Catarina, 2008
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Em se tratando da pesca artesanal, uma característica determinante é a capacidade de manejar uma
variedade de técnicas em pequenas e médias embarcações sem o auxílio de equipamentos eletrônicos.
Interessante notar que a pesca artesanal representou 8,5% do produto comercializado em 2010
(UNIVALI/CTTMar, 2010). Segundo Diegues (1983), ela constitui um sistema de parceria, onde mesmo o
pescador que não possui os equipamentos necessários participa do processo contribuindo com sua
bagagem de conhecimento. A pesca artesanal é responsável por elevado número de empregos nas
comunidades litorâneas, tanto na captura quanto no beneficiamento e comercialização do pescado.
Os pescadores artesanais catarinenses estão organizados em um sistema confederativo que tem como
órgão de representação 23 colônias de pescadores distribuídas ao longo do litoral. Os pescadores dos
municípios que perfazem a AII estão subordinados à Colônia de Pescadores Z‐33 (Figura 7.3‐XXXI e
Figura 7.3‐XXXII). Fundada em junho de 2004, a Z‐33 representa sete comunidades denominadas
Capatazias: Balneário Rincão, Balneário Barra Velha, Lagoa dos Freitas, Lagoa dos Esteves, Pedreiras,
localizadas no município de Içara, e Balneário Torneiro e Balneário Esplanada, no município de
Jaguaruna. Segundo Feltrin (2011), há 991 pescadores associados na Colônia Z‐33, perfazendo
aproximadamente 400 famílias. Segundo entrevista realizada com o Presidente da Colônia, o objetivo da
instituição vai além de questões institucionais ligadas à pesca. Ela se orienta também para assistência
social e formação técnica, por isso oferece cursos permanentes de artesanato típico e informática.

Figura 7.3‐XXX: Fachada da Colônia de Pesca Z‐33
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Figura 7.3‐XXXI: Localização das Capatazias da Colônia de Pescadores Z‐33, em Içara‐SC
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Figura 7.3‐XXXII: Localização das Capatazias da Colônia de Pescadores Z‐33, em Jaguaruna‐SC
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Feltrin (2011) aponta em seu trabalho que as comunidades pesqueiras artesanais da Colônia de Pesca Z‐
33 estão situadas no entorno de áreas urbanizadas, margeando as lagoas e os balneários e também
áreas mais afastadas do litoral. Estas comunidades pesqueiras caracterizam‐se por baixo nível de
escolaridade e também de renda.
O pescado capturado pelos associados da Colônia, quando em menor quantidade, é comercializado na
praia conforme demanda dos veranistas. No interior, a venda se destina às comunidades e é realizada
pelos próprios pescadores e familiares. Quando a captura alcança quantidade significativa, o pescado é
vendido a atravessadores. Para complementar a renda familiar, alguns pescadores desenvolvem
artesanato, atividades de serviços gerais e confecção de apetrechos de pesca.
As técnicas de captura utilizadas no litoral sul são a rede de arrasto, utilizada para captura do peixe no
mar; a rede de espera, próximo da costa; rede de emalhe, empregada para capturar pescado em alto
mar; tarrafa, usada próximo dos estuários; e corrico, espécie de anzol em que o peixe é atraído por uma
isca.
Ao contrário de outros territórios de pesca de Santa Catarina, não são utilizados ranchos de pesca no
litoral de Balneário Rincão em função das severas condições marítimas provocadas pelo relevo de mar
aberto. A pesca em mar é realizada com embarcações tipo “parelha de pesca”. Outras técnicas são o
arrastão de praia, a rede fixa, a rede de currico e a rede de calão. Os pescadores sem disponibilidade de
petrechos mais complexos acabam se dedicando à captura de tatuíra e minhoca de praia para venda a
pescadores desportistas nas duas plataformas de pesca existentes na praia do Rincão.
As entrevistas realizadas por Feltrin (2011) dão conta de que os jovens não conseguem permanecer na
atividade pesqueira, assim a faixa etária dos pescadores varia entre 35 e 50 anos de idade. Além disso,
esclarece que as residências dos pescadores artesanais atualmente estão longe do mar, situação que
dificulta as formas de apropriação do espaço pesqueiro e enseja reestruturações da organização de
grupo social.

Caracterização do território pesqueiro da área de abrangência dos estudos
Junto à porção norte da faixa costeira de Balneário Rincão, no município vizinho, Jaguaruna, contígua à
ADA do Condomínio Ecovitta, localiza‐se a comunidade da Barra do Torneiro. Mesmo situado em
município vizinho, este grupo foi incluído na caracterização do território pesqueiro da praia do Rincão
em razão de: i) sua influência na dinâmica pesqueira da faixa litorânea norte da praia do Rincão e ii) por
estar sujeita a eventuais impactos (positivos ou negativos) decorrentes da implantação do Condomínio.
A comunidade da Barra do Torneiro (vide Figura 5‐III) é a maior congregação de famílias de pescadores
que utilizam a praia do Rincão para realizar atividades pesqueiras; comporta 114 famílias e uma
população de 408 pessoas, isto é, 3,6 habitantes por residência.
O perfil habitacional da Barra do Torneiro é diferente do observado no município de Balneário Rincão;
caracteriza‐se pela adoção de casas de um pavimento, muitas em madeira, geralmente hortas são
cultivadas nos terrenos e animais são criados para consumo familiar (como vacas, galinhas e porcos). Ao
contrário das áreas da orla daquele município, observa‐se a vivacidade da comunidade, a presença de
pessoas nas habitações e circulando pelas ruas durante o dia.
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Aspecto bucólico e rural das casas e arruamentos da comunidade da Barra do Torneiro.
Figura 7.3‐XXXIII: Visadas da comunidade pesqueira da Barra do Torneiro

Os pescadores do Torneiro pescam ao longo da orla dos municípios do litoral sul catarinense rumo ao
estado vizinho, Rio Grande do Sul. As artes de pesca empregadas variam em função da época do ano e,
por decorrência, das espécies disponíveis.
É oportuno salientar que o recurso pesqueiro da porção norte da Praia do Rincão representa importante
fonte proteica para as famílias daquela comunidade. O território pesqueiro é fundamental para sua
segurança alimentar, uma vez que não é palco apenas de atividades comerciais, mas contempla a pesca
artesanal/amadora. Em virtude da retração das áreas onde a atividade é permitida nos meses de verão,
é comum que as famílias busquem outras fontes de renda como alternativa à pesca.
Para fins de caracterização do território pesqueiro interessa descrever as espécies comerciais
capturadas em mar e nas lagoas do município.
Segundo os pescadores entrevistados, a pesca nas lagoas não se destina a fins comerciais, mas apenas
para consumo familiar. Todavia, importa salientar que as lagoas próximas à ADA, cujo principal
tributário é o rio Urussanga, perderam potencial de fornecimento do recurso pesqueiro a exemplo do
registrado no passado e, dessa forma, nelas a pesca se destina principalmente à recreação e lazer. Os
pescadores entrevistados atribuem este fato às intervenções antrópicas ocorridas no rio Urussanga ao
longo dos anos 1960/70, sobretudo rizicultura e mineração. Fato corroborado pela análise de Feltrim
(2011).
Em se tratando da pesca com fins comerciais, são poucas as espécies capturadas, fato que se justifica
pelo relevo “linear” da planície litorânea com ausência de costões do litoral sul catarinense, o qual não
estimula a permanência do pescado junto à orla. Segundo a interlocução com pescadores, foram
relacionadas as seguintes espécies pescadas em mar e nas lagoas:

Quadro 7.3‐LIII: espécies comerciais extraídas em mar e lagoas do município de Balneário Rincão

Mar
Lagoas
Papa‐Terra
Tainhota
Tainha
Cará
Corvina
Traíra
Anchova
Pescadinha
Pescada Amarela
Bagre
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Uma arte de pesca em mar bastante utilizada entre os pescadores da Barra do Torneiro (Jaguaruna) e
Balneário Rincão é a "parelha de pesca". Em diferentes partes do litoral catarinense se utiliza esta
mesma denominação que, traduzindo para a linguagem formal, significa o conjunto dos aparelhos
utilizados na pesca, no entanto, com associações específicas. Na área de abrangência dos estudos
socioeconômicos, a parelha é a conjunção da canoa bordada (canoa açoriana de um pau só), movida a
motor de centro, da rede de cerco, da tripulação (pescadores, cozinheira e condutor do caminhão) e de
um caminhão (ver Figura 7.3‐XXXIV).
A conjunção veículo/barco existe desde a inclusão de caminhonetas e caminhões nas comunidades
pesqueiras. Segundo informações advindas das pesquisas de campo, da faixa de orla do município de
Balneário Rincão até a comunidade da Barra do Torneiro são mobilizadas até 15 parelhas de pesca na
temporada de pesca que se estende de abril a novembro. Valendo‐se da facilidade de deslocamento
possibilitada pelo caminhão, elas percorrem os estados do sul do país, principalmente SC e RS. Cada
parelha comporta em média 20 pessoas, embora em certas pescarias, como é o caso da corvina, envolva
até 40 pessoas. Dessa forma, ponderando‐se a média destes dois valores ((20 + 40)/2), estima‐se a
participação de 450 pessoas na pesca comercial da AID. Já nas lagoas utilizam‐se canoas menores a
remo, e os principais petrechos são tarrafa e rede de espera.

Figura 7.3‐XXXIV: Parelha de Pesca na comunidade da Barra do Torneiro, com utilização de caminhão para
transporte e preparo das refeições e dormitório
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Como exposto anteriormente, o litoral sul de Santa Catarina é um dos territórios tradicionais da pesca
artesanal e vem sendo objeto de intensa ocupação imobiliária. Feltrin (2011) expõe o relato do
Presidente da Colônia de Pescadores Z‐33, o qual menciona o afastamento dos pescadores das áreas
próximas ao mar.
Hoje o pescador já saiu da beira da praia. Nóis aqui na nossa comunidade no Rincão, o
pescador morava na beira da praia e com a questão do crescimento do município da
praia do Rincão, os ricos foram comprando e colocando as mansões e os prédios, e os
pescadores foram se retirando para trás. Então, na verdade, os pescadores estão se
isolando do mar. Estão sendo tirados da beira da praia.

Os novos usos da orla, associados ao setor imobiliário e turístico, ensejaram um processo de
regramento dos usos da faixa de areia e mar iniciado pela promulgação da Lei no 1387/98 de 26 de maio
de 1998 (Anexo V), a qual regulamenta a atividade pesqueira na Praia do Rincão. Em seu Art. 1o, lê‐se,
fica proibida a pesca com auxílio de rede fixa e uso de âncora, na faixa compreendida
entre a plataforma de pesca do Balneário Rincão a até 700 metros adentro do Oceano
Atlântico a partir da linha da Avenida Beira Mar.

Posteriormente, em parágrafo único do mencionado artigo lê‐se:
a pesca com uso de calão é permitida somente de 1o de maio a 31 de agosto, nos
limites da rua número 20 até a rua Castro Alves, no Balneário Rincão.

Na década seguinte, iniciam‐se as tratativas visando ao estabelecimento de áreas na praia segundo tipo
de pesca permitida, conforme evidenciado na ata da reunião do dia 07 de abril de 2010 (vide Ata no
Anexo V), cujo objetivo foi definir um plano para fechamento das vias de acesso de veículos à orla de
Balneário Rincão. No rol dos participantes figuram a FUNDAI, a Prefeitura Municipal de Içara, o
Ministério Público Estadual e a Colônia de Pesca Z‐33. O representante desta última permitiu acesso à
cópia do croqui que, em 2007, de forma participativa, já delimitava as áreas de pesca da praia (vide
Anexo V e Figura 7.3‐XXXVI.)
É oportuno salientar que mesmo após consulta aos órgãos envolvidos no mencionado acordo, não foi
possível localizar o documento original. De qualquer forma, o croqui repassado pela Z‐33 e as placas
indicativas com logo da FUNDAI, objeto de registro fotográfico ao longo da praia (Figura 7.3‐XXXV),
evidenciam a institucionalização deste território pesqueiro.

Figura 7.3‐XXXV: Placas de sinalização das áreas específicas de pesca definidas pela FUNDAI e Colônia de Pesca
Z‐33

Em suma, os termos dos acordos para uso da orla visaram; i) estabelecer um calendário para as
atividades pesqueiras na Praia do Rincão; ii) definir os tipos de pesca permitidos na Praia segundo área;
iii) definir pontos de acesso à praia; iv) regulamentar o acesso de pescadores em veículos através de
carteira e adesivo de identificação.
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Figura 7.3‐XXXVI: Representação esquemática da delimitação das áreas de pesca da Praia do Rincão
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Figura 7.3‐XXXVII: Adesivo e carteira para autorização de trânsito na praia de veículos de pecadores

O parcelamento da praia em áreas exclusivas para diferentes tipos de pesca e manejo de petrechos
específicos teve como objetivo priorizar a atividade turística em detrimento da pesca durante os meses
de verão, uma vez que, antes da demarcação, conflitos entre pescadores e banhistas eram comuns.
Segundo o relato de um dos entrevistados, “os pescadores não são loucos de estender uma rede na
praia”. Os pescadores, representados pela Colônia Z‐33, foram favoráveis aos termos do acordo, pois,
além de determinar um balizamento da atividade em toda a orla do município, usufruem dos benefícios
auferidos pelo setor turístico em termos de oportunidades de emprego e renda complementar à
advinda da pesca. Contudo, conforme se verifica em outros balneários turísticos brasileiros, as
comunidades autóctones se inserem de forma desprestigiada no setor turístico, ocupando vagas de
pouco prestígio social e baixos rendimentos.
Na temporada de verão, pescadores amadores e profissionais migram para o trecho norte da Praia do
Rincão, uma vez que o mencionado acordo de pesca autoriza a prática nesta região. Como
consequência, tem‐se o adensamento de pessoas (pescadores) e disposição dos petrechos de pesca na
areia. Neste contexto, será necessário que os futuros morados do Condomínio Ecovitta estejam cientes
das particularidades da localidade ‐ especialmente a faixa de areia de fronte ao condomínio ‐ em termos
de um território remanescente de pesca tradicional, no bojo de um processo acentuado de segregação
ocorrido em detrimento da atividade turística na alta temporada.
Pelas pesquisas realizadas, sobretudo a interlocução com diferentes atores sociais, considerou‐se que a
área que se inicia na Praia do Rincão, especificamente a partir da cerca utilizada para conter a entrada
de veículos no espaço reservado para banhistas, até a orla de fronte à comunidade da Barra do
Torneiro, constitui um "refúgio para a pesca artesanal" nos meses de verão, uma vez que a proibição da
atividade pesqueira, estendida ao restante da praia, não se aplica nesta área (vide delimitação de pesca
apresentada na Figura 7.3‐XXXVIII).
Mesmo que os pescadores consultados informem que devido à fiscalização ineficiente o acordo que
definiu áreas específicas de pesca não vem sendo respeitado, conclui‐se que cerca de 80% do
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Condomínio Ecovitta situa‐se de fronte ao "refúgio" aqui identificado, sendo contíguo ao principal
acesso de pescadores e veículos à praia na porção norte da praia.

Figura 7.3‐XXXVIII: Acesso à praia destinado à pesca ao lado do cercado do terreno do projeto Ecovitta

Em suma, o projeto Ecovitta Resort encontra‐se adjacente a um território pesqueiro dinâmico, uma vez
que as regulamentações objetivando regular a atividade pesqueira na orla garantem, na ponta norte,
sua ocorrência ao longo do ano, permitindo acesso livre de veículos e disposição de petrechos de pesca
na areia.
A implementação do Condomínio reforça um cenário tendencial estimado para a porção norte da orla
do município de Balneário Rincão, qual seja, ocupação imobiliária diacrônica diante do esgotamento das
áreas próximas ao centro urbano. Embora pescadores e moradores locais consultados não vislumbrem
impacto negativo para a atividade pesqueira em decorrência da implementação do Condomínio, o
Presidente da Colônia Z‐33 reforçou sua preocupação em relação à ocupação imobiliária da porção
norte da Praia do Rincão, uma vez que conflitos envolvendo veranistas/banhistas e pescadores poderão
Estudo de Impacto Ambiental do Ecovitta Resort
294

ser gerados e, com isso, diminuir ainda mais o espaço (refúgio) destinado à atividade pesqueira no
verão.
Entretanto, considera‐se que conflitos de uso envolvendo moradores e pescadores sejam perfeitamente
mitigáveis, pois: i) a pesca comercial não coincide com a alta temporada e ii) a ocupação residencial do
loteamento será um processo lento e gradual ao longo de 10 a 12 anos. Dessa forma, eventuais
divergências quanto ao compartilhamento do espaço podem ser dirimidas.

7.3.5

Aspectos Urbanísticos

A presente análise urbanística do empreendimento e do município tem como objetivo avaliar a sua
inserção para embasar a análise de impacto urbanístico. Neste sentido, o estudo, de caráter
morfológico, procura compreender a lógica de formação, evolução e transformação dos elementos
urbanos e de suas inter‐relações de forma a identificar os possíveis impactos. Para isto recorre‐se, na
área da morfologia e da percepção ambiental, a estudos de pós‐ocupação realizados em outros tipos de
condomínios fechados, pois, em algumas variáveis analisadas, as diferenças físico‐espaciais dos
diferentes tipos não são relevantes. É possível, neste estudo, identificar elementos que sejam capazes
de qualificar o empreendimento, de forma que gerem impactos positivos sobre a cidade e região. Estes
elementos tornar‐se‐ão recomendações para incorporação no projeto proposto.

7.3.5.1

Aspectos regionais e municipais da situação atual

Destaca‐se na microrregião a cidade de Criciúma, com forte centralidade , seja pelo número elevado de
habitantes, seja pela importância na economia catarinense, atraindo para seu entorno um processo de
ocupação crescente.194
Essa aglomeração polarazida por Criciúma teve a sua formação na atividade extrativa do carvão, que
evoluiu a partir dos anos 80 para um maior dinamismo econômico através da diversidade produtiva e
comercial, destacando‐se a indústria cerâmica, de vestuário, de alimentos, a química, metal mecânico e
de plásticos. Em Criciúma destaca‐se também a Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC,
oferecendo diversas opções de cursos, promovendo o ensino e a pesquisa.
Com relação à infraestrutura de transportes, a microrregião de Criciúma tem um contexto favorável ao
desenvolvimento, pois é servida por diversas rodovias, sobressaindo‐se a rodovia BR‐101 em fase final
de duplicação. Também há um aeroporto no município de Forquilhinha e está próxima do futuro
aeroporto regional sul, localizado no município de Jaguaruana (Figura 7.3‐XXXIX). Além disso, a cidade é
atendida por uma ferrovia que leva grande parte de carvão para a Usina Termoelétrica Jorge Lacerda em
Tubarão e produtos conteinerizados ao porto de Imbituba. Está em fase inicial o projeto para criação da
ferrovia Litorânea, ligando Imbituba ao Porto de São Francisco do Sul, e o possível aproveitamento para
o transporte de passageiros.
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IPEA/IE‐UNICAMP/IBGE. Redes Urbanas Regionais: Sul. Série Caracterização e Tendências da Rede Urbana do Brasil. Campinas: Unicamp:
2000.
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Fonte: Ministério dos Transportes. Disponível em <http://www.transportes.gov.br>

Figura 7.3‐XXXIX: Mapa da malha rodoferroviária e dos aeroportos de SC

Outra obra importante para todos os municípios da região será a conclusão do anel viário de Criciúma,
que conectará várias rodovias estaduais conforme a Figura 7.3‐XL. Deste anel viário sairá a via expressa
de Criciúma, com ligação de 10 km de extensão à BR 101, contribuindo no fluxo do trânsito, escoamento
da produção da região e no acesso às praias, principalmente ao Balneário Rincão.

Fonte: <http://www.deinfra.sc.gov.br/jsp/relatorios_documentos/obras.jsp>

Figura 7.3‐XL: Mostra os projetos do anel viário e a ligação da via expressa (em branco) à BR 101
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A implantação da rodovia interpraias SC‐100 no litoral sul de Santa Catarina, ligando Passo de Torres até
Laguna, é outro projeto que procura promover a melhoria na mobilidade e acessibilidade ao litoral sul
catarinense, buscando o desenvolvimento econômico e social, dinamizando, sobretudo, a cadeia
produtiva relacionada ao turismo (Figura 7.3‐XLI).

Figura 7.3‐XLI: Imagem com a proposta da rodovia Interpraias

7.3.5.2

Aspectos urbanos do Balneário Rincão, Origem e Desenvolvimento

O recém‐emancipado município Balneário Rincão registra seus primeiros habitantes não indígenas no
final século XVIII próximo à foz do rio Urussanga. Estes habitantes de origem açoriana passam a habitar
as localidades de Urussanga Velha e da Lagoa dos Esteves. Eles tinham como principal atividade a
exploração da cultura da mandioca. A larga faixa de areia no litoral sul era o corredor natural das
mercadorias comercializadas pelos tropeiros entre Torres (RS), Araranguá e Laguna, fazendo de
Urussanga Velha um local de parada para descansar e prosseguir viagem195. Até a inauguração da BR‐
101 no início da década de 70, a faixa de areia servia como meio para o trânsito de veículos.
O Balneário Rincão tem seus primeiros registros na cartografia do século XIX com o nome de Rincão
Comprido. Um dos mais antigos mapas encontrados é de 1816, e está disponível no Arquivo Histórico do
Exército no Rio de Janeiro, intitulado “Continuação do mapa da Estrada da Corte do Rio de Janeiro para
a Capitania do Rio Grande de São Pedro até a Vila de Porto Alegre”, onde detalha o caminho do litoral
entre Porto Alegre e São José da Terra Firme, mostrando rios e lagoas.196
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FERNANDES, Elza de Mello. Içara nossa terra nossa gente. Içara(SC): Gráfica Otomar, 2006
Artigo do professor Alcides Goularti Filho em HTTP://WWW.FAPESC.SC.GOV.BR
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Nos anos de 1940, o Balneário Rincão contava com poucas casas, dando origem ao atual centro urbano,
e as propriedades rurais próximas às lagoas. Na década de 60 já houve uma expansão do centro do
balneário ocupado mais por veranistas e outro sítio urbano ao sul formado por uma colônia de
pescadores, chamado Barra Velha. A década de 70 registra um grande crescimento urbano; surgem
vários loteamentos, principalmente para o sul do sítio original, com exceção de um que segue o traçado
original do sítio; todos têm como referência a orla marítima.
No final da década de 70, surge o loteamento Moradas do Sol, ao norte da rodovia SC‐445, com lotes
maiores, direcionado para moradores com maior poder aquisitivo. A partir da década de 80, surgiram
outros loteamentos, campings e um clube de lazer situados nos parques naturais existentes ao longo da
futura interpraias.197
O crescimento do balneário está relacionado com questões como: a proximidade de Criciúma, a
pavimentação da rodovia SC‐445, forte calor de verão da região sul, a busca de lazer, a construção da BR
101, o fácil acesso do interior da região ao litoral; também a busca de novas áreas pelo mercado
imobiliário e de investimentos por parte da população, surgidos com a expansão dos desdobramentos
da acumulação de renda, gerada pelas atividades relacionadas à mineração do carvão na região
polarizada pela cidade de Criciúma.
A forma urbana de ocupação resultante não é decorrência de um projeto urbano para a cidade dos
órgãos competentes de planejamento, mas foi moldada sobretudo pelo mercado imobiliário. Os
diversos loteamentos, sem nenhuma diretriz de conjunto, ao invés de contribuírem para consolidar a
cidade e gerar um crescimento com um desenho urbano que traga qualidade urbana e valorize a
paisagem, resultam em uma cidade espraiada ao longo da orla, avançando em sítios com características
ambientalmente frágeis, sem nenhum espaço organizador diferenciado, gerando monotonia e pouca
legibilidade da forma urbana para o usuário.
A verticalização do ambiente construído com no máximo sete pavimentos (térreo mais seis pavimentos)
se dá na área central e ao longo de um trecho da beira mar (Figuras 7.3.1‐IV, 7.3.1‐V e 7.3.1‐VI). O
espraiamento da cidade com vários vazios urbanos privilegia a ocupação com residência unifamiliar, tem
carência de infraestrutura, sobretudo porque da ocupação urbana é de grande dimensão e de baixa
densidade, o que tende a prejudicar a viabilidade de investimento para suprir esta carência.
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Colossi, Giuliano e Arlon Ferandes. Diretrizes Urbanas para a Praia do Rincão. Trabalho de conclusão do curso de Arquitetura e Urbanismo da
UFSC, 1994.
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Verticalização

Fonte: foto de Leandro R. Klug, disponível em: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1274331>, acessado em 01
de agosto de 2013

Figura 7.3‐XLII: Vista do Balneário Rincão em direção ao nordeste

Fonte: foto de Leandro R. Klug, disponível em: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1274331>, acessado em 01
de agosto de 2013

Figura 7.3‐XLIII: Vista da região central de Balneário Rincão
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Fonte: foto de Leandro R. Klug, disponível em: <http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=1274331>, acessado em 01
de agosto de 2013

Figura 7.3‐XLIV: Vista da região central de Balneário Rincão em maior detalhe

O balneário sofre anualmente com os impactos decorrentes da sazonalidade, acarretando reflexos tanto
no verão, quando a população chega a mais de cem mil habitantes, gerando uma sobrecarga para os
recursos físicos e sociais, quanto na vida da população fixa de 10.000 habitantes, que mora em uma
paisagem urbana na maior parte do ano subutilizada em relação à pouca infraestrutura urbana
instalada, acarretando altos custos. O esvaziamento da cidade não gera uma vida urbana ativa,
refletindo até em insustentabilidade nos aspectos econômicos e sociais, pois traz problemas como
desemprego, baixa remuneração, insegurança, aumento de criminalidade, baixa autoestima da
população como também gastos excessivos com manutenção, ampliação e qualificação da
infraestrutura e serviços públicos.
Com exceção de algumas vias do núcleo inicial, não há uma hierarquização clara do sistema viário
através de imagens diferenciadas e de continuidades, seja por porte ou tratamento paisagístico, que
auxilie o transeunte nos deslocamentos pela cidade. O balneário conta com duas vias de acesso pela BR‐
101, sendo a mais importante a SC‐445. As localidades mais distantes, como Urussanga Velha ao norte e
Barra Velha ao sul, são acessadas por estradas municipais (ICR‐481 ou Avenida Dois e ICR‐359) sem
pavimentação.

7.3.5.3

Caracterização da situação prevista pelo Plano Diretor na área do condomínio

O plano diretor vigente foi elaborado em 1991 para o município de Içara e abrange o Balneário Rincão
com um zoneamento específico para o local. O empreendimento está localizado na zona de Expansão
Urbana (Figura 7.3‐XL). A lei de zoneamento determina que a urbanização da área do empreendimento
esteja condicionada à aprovação de planejamento de integração às zonas adjacentes, no caso a Zona
Residencial Exclusiva (ZRE), que se destina à habitação exclusiva e permanente. Na ZRE, as construções
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nos lotes devem seguir a taxa de ocupação de no máximo 50%, índice de aproveitamento igual a um e
gabarito de dois pavimentos.
Quanto aos conjuntos residenciais unifamiliares, a lei de zoneamento prevê que:
Artigo 78‐ As áreas de uso comum, nos condomínios e conjuntos residenciais unifamiliares, serão de no
mínimo 40% (quarenta por cento) da área total do terreno e incluem vias e áreas livres.
Artigo 81 ‐ Os terrenos sobre os quais se pretende a constitrução de condomínio ou conjunto residencial
unifamiliar deverão ser servidos por redes de abastecimento de água, energia elétrica e drenagem,
devendo tais serviços ser implantados de acordo com projetos técnicos aprovados pelos órgãos
competentes e mantidos pelo condomínio ou conjunto residencial.
Quanto ao sistema viário, a lei de zoneamento caracteriza uma malha de vias hierarquizadas de acordo
com suas funções e determina para a Rodovia Municipal que passa pelo terreno uma faixa de domínio
de dez metros. Também prevê, conforme o artigo 30, que o traçado de novas vias poderá ser adequado
em função de divisas de terrenos, acidentes geográficos ou qualquer ocorrência que justifique uma
adaptação. Quanto à lei de Parcelamento do solo, segundo o Art. 15, para a aprovação de loteamento
será sempre considerada a urbanização da área contígua ou limítrofe, devendo as vias de circulação
previstas se articular com as vias adjacentes oficiais, existentes ou projetadas, e se harmonizar com a
topografia local.
Conforme a lei do zoneamento, artigo 36, o poder público garantirá o livre acesso e a circulação de
pedestres pela orla marítima, lacustre e fluvial, por via terrestre, no interesse geral da pesca, da
navegação, do lazer e do turismo.
O Condomínio Residencial Ecovitta Resort será um condomínio horizontal fechado de uso
exclusivamente residencial, circundado por barreiras físicas (funcionais e visuais). O empreendimento
tem uma área de aproximadamente 45 ha, com previsão para 287 lotes entre 480 e 650 m2. O
empreendimento localiza‐se na área periférica do Balneário, no limite nordeste da expansão urbana, de
frente para o mar, ficando no meio do caminho entre a área urbana e a localidade de Urussanga Velha
(Figuras 7.3.1‐VII e 7.3.1‐VIII). O Quadro 7.3‐LIV apresenta as áreas do projeto do condomínio.
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Figura 7.3‐XLV: Plano Diretor Atual‐ Mapa do Zoneamento do solo. Limite do condomínio em verde
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SC 445

Avenida Dois em direção a
Urussanga Velha

Figura 7.3‐XLVI: Vista para o sul com área urbana consolidada do Balneário Rincão ao fundo. Em amarelo está o
limite do terreno do empreendedor

Figura 7.3‐XLVII: Mapa com a localização do condomínio no contexto do município
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Quadro 7.3‐LIV: resumos das principais características do empreendimento
Descrição
Áreas em ha
47,2
Área do terreno:
‐Área destinada para a implantação de ruas externas (Ruas 7, 14 e 15)

%
100

2,3

4,8

44,9

95,2

Área para os lotes

17,7

39,4

Área verde

11,3

25,2

Bacias de acumulação

9,8

21,8

Área de circulação

2,6

5,8

Área de conservação dos elementos hídricos

2,4

5,3

Áreas comuns do condomínio

1,1

2,5

‐Área destinada para o empreendimento:

Gabarito e taxa de ocupação dos lotes:
‐Gabarito
‐Taxa de ocupação

2 pavimentos
50%

O condomínio está de acordo com a zona, o índice de aproveitamento, a taxa de ocupação e gabarito
previstos pelo Plano Diretor na lei de zoneamento.
Percebe‐se, na proposta, a preocupação em relação às áreas ambientalmente frágeis, sendo 30,5% de
áreas verdes e de conservação ("Áreas verdes" e "Áreas de conservação dos elementos hídricos"). A
forma da distribuição dos lotes e arruamentos leva em consideração os condicionantes ambientais,
criando áreas aprazíveis para os moradores. O projeto também cumpre com o disposto no Artigo 78 da
lei de zoneamento, dispondo 60% de área do terreno para o uso comum dos moradores, incluindo as
vias e áreas livres (Figura 7.3‐XLVIII).

Figura 7.3‐XLVIII: Áreas de ocupação e áreas a serem preservadas, em verde, no condomínio
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7.3.6

Levantamento Arqueológico

O levantamento arqueológico da área foi realizado em 2006 no âmbito dos trabalhos realizados para o
EAS do antigo projeto proposto para a mesma área (Relatório ‐ Anexo V). O levantamento foi realizado
pela UNESC sob coordenação do arqueólogo Jaisson Teixeira Lino com permissão legal para a pesquisa
publicada no Diário Oficial da União no dia 31 de agosto de 2006 (Portaria nº 261 de 30 de agosto de
2006). Não constatado nenhum vestígio arqueológico, em 24 do novembro de 2006 o IPHAN publicou o
Parecer Técnico 217/2006 favorável à implantação do empreendimento (vide Item 6 ANÁLISE DOS
PRINCIPAIS ASPECTOS LEGAIS).
O relatório seguiu dois tipos de levantamento, (1) Levantamento oportunístico, que consistiu na
realização de minipalestra e entrevistas com moradores na busca de informações sobre possíveis locais
com vestígios arqueológicos; e (2) Levantamento sistemático, que se caracterizou pelo percorrimento
de transects em linhas com 50 metros de equidistância com observação da superfície do solo e
sondagens.
As sondagens foram realizadas com um trado holandês para abertura de trincheiras com dimensões de
20 x 20 cm e profundidade de 1 m. A Figura 7.3‐XLIX apresenta o mapa dos transects e os pontos das
sondagens realizadas.
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Figura 7.3‐XLIX: Mapa do levantamento arqueológico ‐ Transects
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8

AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E PROPOSIÇÃO DE MEDIDAS
MITIGADORAS

A identificação e a avaliação dos impactos ambientais do projeto Ecovitta Resort, previsíveis em sua
área de influência, foram baseadas em lista de verificação de impactos ambientais potenciais,
associados tanto à implantação quanto à operação dos mesmos. Para tanto, tomou‐se como referência
a descrição do empreendimento e sua leitura socioambiental, apresentadas no subitem a seguir,
considerando‐se as ações e processos do empreendimento que possam interferir no meio ambiente,
além dos resultados dos diagnósticos realizados, bem como a experiência de estudos similares,
realizados ou não pela Socioambiental Consultores Associados, e a bibliografia técnica pertinente.

8.1

Leitura Socioambiental do Empreendimento

As distintas etapas e ações do empreendimento incidem sobre diferentes aspectos dos meios físico,
biótico e socioeconômico. Os subitens, a seguir, caracterizam cada uma das etapas, que podem ser
divididas genericamente em planejamento, implantação e operação, e as suas principais atividades
previstas.
As diversas etapas e ações do empreendimento são listadas no quadro abaixo:
ETAPA
Etapa I: Planejamento

Etapa II: Construção/
Implantação

Etapa III: Operação

i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.
xi.

AÇÃO
Estudos Ambientais e Projeto Básico de Engenharia
Divulgação e Marketing
Mobilização e desmobilização de mão de obra
Limpeza do Terreno/Supressão de Vegetação
Adequação de Vias de acesso
Escavação das bacias de acumulação
Terraplenagem
Infraestrutura (água/esgoto/drenagem/lixo/energia)
Arruamento e pavimentação
Construção das residências do Condomínio
Operação do Condomínio

8.1.1 Etapa I: Planejamento
i.

Estudos Ambientais e Projeto Básico de Engenharia: é o momento do desenvolvimento dos
projetos, das alternativas e dos estudos de viabilidade ambiental e econômica do
empreendimento. Depois de obtida a Licença Prévia (LP), faz‐se o detalhamento de todos os
projetos, o que resulta na obtenção da Licença de Instalação (LI), possibilitando o início das obras.
Esta ação compreende a aprovação em todos os órgãos competentes.

ii.

Divulgação e Marketing: consiste na “venda” do empreendimento. Neste momento é que iniciam
os primeiros impactos do empreendimento (expectativa na população local).

8.1.2 Etapa II: Construção/Implantação
Nesta etapa é desenvolvida boa parte das ações previstas, exatamente aquelas mais visíveis. É quando
começa efetivamente a materialização dos projetos e estudos. Estima‐se a implantação do
empreendimento num horizonte de 10 a 12 anos, sendo o período de obra para as instalações comuns
do condomínio de 18 a 22 meses. As principais atividades previstas nesta etapa são descritas a seguir.
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iii.

Mobilização e desmobilização de mão de obra: refere‐se à mão de obra da construção civil. Esta
mobilização normalmente pode ter implicações socioeconômicas importantes, principalmente
quando a mão de obra for contratada em outra região. O empreendimento demandará
aproximadamente40 a 50 vagas no pico da obra, sendo preferencialmente mão de obra local.

iv.

Limpeza do terreno: consiste na retirada da vegetação para permitir o início das obras. A área
total do terreno (44,9ha) sofrerá intervenção. A espessura e volume de remoção do Horizonte A
será de 10 a 20 cm com volume de 40.000 m³.
Adequação de Vias de Acesso: consiste na modificação do traçado da rodovia ICR‐481 (Avenida
Dois ‐ Balneário Rincão x comunidade do Torneiro em Jaguaruna) no trecho que divide o terreno
do empreendimento em duas glebas. A proposta, previamente acordada com a prefeitura, é a
abertura e a pavimentação da Rua 7, do já aprovado Loteamento Morada do Sol, desde a SC‐445
até seu encontro com a Avenida Dois, que ocorrerá em angulação suave após tangenciar o limite
oeste do empreendimento (Figura 8.1‐I).

Figura 8.1‐I: Proposta de modificação do traçado da Avenida Dois

v.

Escavação das Bacias de Acumulação: serão construídas bacias de acumulação no
empreendimento com aproximadamente 1,5m de profundidade. A construção dessas bacias
necessitará utilizar escavadeira hidráulica para retirada do material e, preferencialmente, o
material será colocado diretamente sobre os lotes contíguos. Numa segunda etapa, o material
será transportado por caminhões até as áreas mais distantes que estejam abaixo da cota do
projeto. O seu espalhamento será feito com trator de esteira. O Volume aproximado extraído
será de 90.000 m³.

vi.

Terraplenagem: toda a área do empreendimento será terraplanada. O volume previsto para
terraplanagem será da ordem de 90.000 ³. Não se utilizará jazida de solo comercial, somente
material interno derivado da escavação das bacias de acumulação, não estando prevista
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demanda para bota‐fora. Todo o material escavado será disposto em local definitivo usando a
própria terraplanagem do terreno.
vii.

Infraestrutura:
viii. água‐ a água para o empreendimento será fornecida exclusivamente pelo Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto de Içara ‐ SAMAE e estima‐se, em dias de pico, a utilização de 275
m³/dia. O condomínio não contará com infraestrutura de armazenamento próprio de água,
havendo somente reservatórios residenciais individuais.
viii. esgoto ‐ o esgoto será tratado por Estação de Tratamento de Esgoto ‐ ETE própria do
condomínio de nível terciário (membrana) ou secundário, dependendo da solução que for
adotada (ver impacto “Risco de Contaminação da Águas Superficiais pelo Esgoto Sanitário
do Empreendimento”). A responsabilidade pela operação da ETE será do próprio
empreendimento ou de acordo com contrato com a SAMAE ou outra empresa do ramo.
viii. drenagem‐ o escoamento do condomínio será via canaleta de grama na lateral das vias
ligadas às Bacias de Acumulação.
viii. resíduo sólido‐ o volume máximo de lixo gerado é estimado em 1,72 toneladas/dia e será
coletado pelo serviço de Limpeza Pública Municipal.
viii. energia‐ a energia para o condomínio será fornecida pela Cooperativa de Içara. A estimativa
de demanda de energia para as residências é de 532 kW, somando‐se a iluminação pública, o
total é de 565 kW. Não haverá subestação de energia porque serão implantados
transformadores para baixa tensão.

viii.

Arruamento e pavimentação: o sistema viário interno terá vias com 6 m de largura e com
remansos para manobras em pontos estratégicos. As áreas de estacionamento e calçadas terão
pavimentação permeável ou serão feitas com materiais porosos.

Figura 8.1‐II: Detalhe de uma via interna do Condomínio Ecovitta Resort

8.1.3 Etapa III: Operação do Condomínio
ix.

Construção das Residências do Condomínio: o empreendedor não fará a construção das
residências. O Gabarito e a taxa de ocupação dos lotes ficam definidos da seguinte forma,
conforme Plano Diretor:
Taxa de Ocupação = 50%;
Índice de Aproveitamento = 1;
Gabarito = 2 pavimentos;
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Densidade de Ocupação = aproximadamente 38 hab/ha (6,3 lotes/ha x 6 pessoas/lote).
Máximo Potencial Construído =
Área dos lotes x taxa de ocupação x índice de aproveitamento x gabarito =
177.444 m² x 0,5 x 1 x 2 = 177.444 m²
Área construída = Área dos lotes
Potencial Construído Esperado = considerando que as residências tenham área entre 350‐400 m²,
o total de área construída esperada do condomínio é da ordem de 100.000 a 115.000 m².

x.

8.2

Operação do Condomínio: o empreendedor não pretende operar o condomínio. Ele será
composto por 287 lotes, havendo, nos picos de utilização, estimativa de 6 pessoas por lote.
Estima‐se que a operação do empreendimento tenha como características dos consumos
máximos em dias de pico os seguintes valores:
 Número de pessoas: 287 lotes x 6 pessoas = 1722 pessoas;
 Demanda de água ‐ 287 x 6 pessoas x 160l = 275 m³ dia; ‐ Seria mais apropriado 200l
 Demanda de energia ‐ 287 x 1,9 kW = 545 kW. Com iluminação pública total = 565 Kw;
 Esgoto ‐ 275 m³/d;
 Demanda de lixo ‐ 287 x 6 x 1kg = 1,72 toneladas / dia.

Caracterização e avaliação dos impactos ambientais e medidas mitigadoras
correspondentes

A caracterização e a avaliação dos impactos ambientais foram realizadas tendo como referência a
qualificação de diversos aspectos dos impactos identificados, segundo apresenta o Quadro 8.2‐I dos
"indicadores para avaliação qualitativa dos impactos".
O enquadramento dos impactos na "Matriz de Qualificação dos Impactos" (Quadro 8.2‐III), com base
nos referidos indicadores, trata‐se de um esforço de objetivar a análise de impactos, mesmo que o
preenchimento e a análise da matriz guardem certa dose de subjetividade. Também por este motivo, a
leitura da matriz não dispensa a leitura dos textos de caracterização e análise dos impactos
apresentados e analisados, um a um, com maior profundidade.
As colunas da mencionada matriz, referentes aos “indicadores para avaliação qualitativa dos impactos”,
apresentados no Quadro 8.2‐Ia seguir, são preenchidas de acordo com diferentes características dos
impactos considerados.

Quadro 8.2‐I: Indicadores para avaliação qualitativa dos impactos

Características
Efeito
Probabilidade de
ocorrência

Valor

Qualificação

positivo
negativo
certa
média
baixa

Se o efeito é benéfico ou potencialmente benéfico.
O efeito é prejudicial ou potencialmente prejudicial.
O impacto ocorrerá inevitavelmente.
O impacto ocorrerá possivelmente.
O impacto pode ou não ocorrer.
Quando o impacto, até então inexistente,é gerado pelo
empreendimento.
Quando o empreendimento amplia ou aumenta uma
tendência já existente.
Quando o empreendimento antecipa um impacto que não
existe agora, porém tende a existir no futuro, mesmo sem o
empreendimento, em um cenário tendencial.
Quando o impacto ocorre durante a fase de planejamento e

nova
Natureza do impacto

ampliação
antecipação

Momento de

planejamento
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Características

Valor

ocorrência
implantação
operação
Forma de
manifestação

Manifestação

direta
indireta
imediata
médio prazo
longo prazo
temporária

Persistência
permanente
curta
Durabilidade

média
longa
grande
média

Magnitude
pequena

Abrangência

ADA
AID
AII
total

Possibilidade de
mitigação

parcial
nenhuma
desnecessária

Qualificação
projeto do empreendimento.
Quando o impacto ocorre durante as obras de instalação do
empreendimento.
Quando o impacto ocorre durante a operação do
empreendimento.
Quando o impacto é gerado diretamente pelo
empreendimento.
Quando o impacto é gerado por algum outro fator, que, por
sua vez, é influenciado pelo empreendimento.
O impacto se manifesta imediatamente após sua causa.
O impacto se manifesta no médio prazo após sua causa.
O impacto se manifesta no longo prazo após sua causa.
Quando o impacto afeta o atributo apenas por um período
de tempo sem que haja interferência (medidas) para cessá‐
lo.
Quando o impacto permanece afetando o atributo
indeterminadamente na ausência de medidas.
O tempo de duração dos impactos é de zero a dois anos.
O tempo de duração dos efeitos do impacto é de dois a doze
anos.
O tempo de duração dos efeitos dos impactos é acima de
doze anos.
Apesar de ser uma característica de natureza quantitativa,
muitas vezes não existem dados quantitativos suficientes de
determinado impacto, ou mesmo base relativa, em termos
comparativos, para se estabelecer se a magnitude é grande,
média ou pequena, o que também pode levar a certa
subjetividade na análise
Grande: Quando o efeito do impacto é suficiente para afetar
grande parte do atributo.
Média: Quando o impacto afeta parte significante do
atributo, porém, não em grande parte.
Pequena: Quando o impacto afeta o atributo de maneira
irrisória.
Quando o impacto ocorre na Área Diretamente Afetada.
Quando o impacto ocorre na Área de Influência Direta.
Quando o impacto ocorre na Área de Influência Indireta.
Quando há possibilidade de diminuir na totalidade ou então
anular os efeitos do impacto.
Quando há possibilidade de diminuir parcialmente os efeitos
do impacto.
Quando não há possibilidade de diminuir os efeitos do
impacto.
Quando, por algum motivo, é desnecessário utilizar uma
medida para diminuir os efeitos do impacto.

A elaboração da Matriz de Qualificação dos Impactos (Quadro 8.2‐III) permite uma análise conjunta das
características e implicações dos diversos impactos, possibilitando uma análise comparativa entre estes,
que, em última análise, presta‐se a identificar aqueles impactos de maior significância, o que será
retomado e aprofundado no subitem seguinte do "Resumo e Balanço Geral dos Impactos".
A sinalização dos impactos de maior relevância tem utilidade prática, no sentido se dar atenção especial
a esses impactos e mesmo para o estabelecimento de prioridades de ação. Porém, isso pode ter um
valor ambíguo para o planejamento e tomada de decisão, porque a priorização de atenção para com os
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impactos de maior significância pode levar à relativização exagerada da significância dos demais
impactos.
A ponderação da significância de vários impactos é dada, em várias situações, em função da
possibilidade/capacidade de mitigação destes. Ou seja, mesmo os impactos não considerados de
grande relevância podem gerar transtornos mais importantes do que os previstos para impactos tidos
como de maior significância, caso não recebam a devida atenção em termos da efetivação de medidas
mitigadoras a eles dirigidas.
Isto nos remete à importância da consecução eficiente das medidas mitigadoras definidas por este
estudo. Para vários dos impactos identificados, esta consideração é ainda mais importante, pois os
atenuantes inerentes ao próprio empreendimento, ou seja, a geração de impactos positivos ou ainda as
medidas aqui propostas são estratégicas para reverter os efeitos negativos tanto do empreendimento
quanto de tendências já registradas na região. Disto depende a viabilidade socioambiental do
empreendimento e sua inserção positiva.

Impactos para o Impactos para o Meio
Meio Biótico = 3
Físico = 5

Quadro 8.2‐II: Relação de impactos do Ecovitta
Risco de Contaminação das Águas Superficiais pelo Esgoto Sanitário do
Empreendimento
Risco de contaminação do solo e do lençol freático
Aumento do escoamento superficial pela impermeabilização do solo
Geração de Áreas degradadas pelas obras
Risco de alteração das dunas
Supressão de vegetação
Perturbações à fauna durante a supressão da vegetação e terraplanagem
Redução do habitat natural da fauna nativa
Geração de empregos diretos e indiretos

Impactos para o Meio Socioeconômico = 13

Impactos previstos para o Ecovitta Resort = 21

Com base no conhecimento das características da área de influência onde se pretende implantar o
empreendimento e no conhecimento pormenorizado das diversas ações previstas para a sua execução,
sejam nas fases de planejamento, implantação ou operação, foi possível prever um total de 21 impactos
listados no Quadro 8.2‐II e caracterizados e analisados um a um na sequência do referido quadro e da
matriz de qualificação dos impactos.

Aumento de Arrecadação de impostos
Valorização imobiliária
Alteração do Sistema Viário local
Aumento da pressão de demanda sobre o sistema público de coleta de Resíduo
Sólido Urbano (RSU)
Geração de Resíduos da Construção Civil (RCC)
Pressão sobre o sistema de energia elétrica
Aumento da demanda por serviços de abastecimento de água
Aumento do tráfego de veículos
Alteração do padrão de uso do solo
Interferência na paisagem
Risco de perturbação à população do entorno durante a implantação do
empreendimento
Risco de interferência no patrimônio arqueológico
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Quadro 8.2‐III: Matriz de Qualificação dos Impactos do Ecovitta Resort
INDICADORES PARA QUALIFICAÇÃO E VALORAÇÃO DOS IMPACTOS POTENCIAIS

EFEITO

IMPACTOS POTENCIAIS IDENTIFICADOS

PROBABILIDADE
DE OCORRÊNCIA

NATUREZA DO
IMPACTO

MOMENTO DE
OCORRÊNCIA

FORMA DE
PERSISTÊNCIA DO
MANIFESTAÇÃO
MANIFESTAÇÃO
IMPACTO

DURABILIDADE

MAGNITUDE

P= Positivo

C= Certa

N= Novo

P= Planejamento

D= Direta

I= Imediata

T= Temporário

C= Curta

G= Grande

N =Negativo

M= Média

A= Ampliação

I= Implantação

I= Indireta

M= a Médio
Prazo

P= Permanente

M= Média

M= Média

B= Baixa

An= Antecipação

O= Operação

L= Longa

P= Pequena

L= a Longo Prazo

E = Episódico

INFRAESTRUTURA

Risco de contaminação do solo e do lençol
freático
Aumento do escoamento superficial pela
impermeabilização do solo
Geração de Áreas degradadas pelas obras

ADA= Área
Diretamente
N= Nenhuma
Afetada
AID‐ Área de
P= Pequena
Influência Direta
AII‐ Área de
influência
M= Média
Indireta
G= Grande
D= Desnecessária

BALANÇO FINAL DOS
IMPACTOS (RELEVÂNCIA DOS
IMPACTOS CONSIDERANDO A
EFICÁCIA DAS MEDIDAS)

NP= Não Persiste
BR= Baixa Relevância
MR= Média relevância
AR=alta relevância

N

B

A

I/O

D

I

P

L

M

ADA/AII

G

MR

N

B

N

I/O

D

M

P

E

P

AID

G

BR

N

C

A

O

D

I

P

L

M

AID

G

MR

N

C

N

I

D

I

T

C

M

ADA

G

BR

Risco de alteração das dunas

N

B

A

O

I

L

P

L

P

AID

D

NP

Supressão de vegetação

N

C

A

I

D

I

P

L

M

ADA

P

BR

Perturbações à fauna durante a supressão da
vegetação e terraplanagem

N

C

N

I

D

I

T

C

M

ADA

P

AR (‐)

Redução do habitat natural da fauna nativa

N

C

A

O

D

M

P

L

M

ADA/AID

P

MR

Geração de empregos diretos e indiretos

P

C

A

I/O

D/I

I

P

L

G

AID

G

AR (+)

Aumento de Arrecadação de impostos

P

C

A

I/O

I

I

P

L

G

AID

D

AR (+)

P/N

C

A

P/I

I

I

P

L

M

AID

N

MR (+/‐)

Alteração do Sistema Viário local

N

C

N

I/O

D

I

P

L

G

AID

G

MR

Aumento da pressão de demanda sobre o
sistema público de coleta de Resíduo Sólido
Urbano (RSU)

N

C

A

I

D

I

P

L

P

AII

P

BR

Geração de Resíduos da Construção Civil (RCC)

N

C

A

I/O

D

I/M

T

M

P

AII

M

BR

Pressão sobre o sistema de energia elétrica
Aumento da demanda por serviços de
abastecimento de água

N

C

A

I/O

D

I

P

L

P

ADA

P

BR

N

C

A

I/O

D

I

P

L

P

ADA

P

BR

Aumento do tráfego de veículos

N

C

A

I/O

D

I

P

L

M

AID

P

MR

P/N

C

N

I/O

D

I

P

L

G

AID

P

AR(+/‐)

Interferência na paisagem

N

C

A

O

D

I

P

L

P

ADA

P

BR

Risco de perturbação à população do entorno
durante a implantação do empreendimento

N

M

A

I

I

I

T

C

P

ADA/AID

M

BR

Risco de interferência no patrimônio
arqueológico

N

B

N

I

D

I

T

C

P

ADA

G

BR

Valorização imobiliária

Alteração do padrão de uso do solo
SOCIOCULTURAL

MEIO SOCIOECONÔMICO

ATIVIDADES
ECONÔMICAS

MEIO BIÓTICO

MEIO FÍSICO

Risco de Contaminação das Águas Superficiais
pelo Esgoto Sanitário do Empreendimento

ABRANGÊNCIA

POSSIBILIDADE DE
MITIGAÇÃO OU
POTENCIALIZAÇÃO
DOS IMPACTOS

8.2.1 Risco de Contaminação de Águas superficiais pelo Esgoto Sanitário do
Empreendimento
Quando plenamente implantado, o condomínio Ecovitta Resort terá uma população de 1.722 pessoas, o
que resultará numa geração de esgoto da ordem de 276 m³/d (1722 hab x 160l). Como não existe
sistema de esgotamento sanitário em Balneário Rincão, esse é um impacto que exige atenção em sua
mitigação, mesmo porque, na região, os sistemas individuais de tratamento de esgoto (fossa e
sumidouro) possuem pequena eficácia em função da altura do lençol freático e da baixa capacidade de
drenagem. Uma alternativa definitiva seria o direcionamento do esgoto ao Sistema Público de
Esgotamento Sanitário de Balneário Rincão, que ainda não se encontra implantado, e que nesse caso
poderia ter como destino final um emissário submarino, encontrando assim ampla capacidade de
diluição do efluente tratado. Esta seria uma solução que se justificaria apenas no caso do sistema
público.
A principal questão diz respeito ao corpo receptor para lançar o esgoto tratado pela ETE do
empreendimento, tendo‐se as seguintes opções:





Rio Urussanga
Valas de Drenagem próximas
Infiltração no terreno do condomínio
Irrigação no terreno do condomínio

a) Rio Urussanga
Apresenta grande disponibilidade de vazão para diluição de esgoto tratado, da ordem de 1:610,
considerando‐se 50% da vazão de referência, no caso adotado como sendo a Q98. Uma ETE com
tecnologia de tratamento de esgoto em nível secundário mais desinfecção atenderia os limites
estabelecidos tanto na Resolução CONAMA 430/2011 (efluente) como na 357/2005 (corpo receptor).
Do local do empreendimento até o rio Urussanga, tem‐se 1900 m de distância.

b) Infiltração no Terreno
Como infiltração entende‐se a disposição do esgoto tratado em valas de infiltração e sumidouros,
alternativa esta que vem sendo utilizada em todo o balneário. Solução possível, mas, em função da
altura do lençol freático, exigiria um maior alteamento do nível do terreno, o que exigiria maior
movimentação de solo.

c) Valas de Drenagem
Lançamento nas valas de drenagem existentes nas imediações do terreno (Figura 8.2‐I e Figura
8.2‐II), onde há 2 opções:



Vala Sul: recebe as águas das valas da estrada de acesso ao Torneiro e as encaminha para o
mar, numa extensão de aproximadamente 730 metros.
Vala Norte: recebe também as águas das valas do acesso ao Torneiro e as encaminha até o
rio Urussanga, percorrendo uma distância de 2270 metros.

Para este caso, sugere‐se o uso de uma ETE com tecnologia de tratamento em nível terciário, sendo
que a vala sul é a que recebe mais frequentemente manutenção por parte do poder público
municipal.
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d) Irrigação de Áreas Verdes
Outra opção seria tratar o esgoto em nível secundário com desinfecção (os nutrientes são bons para
irrigação de áreas verdes) e na sequência utilizar o sistema de irrigação por gotejamento das áreas
verdes do Condomínio. Entretanto, esta solução fica condicionada à área disponível no condomínio
para irrigação que é de 7,76 ha, conforme a Figura 8.2‐II.
Adotando‐se uma taxa de 2 l/d x m², seria possível dar destino a 56% do esgoto gerado, conforme
cálculos a seguir:





Volume diário de esgoto (1.722 hab x 160 l/hab x d) .................... 276 m³/d
Taxa de irrigação aplicada .............................................................. 2 l/m² x d
Área disponível ............................................................................... 7,76 ha
Volume de esgoto para irrigação ................................................... 155,2 m³/d

Neste caso, há duas soluções de encaminhamento:



Liberar o empreendimento numa primeira fase para uma população máxima de 56% da
prevista e condicionar o restante à implantação da rede pública de coleta e tratamento do
esgotamento sanitário do município;
Lançar os 44% restantes de esgoto nas Bacias de Acumulação ou nas Valas de Drenagem,
desde que o tratamento do esgoto seja em nível terciário.

e) Conclusão
Das quatro possibilidades mencionadas para lançamento do esgoto tratado, descarta‐se de imediato
a solução de infiltração do esgoto em função da necessidade de incrementar em demasia as obras de
terraplenagem (aumento da altura dos aterros). Restam, portanto, as outras três alternativas. A
princípio todas elas seriam possíveis, preferencialmente de acordo com a hierarquização
apresentada a seguir:
i. Lançamento nas Valas de Drenagem
ii. Irrigação de Áreas Verdes do Condomínio
iii. Lançamento no Rio Urussanga
Com relação à primeira opção, a ETE teria que utilizar tecnologia de nível terciário (membranas),
enquanto nas outras duas a tecnologia da ETE seria em nível secundário. Não se descarta também a
possibilidade de consorciar soluções: irrigar as áreas verdes do condomínio e definir então um
destino para o excedente por meio de uma das outras duas alternativas.
Quadro 8.2‐IV: Síntese das soluções propostas para o esgoto sanitário gerado pelo empreendimento
Alternativa de Destino Final do Esgoto
Nível de Tecnologia de
Desinfecção
Tratado
Tratamento de Esgoto
Valas de Drenagem
Terciário
Sim
Irrigação de Áreas Verdes do Condomínio
Secundário
Sim
Rio Urussanga
Secundário
Sim
Quadro 8.2‐V: Características do esgoto bruto e tratado em nível secundário
Parâmetro
Esgoto Bruto
Esgoto Tratado
Eficiência
DBO (mg/l)
PH
Nt (mg/l)
Pt (mg/l)
Óleos e Graxas (mg/l)
Coliformes Totais (org/100 ml)
Coliformes Fecais (org/100 ml)
(*)

‐ Von Sperling (1995, p. 79)

(**)

400
6,7 – 7,5 (*)
45‐60
14‐18
100 (*)
109(***)
108(***)
‐ Com desinfecção

(***)

6
6,8 – 7,2
30‐40
8‐11
10
< 10³ (**)
< 300 (**)
‐ Von Sperling (1995, p. 81)
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98,5%
‐‐‐
35%
40%
90%
99,9999%
99,9999%

Quadro 8.2‐VI: Características do esgoto tratado em nível terciário (NOVACHIS et al., 1998; GÜNDER & KARUTH,
1998; CHURCHHOUSE & WILDGOOSE, 1999; ENGELHARDT et al., 1998; MOURATO et al., 1996)
Parâmetro
Valor
DBO
< 2 mg/l
SST
Abaixo do limite de detecção
TKN
< 2 mg/l
NH3
< 0,3 mg/l
P Total
< 0,1 mg/l
Turbidez (NTU)
< 1 NTU
Coliformes Totais
Abaixo do limite de detecção
Coliformes Fecais
Abaixo do limite de detecção
Redução acima de 4 log e, na maioria das medições, abaixo do limite de
Vírus
detecção
DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio

SST: Sólidos Suspensos Totais

TKN: Nitrogênio Total de Kjeldahl

NH3: Amônia

Em virtude da inexistência da rede pública de coleta e tratamento de esgotos no momento no
município, e também em função dos volumes de esgoto previstos, este impacto é considerado de média
magnitude. As medidas mitigadoras previstas possibilitam grande mitigação, tornando este um impacto
de média relevância, tendo em vista também a importância do tema.

Medidas mitigadoras correspondentes
As medidas aqui propostas fazem parte do Programa de Suntentabilidade das Águas, com destaque às
ações relativas a esgoto listadas a seguir.











Implantação de uma Estação de Tratamento de Esgoto ‐ ETE com capacidade para 300 m³/dia de
processamento de esgoto sanitário.
Instalação de banheiros químicos no canteiro durante a fase de implantação;
Instalação de rede de esgotamento sanitário em PVC, utilizando poços de visita que reduzam o
risco de infiltração da água do lençol freático.
Separação entre as redes de esgoto sanitário e de drenagem pluvial.
Fiscalização da implantação das redes de águas pluviais e esgotamento sanitário.
Utilização do esgoto tratado para irrigação das áreas verdes comuns do empreendimento;
Disponibilização de pontos de tomada da água proveniente do esgoto tratado, na rede de
irrigação do esgoto, aos condôminos que desejem irrigar áreas verdes internas de seus lote.
A ETE deverá estar concluída e em condições de operar após a conclusão das obras de
infraestrutura.
Qualquer que seja a solução adotada, o esgoto deverá passar por um processo de desinfecção
por ultravioleta ou Ozônio.
Operação e manutenção da ETE, como destaque a retirada e destinação adequada do lodo de
excesso da ETE, de acordo com contrato com a SAMAE ou outra empresa do ramo.
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Alternativas para destinação final do esgoto tratado
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8.2.2

Risco de contaminação do solo e do lençol freático

O risco de contaminação do solo e lençol freático está associado tanto às fases de construção como de
operação e deve ser entendido como potencial.
Durante a construção, o risco está associado ao uso de máquinas e equipamentos envolvidos com as
etapas de terraplenagem, fundações e drenagem, principalmente se ele estiver ligado ao vazamento de
óleos e combustíveis. Além deste, os esgotos sanitários gerados no canteiro de obras seria outra
possível fonte de contaminação envolvendo a fase de implantação.
Já na operação, o risco está relacionado com vazamentos de esgoto sanitário gerado no
empreendimento, além da circulação de veículos (pneus, pingos de óleo, hidrocarbonetos, etc.
carreados pela água de drenagem).
Para avaliação da tipologia do solo e do aquífero livre, bem como suas características quantitativas e
qualitativas, foram instalados 26 (vinte e seis) poços piezométricos no local previsto para implantação
do empreendimento.
O resultado das sondagens profundas revelou que o solo da área é constituído predominantemente de
areias médias a finas, de coloração cinza‐claro, sotoposto a uma fina camada (aproximadamente 0,2 m)
de material arenoso rico em matéria orgânica. Em profundidades superiores a 3 metros encontra‐se a
intercalação de faces lamosas e arenosas formadas por argilas orgânicas cinza‐escuras com areias finas
cinza‐claras.
A velocidade de infiltração calculada no estudo hidrogeológico variou entre 0,4 mm/h a 2,0 mm/h, ou
seja, com características de zonas arenosas com mescla de argilas. Durante o período de
monitoramento, a velocidade média calculada ficou na ordem de 1,2 mm/h. De posse dos dados de
localização e das cargas hidráulicas dos poços, foi possível estabelecer o sentido do fluxo das águas
subterrâneas, que segue preferencialmente no sentido Noroeste/Sudeste, dirigindo‐se para o mar,
conforme ilustram as Figura 8.2‐III a Figura 8.2‐VIII.
O estudo hidrogeológico revelou, ainda, que o nível freático na área do empreendimento sofre uma
forte influência da pluviosidade local, e que, em períodos chuvosos, ocorre o acúmulo de água na
superfície do terreno, muito embora a área de estudo se encontre seca praticamente 80% do tempo
observado. Isso se deve à baixa velocidade de infiltração final da água no solo e à reduzida profundidade
da camada permeável (aproximadamente 1 metro). Com esse estudo foi possível definir um limiar, com
altitude estipulada em aproximadamente 4,5 metros, a partir do qual poderá ocorrer o acúmulo de água
da chuva na superfície do terreno. Foi observado que, na ausência de chuvas, as áreas com acúmulo de
água secam num período de 5 a 10 dias, seja por evaporação, por infiltração ou por drenagem
superficial.
O uso do esgoto tratado na irrigação das áreas verdes irá requerer o estabelecimento de controles de
saturação do solo e/ou da qualidade dos mesmos, além de taxas de irrigação seguras. Também o
monitoramento da água subterrânea e do solo apontará qualquer indício de problema.
Este é um impacto de baixa probabilidade de ocorrência, seja pelo fato de não ser esperada a
manipulação de substâncias química ou porque o risco de contaminação por óleos, graxas e esgoto é
pequeno, principalmente se forem implementadas adequadamente as medidas previstas. Sendo assim,
é considerado de baixa relevância.
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Figura 8.2‐III: Fluxo das águas subterrâneas na área do empreendimento obtido com dados de 31/01/2010

Figura 8.2‐IV: Fluxo das águas subterrâneas na área do empreendimento obtido com dados de 12/02/2010
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Figura 8.2‐V: Fluxo das águas subterrâneas na área do empreendimento obtido com dados de 12/09/2011

Figura 8.2‐VI: Fluxo das águas subterrâneas na área do empreendimento obtido com dados de 19/09/2011

Medidas mitigadoras correspondentes
As medidas propostas fazem parte dos Programas de Sustentabilidade das Águas, Gerenciamento de
Resíduos Sólidos do Condomínio, Programa de Controle Ambiental da Obra, onde se destacam as
ações seguintes:
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Realização do abastecimento de veículos e pequenas manutenções das máquinas e
equipamentos em locais com o piso impermeabilizado, com rampa de verificação, canaletas de
direcionamento de fluxos e caixa separadora de água e óleo.



Utilização de lonas impermeabilizadas no solo caso sejam realizados eventuais reparos em
máquinas e equipamentos que não possam ser transferidos para o local destinado à
manutenção.



Acondicionamento e transporte dos resíduos produzidos no canteiro de obras de acordo com as
diretrizes estabelecidas pela ABNT nas normas NBR 12.235/88 (Armazenamento de resíduos
sólidos perigosos ‐ Procedimento), NBR 11.174/89 (Armazenamento de resíduos Classe II – Não
Inertes e Classe III – Inertes – Procedimento) e NBR 13.221/94 (Transporte terrestre de
resíduos). Especial atenção deve ser dada às embalagens de produtos tóxicos ou com algum tipo
de risco ao meio ambiente (resíduos das classes I e II A – perigosos e não inertes,
respectivamente).



Uso de banheiro(s) químico(s) no canteiro de obras durante a implantação da infraestrutura do
empreendimento.



Condução das águas de drenagem para as bacias de acumulação, passando primeiramente pela
zona de banhado construído (wetland) no entorno das bacias de acumulação.



Implantação de uma Estação de Tratamento de Esgoto – ETE do condomínio.



Como as áreas verdes do condomínio serão irrigadas com esgoto tratado da ETE, evitar que o
excesso de vazão na irrigação acarrete o escoamento superficial.



Adoção de tecnologia que permita um bom controle operacional do sistema de irrigação
adotado.



Instalação de rede de piezômetros para monitoramento das áreas com potencial de
contaminação do solo e lençol freático.

8.2.3

Aumento do escoamento superficial pela impermeabilização do solo

A impermeabilização provocada pela urbanização de uma área faz com que o escoamento superficial
aumente, podendo sobrecarregar a macrodrenagem. Em consequência disso, a frequência das
inundações pode aumentar, considerando que cada m² de área impermeável aumenta a vazão de cheia
na ordem de 6 a 7 vezes. Este é o resultado que cada nova ocupação (em maior e menor escala)
transfere para a macrodrenagem com o aumento do escoamento, como ilustra a Figura 8.2‐VII.
A medida proposta para atenuar este problema é o controle direto na fonte geradora de escoamento
antes de sua fase terrestre do processo chuva‐vazão.
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Figura 8.2‐VII: Aumento de escoamento superficial com o incremento de áreas impermeáveis

Este é um impacto de média magnitude e baixa relevância, considerando as dimensões do projeto,
mesmo considerando a grande possibilidade de mitigação, devido ao problema estrutural de drenagem
do município.

Medidas mitigadoras correspondentes
Implementação do Programa de Sustentabilidade das Águas, com destaque à ações relativas a
drenagem listadas a seguir.
• Incentivar o aproveitamento da água da chuva.
• Utilizar calhas de drenagem gramada, às margens das vias.
• Usar pavimentos permeáveis ou materiais porosos em áreas como estacionamentos e calçadas;
• Direcionar a drenagem para as quatro bacias de acumulação previstas no interior do condomínio
com a finalidade de atenuação do incremento de vazão pela impermeabilização e para contenção de
erosão, tendo como meta uma condição de esgotamento similar ao cenário anterior à intervenção:
Bacias de Acumulação
BA1
BA2
BA3
BA4

Área (ha)
2,1
3,0
3,1
1,54

Volume (m³)
32.100
45.000
46.500
23.100

• Para permitir a atenuação dos picos de vazão, as bacias de acumulação deverão operar com
oscilação de nível (deplecionamento).
• Antes de chegar às bacias de acumulação, as águas deverão passar pelas áreas de banhados
construídos (wetlands), previstas no entorno das bacias de acumulação, visando à absorção de
contaminantes presentes na água de drenagem.
• Cercar as áreas de intervenção com barreiras de siltagem para evitar o transporte de finos (solo)
durante o período de obras.
• Manter “limpas” as valas existentes no entorno, no caso da medida anterior não surtir o efeito
esperado.
• Implantar dispositivos online de medição de nível e vazão, nas bacias de acumulação.
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Telhados

Vias/calçadas/
estacionamentos

Para uso na
edificação
Cisterna(s)

Excesso
Banhado Construído
(wetland)
Excesso
Reservatório de Água de
Drenagem (Bacias de
Acumulação)

Vala de
drenagem
Figura 8.2‐VIII: Conjunto de soluções visando à atenuação dos picos de vazão e controle de erosão das águas de
drenagem
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Figura 8.2‐X: Exemplos de wetlands (banhados) construídos (A, B, C) e calhas de drenagem gramada (D)

8.2.4

Geração de Áreas degradadas pelas obras

As atividades de terraplenagem preveem uma movimentação de solo da ordem de 90.000 m³ que
abrange toda a área do empreendimento. Com a exposição do solo à ação de agentes erosivos (chuva e
ventos), pode ocorrer o carreamento de sedimentos. As áreas degradadas foram estimadas
desconsiderando as áreas do sistema viário e das bacias de acumulação. Desta forma, prevê‐se uma
área para recuperação na ordem de aproximadamente 300.400 m² (30,0 ha – áreas de lotes e áreas
verdes).
Conforme aqui abordado, deve‐se entender que as áreas degradadas são aquelas onde estarão
inseridos os lotes e a área comum do condomínio, sendo vital, para o sucesso na venda, a recuperação
destas áreas pelo empreendedor. Entretanto, a recuperação deve ser vista apenas como o recobrimento
do solo exposto com vegetação, evitando com isto a erosão, tanto hídrica como eólica.
Apesar de ser um impacto de média magnitude, em razão das dimensões do empreendimento, o
terreno em questão não apresenta grandes desafios para o controle de áreas degradadas. A ausência de
encostas, declives, cortes de taludes e solos de massa contribui para a grande possibilidade de mitigação
deste impacto, fazendo com que tenha baixa relevância.
Medidas mitigadoras correspondentes


Implantação do Programa de Controle Ambiental da Obra (PCAO), com destaque às medidas
relativas ao controle e recuperação de áreas degradadas listadas a seguir.
‐

planejamento das vias de serviço e frentes de terraplenagem de forma a otimizar ao
máximo o tamanho da área de intervenção;

‐

estocagem e utilização do horizonte A do solo, retirando na terraplanagem, no
paisagismo;

‐

implementação de um bom sistema de drenagem na fase de obras.
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8.2.5

Risco de alteração das dunas

Com a finalidade de avaliar a extensão de potencial risco de influência das edificações previstas no
projeto Ecovitta, sobre a corrente atmosférica local, com suas possíveis implicações sobre as dunas
existentes, tanto na porção frontal junto à praia quanto nos fundos do terreno, próximo à Lagoa de
Urussanga Velha, foi contrato Laudo Técnico específico contido na íntegra nos Anexo VI do EIA198. A
presente análise de impacto consiste, portanto, em breve resumo do referido estudo, que foi baseado
em levantamentos de campo, revisão bibliográfica da literatura científica e de laudos antecedentes.
As dunas transversas móveis da região de torneiro migram ao longo da costa, e as dunas móveis da
planície interna são alimentadas por areias oriundas da barra do rio Urussanga ou do
retrabalhamento de paleodepósitos. Portanto, não existe neste cenário de planície progradante
campos de dunas livres interiores que sejam alimentados pela praia adjacente.
A ilustração da Figura 8.2‐XI mostra que a corrente atmosférica é modificada por forças
aerodinâmicas em locais muito próximos a obstáculo rígido do terreno, que induzem o
desenvolvimento de forças de atrito e gradientes de pressão locais. O atrito superficial e os
gradientes de pressão se combinam, retardando o fluxo atmosférico na camada superficial e
produzindo regiões onde o fluxo é localmente perturbado, causando o desenvolvimento de área de
estagnação (cavidade).
Avaliações de resultados de túnel de vento, por Huber et al. (1976), indicam que, para edificações
muito largas, a máxima extensão dos efeitos adversos para a região da cavidade não ultrapassa 10
vezes sua altura. Hosker (1979) desenvolveu um procedimento empírico para estimar o comprimento
da cavidade atrás de prédios retangulares de cantos vivos bi e tridimensionais. O estudo demonstrou
que a extensão a jusante (para onde corre o vento), de significativa influência dos ventos, é de 5L.
Estes modelos foram utilizados para avaliar a influência das estruturas rígidas sobre o fluxo de ar ao
seu redor, ou seja, a zona limite da perturbação se estende 5 a 10 vezes a altura das edificações,
além desta distância, há o retorno do fluxo aerodinâmico laminar.

Figura 8.2‐XI: Interações entre um obstáculo do terreno com as forças aerodinâmicas que induzem o
desenvolvimento de forças de atrito e gradientes locais de pressão

O arranjo final do projeto imobiliário foi simulado como um bloco concreto de 6 a 9 metros,
equivalente a 2 pavimentos (térreo + 1 pavimento) e 3 pavimentos (térreo+ 2 pavimentos),
198

Laudo Técnico: "Potencial de Impactos do Empreendimento Ecovitta Resort sobre as Dunas Costeiras, Balneário Rincão ‐
Norte (SC)".
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respectivamente. De acordo com os resultados (Figura 8.2‐XII), após uma distância de 90 metros a
sota‐vento das edificações, o perfil do vento será normalizado, e as dunas móveis transversais,
situadas a 245 m do vértice norte do muro do condomínio, não serão afetadas pelas interações dos
ventos costeiros sobre as edificações.

Figura 8.2‐XII: Geoambientes do entorno do projeto Ecovitta e limites da ação turbulenta dos ventos do
quadrante nordeste nas estruturas rígidas. A Deriva Potencial dos Ventos (DP) na região apresenta uma direção
resultante de 250° N, equivalente ao eixo de deslocamento das dunas transversas, com maior influência de
alteração na área sombreada no quadrante Oeste das edificações

A interação dos ventos sul e sudeste a sota‐vento das construções seria a de maior risco às dunas
móveis transversais, mas a capacidade de transporte dos ventos do quadrante sul é reduzida, por
serem frequentemente acompanhados de sistemas frontais e chuvas (TOMAZELLI, 1993; GIANNINI,
1993).
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A Deriva Potencial dos ventos na região do Balneário Rincão, apesar de estar mais sujeita à influência
da rosa de areia do Farol de Santa Marta, apresenta uma deflexão de 20 a 30 graus para Oeste em
relação a essa. O eixo de deslocamento das dunas transversais na planície interna apresenta um
Azimute próximo a 250°N, confirmando a tendência para o sul do Cabo de Santa Marta da deriva
eólica potencial se aproximar da Rosa de Areia de Torres, ou seja, a soma vetorial resultante dos
ventos que sopram a velocidades acima de 5 m/s rodam na direção Noroeste com a proximidade de
Torres.
Sob este regime, as correntes de ventos a jusante das edificações incidem sobre áreas urbanizadas e
campos vegetados, portanto, não oferecem riscos aos sistemas de dunas móveis situados na planície
interna.
Em razão das conclusões do referido estudo, brevemente aqui apresentadas, mantidas as
configurações do projeto tal como descrito, este impacto foi considerado como não persistente, ou
seja, possui baixa probabilidade de ocorrer, sendo, neste caso, de baixa relevância.
Medidas mitigadoras correspondentes
Não se aplica.

8.2.6

Supressão de vegetação

A área do empreendimento caracteriza‐se por ser um ambiente aberto, com vegetação herbácea
antropizada pela pastoreio de gado bovino. Predominam as espécies ruderais e gramíneas de pastagem,
nativas e exóticas. Este quadro deriva também do uso histórico da área pela atividade tradicional do
"tropeirismo", relativo ao transito de tropeiros de gado bovino e de muares, até aproximadamente a
década de 1950, segundo informações colhidas de atores sociais locais (ver Item 7.3.4.1 Dinâmica
Populacional ‐ Perfil econômico).
A supressão da vegetação ocorrerá em 100% da área do terreno para a realização da terraplanagem.
Contudo, a supressão de 100% da área será sobre cobertura vegetal em que não incide restrição legal:
pastagem com predominância de Axonopuscompressus (73,59%), solo exposto permeado por pastagem
(22,61%), plantio de Pennisetumpurpureum (1,76%) e agrupamento de árvores nativas e exóticas
(1,02%). Outros 1,09% correspondem às áreas hoje ocupadas pela edificação do caseiro (0,04%) e pelas
ruas 14 e 15 e Avenida Dois (1,05%).
O agrupamento de árvores nativas e exóticas, localizado na porção centro‐norte da área de estudo,
caracteriza‐se por ser de reduzida dimensão, com diversas árvores de pequeno porte pertencentes a
espécies nativas e exóticas da flora brasileira e catarinense (Figura 8.2‐XIII e Figura 8.2‐XIV). As árvores
desse agrupamento possuem entre 5 e 15 cm de DAP (Diâmetro à Altura do Peito) e alturas variáveis
entre 2 e 5 m.
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Figura 8.2‐XIII: Porção centro‐norte da área de
estudo, em meio à Pastagem com predomínio de
Axonopuscompressus

Figura 8.2‐XIV: Agrupamento de Árvores Nativas
e Exóticas vista da estrada ICR‐481

Tabela 8.2‐I: Relação das tipologias registradas no terreno do Ecovitta Resort e Percentual (%) em relação à área
total
Percentual (%) em relação ao
Tipologia
Área (ha)
total do terreno
Agrupamento de árvores nativas e exóticas

0,46

1,02

Pastagem com dominância de Axonopuscompressus

33,05

73,59

Plantio de Pennisetumpurpureum

0,76

1,70

Solo exposto permeado por pastagem

10,15

22,61

Edificação

0,02

0,04

Estrada ‐ ICR‐481

0,47

1,05

TOTAL

44,91

100

Como não há nenhuma espécie vegetal ameaçada de extinção na área diretamente afetada e por ser um
ambiente antropizado, este é um impacto de média magnitude, em virtude do tamanho considerável do
empreendimento, entretanto, de baixa relevância dada as características da vegetação.

Medidas mitigadoras correspondentes
Implementação do Programa de Monitoramento de Fauna e Flora, com destaque às atividades
seguintes, relativas ao acompanhamento da supressão vegetal.
 Realização da supressão vegetal e da terraplanagem de maneira gradual, possibilitando a fuga
da fauna em direção a ambientes naturais remanescentes no entorno.
 Resgate de plantas nativas para compor as áreas de paisagismo, em especial as áreas de
recomposição de ambientes naturais, situadas às margens das bacias de acumulação previstas
no projeto do empreendimento.

8.2.7 Perturbações à fauna durante a supressão da vegetação e terraplanagem
O hábito de algumas espécies leva à grande vulnerabilidade frente à ação de supressão vegetal e
terraplanagem, podendo causar morte direta de alguns indivíduos. Este é o caso do mamífero Ctenomys
minutus, considerado Em Perigo (EN) em nível estadual e única espécie de tuco‐tuco que ocorre em
Santa Catarina. Ele tem distribuição relativamente restrita (cerca de 500 km desde a praia de
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Jaguaruna/SC até a ponta sul da Lagoa dos Patos, em São José do Norte/RS), em faixa estreita e em
região muito impactada por ações antrópicas (agricultura e urbanização). É encontrado nos ambientes
arenosos das áreas de influência do Ecovitta Resort, onde constrói seu característico sistema de galerias
subterrâneas.
Será a espécie mais impactada com a implantação do Ecovitta Resort dentre as registradas, inclusive
com risco eventual de morte de alguns indivíduos por soterramento com o advento do aterramento e da
terraplanagem. Entretanto, considerando que as alterações no substrato não ocorrerão de uma só vez
em toda a área e o fato deste animal apresentar hábitos diurnos, existe a possibilidade de fuga dos
indivíduos na medida em que esta intervenção avance sobre suas áreas de ocorrência reduzindo a
hipótese de morte.
Outra espécie que será impactada é o anfíbio Melanophryniscusdorsalis. Ele é incluso na categoria
vulnerável nas listas nacional e estadual de espécies ameaçadas e registradas na ADA do
empreendimento. Esta espécie é considerada ameaçada pela íntima relação com dunas e áreas abertas
do sul do RS até Garopaba em SC. Foi registrada na área de intervenção do empreendimento na
primeira campanha após fortes chuvas, quando poças temporárias foram formadas. Entretanto, como
esta espécie é de reprodução explosiva, foram registrados centenas de indivíduos nestas poças, fora da
área do empreendimento, junto às dunas frontais próximas à praia. Nas campanhas seguintes, vários
indivíduos foram vistos de forma esparsa na ADA e em toda a AID, sob entulhos, buracos na areia, além
de indivíduos ativos durante o anoitecer.
Devido às características de nidificação e habitação em buracos em áreas abertas, a coruja‐buraqueira
Athene cunicularia é uma espécie sujeita à vulnerabilidade frente à ação de terraplanagem, podendo
mesmo levar à morte direta de espécimes dada sua característica fortemente territorialista,
principalmente quando em período de cuidados com a cria. Neste caso deverá ser avaliada a presença
de grupos desta espécies na área, quando da realização da terreplanagem, e avaliar a pertinência das
ações listadas como medidas mitigadoras.
Este é um impacto de curta duração e de média magnitude em virtude das dimensões da área. É
considerado de alta relevância dada as possibilidade relativa de mitigação e a ocorrência de espécies
ameaçadas.

Medidas mitigadoras correspondentes
Implementação do Programa de Monitoramento de Fauna e Flora, relativas a resgate da fauna e outros
cuidados, conforme as ações seguintes.
 Acompanhamento da supressão da vegetação e das obras de terraplanagem e aterramento,
com foco na fauna, por profissional habilitado.
 Realização da supressão vegetal e da terraplanagem de maneira gradual, possibilitando a fuga
da fauna;
 Resgate e soltura branda em áreas próximas não afetadas pelo empreendimento de espécimes
da fauna, com especial atenção ao Ctenomys minutus "tuco‐tuco", ao Melanophryniscusdorsalis
"sapinho‐da‐praia" e à Athene cunicularia "coruja‐buraqueira".
 Sinalização e cercamento dos ninhos da "coruja‐buraqueira" até o alcance da autonomia dos
filhotes;
 Ações de conscientização e educação ambiental à mão de obra da instalação do
empreendimento.
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8.2.8

Redução do habitat natural da fauna nativa

O habitat é um fator ecológico fundamental para a sobrevivência das espécies por ser constituído de
locais de abrigo, alimentação e reprodução. A supressão da vegetação e a terraplanagem, assim como a
ocupação de espaços pelas estruturas do empreendimento, implicarão a redução permanente de
ambientes às populações da fauna local. Entretanto, a permanência de ambientes naturais mais
preservados no entorno da área do projeto permitirá o abrigo das espécies que terão que se deslocar,
evitando ao menos sua extinção local.
A supressão de sítios de reprodução pode ocorrer com a terraplanagem interferindo no processo
reprodutivo de anfíbios que possuem parte do seu ciclo de vida nas poças de água temporárias, a
exemplo do Melanophryniscus dorsalis. Esta espécie, de reprodução explosiva, embora se encontre
distribuída na ADA e AID, pode ser afetada pelo desaparecimento pontual de sítios de reprodução.
Entretanto, com a construção de bacias de acumulação no terreno do empreendimento, será criado
ambiente propício para o seu desenvolvimento, o que diminui significativamente o impacto sobre a
distribuição da mesma.
Outra espécie afetada pela implantação do Ecovitta Resort é o mamífero Ctenomys minutus (tuco‐tuco).
Ele está incluso na categoria "Em Perigo" (EN) em nível estadual e sua distribuição é relativamente
restrita, cerca de 500 km desde a praia de Jaguaruna/SC até a ponta sul da Lagoa dos Patos, em São José
do Norte/RS. Esta espécie, cujo sistema de galerias foi registrado na área do empreendimento, terá a
redução do seu habitat pelas atividades da terraplanagem e ocupação da área pelo condomínio.
Contudo, vale ressaltar que boa parte das galerias registradas está localizada fora da área do
empreendimento, onde não se prevê intervenção e que pode constituir‐se por área de colonização dos
indivíduos que fugirem das áreas destinadas à implantação do condomínio, assim como as áreas
desocupadas e semelhantes, entre o empreendimento e o rio Urussanga, e entre o empreendimento e a
lagoa Urussanga. Dessa forma, pode‐se concluir que o empreendimento não comprometerá a
ocorrência da população local desta espécie.
Outras sete espécies (4 aves e 3 répteis) ameaçadas foram registradas na AID, portanto fora da área
diretamente afetada pelo empreendimento. Mesmo não sendo impactadas diretamente pelas obras,
estas terão sua área de utilização diminuída. Todavia, a área a ser alterada é pequena, se comparada ao
entorno do empreendimento, com características bem semelhantes e mesmo mais preservadas.
Em razão do tamanho relativo da área do projeto em relação às áreas remanescentes, sobretudo a leste,
oeste e ao norte, esse impacto é considerado de média magnitude. Em virtude da ocorrência de
espécies ameaçadas de extinção, esse impacto é considerado como de média relevância.

Medidas mitigadoras correspondentes
Implementação do Programa de Monitoramento de Fauna e Flora, com destaque às ações relativas à
criação de ambientes para a fauna, pressupondo as atividades seguintes.
 Realização do desenho das bacias de acumulação com faixa de baixa profundidade e inclinação,
para proporcionar a formação de banhados perenes.
 Povoamento das bacias de acumulação por alevinos nativos da região.
 Criação de ambiente natural na "Área de conservação dos elementos hídricos" mediante a
manutenção de vegetação nativa em faixa de 15 metros ao redor das bacias de acumulação.
 Utilização de espécies nativas da flora para povoamento do ambiente de banhado a ser criado
nas bacias de acumulação.
Implementação do Programa de Monitoramento de Fauna e Flora, com destaque às ações relativas à
monitoramento da fauna, pressupondo a atividade seguinte.
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8.2.9

Monitoramento da ocorrência e distribuição das espécies Ctenomys minutus "tuco‐tuco",
Melanophryniscusdorsalis "sapinho‐da‐praia", Athenecunicularia "coruja‐buraqueira",
Liolaemusoccipitalis "lagartinho‐da‐praia" e Contomastixlacertoides "lagartinho‐da‐restinga", no
entorno da área do empreendimento durante sua instalação (terraplanagem e infraestruturas
do condomínio) prevista para até 22 meses.

Geração de empregos diretos e indiretos

Estima‐se que entre os 24 meses previstos para construção da infraestrutura do Condomínio Ecovitta
Resort serão mobilizados até 50 trabalhadores do setor da construção civil. Na fase de construção das
287 unidades habitacionais, em período entre 10‐12 anos, serão arregimentados 145 operários ao ano,
conforme sumarizado a seguir.
Esse nível de geração de empregos dinamizará outros setores econômicos que compõem a cadeia
produtiva do empreendimento, criando, portanto, empregos indiretos e também empregos por "efeito‐
renda", este último obtido em virtude da transformação de parte da renda dos trabalhadores e
empresários em consumo. Baseando‐se em modelo consagrado pelo BNDES199 e adotando‐se o setor de
Construção Civil como referência, tem‐se que, para cada emprego direto criado, gera‐se indiretamente
0,47 empregos e mais 1,54 empregos por efeito‐renda.
Dessa forma, considerando‐se os 50 empregos diretos gerados na construção da infraestrutura do
condomínio, outros 23 empregos indiretos e 77 empregos por efeito‐renda também devem ser criados.
Deste modo, estima‐se que 150 empregos serão gerados nesta fase de 18 a 22 meses.
A construção das 287 unidades habitacionais demandará 145 postos de trabalho ao ano. Seguindo o
mesmo raciocínio, deverão ser gerados outros 68 empregos indiretos e 223 por efeito‐renda, isto é, 436
postos de trabalho ao total.
A operação do condomínio deverá gerar aproximadamente 327 empregos diretos, assim distribuídos:


Funcionários do condomínio200: 40



Empregadas domésticas201: 287

A geração de empregos indiretos nas áreas de terraplenagem, transporte, materiais de construção e
comercialização de imóveis não foi estimada. A estes empregos indiretos gerados somam‐se aqueles
gerados pela operação, principalmente nos setores do comércio e serviços.
Estima‐se que este contingente de trabalhadores não causará tensão social (tais como alcoolismo,
brigas, caça de fauna local e má conduta com as comunidades locais), uma vez priorizada a contratação
de mão de obra local, conforme prevê o Programa de Capacitação e Priorização de Mão de Obra Local.
Esta condição é favorecida em virtude da disponibilidade de mão de obra ociosa após a temporada de
verão (conforme identificado no Diagnóstico Socioeconômico).
Em síntese, considera‐se a geração de empregos como um impacto social positivo de alta relevância,
significativo no contexto do município. Em se tratando do Ecovitta Resort, o impacto se estende em
longo prazo, durante todo o período de operação, em razão da necessidade de mão de obra
permanente nas áreas de conservação e segurança do Condomínio.

199

Definições e maiores detalhes podem ser consultados no "Modelo de Geração de Emprego", que utiliza como
fonte de dados as pesquisas do IBGE, como: Contas Nacionais, Matriz Insumo‐Produto, Pesquisa de Orçamentos
Familiares (POF) e Pesquisa Nacional de Amostras por Domicílio (PNAD).
200
As vagas de emprego previstas são para as seguintes funções: administrativo (2); guarda diurno (10); guarda
noturno (10); portaria diurna (3); portaria noturna (3); manutenção (4); jardineiro (4); serviços gerais (4).
201
Estima‐se a contratação de uma empregada doméstica por unidade habitacional (UH) (287 x 1 = 287).
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Medidas mitigadoras correspondentes
Implementação das medidas previstas no Programa de Capacitação e Priorização de Mão de Obra
Local, tais como priorização de contratação de mão de obra e contratação de serviços e compra de
materiais/equipamentos nos mercados da AII do empreendimento.

8.2.10 Aumento da Arrecadação de Impostos
A construção do Condomínio, tanto em sua fase de construção da infraestrutura e, posteriormente, na
fase de construção das 287 residências, gerará arrecadação tributária relacionada à compra de materiais
e contratação de serviços.
Tratando‐se de um empreendimento do setor imobiliário, o principal efeito positivo mensurável será o
incremento na arrecadação do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano). Tomando‐se como valor de
referência R$ 6,21/m2do IPTU estipulado pela Prefeitura Municipal de Balneário Rincão para a Av. Rita
Dal Bo Benedet, e considerando que a área construída média de cada unidade habitacional será de 400
m2, estima‐se em R$ 713 mil reais a arrecadação anual.
Portanto, o potencial de arrecadação do IPTU gerado pelo empreendimento poderá ser equivalente a
20% da arrecadação do imposto em Balneário Rincão no ano de 2013. Trata‐se de um impacto de alta
relevância que amplia uma tendência esperada para a porção norte da Praia do Rincão em razão da
disponibilidade de áreas disponíveis ao setor imobiliário.

Medidas mitigadoras correspondentes
Não se aplica.

8.2.11 Valorização Imobiliária
Entende‐se como Valorização Imobiliária a variação nos preços dos imóveis de uma determinada região
ao longo do tempo. Parte desta valorização deve‐se ao crescimento demográfico, sendo, portanto, um
processo gradual justificado pelo mercado. Em síntese, quanto maior a ocupação, menor a oferta de
terrenos e, por decorrência, maiores os preços dos imóveis.
Diante do perfil imobiliário da porção norte da Praia do Rincão, caracterizados por residências de alto
padrão, estima‐se que a implantação do Condomínio Ecovitta poderá influenciar a elevação dos preços,
uma vez que enseje um novo padrão construtivo e imobiliário para o município. Corretores de imóveis
de Balneário Rincão indicam que houve valorização imobiliária em todo município em razão de sua
emancipação.
Este impacto pode ser visto como positivo, representando um aumento do valor patrimonial dos
proprietários. Por outro lado também pode ser visto como negativo em virtude de risco de geração de
especulação imobiliária. Este processo é comum ao longo da ocupação do litoral catarinense, podendo
levar a populações locais enxergarem na rápida valorização fundiária uma oportunidade. Todavia,
desprovidas de visão de negócio e, em muitos casos, pressionados por dificuldades financeiras,
ingenuidade e ilusão, proprietários com menor instrução e poder aquisitivo, podem ser levados a
comercializarem seus terrenos por valores subestimados. Como consequência, precisam se deslocar
para áreas distantes e o resultado pode ser a perda de identidade cultural em virtude do rompimento
dos laços comunitários que sustentavam uma série de relações sociais. Este fenômeno, entretanto, é
mais comum em comunidades e bairros residenciais já habitados.
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Não havendo grandes possibilidades de mitigação deste impacto por parte do empreendedor e/ou do
poder público, classifica‐se o impacto como de média relevância, com efeitos positivos e negativos de
longo prazo que tendem a se manifestar desde a fase de planejamento do empreendimento.

Medidas mitigadoras correspondentes
Não se aplica.

8.2.12 Alteração do Sistema Viário Local
A instalação do empreendimento prevê o desvio do trecho da via pública ICR‐481 (Avenida Dois), na
porção em que atravessa a área prevista pelo projeto de empreendimento, na porção posterior do
terreno, ligando Balneário Rincão à Comunidade de Barra do Torneiro em Jaguaruna.
Por esse motivo, o projeto prevê, conforme previamente acordado com a prefeitura, a abertura e a
pavimentação da Rua 7, do já aprovado Loteamento Morada do Sol, desde a SC‐445 até seu encontro
com a Avenida Dois, que ocorrerá em angulação suave após tangenciar o limite oeste do
empreendimento, por dentro dos fundos do terreno do mesmo, para comportar o novo traçado da via
pública (Figura 8.2‐XV). Este passará então a ser a nova ligação entre o município de Balneário Rincão e
a Comunidade de Barra do Torneiro, antecipando também sua articulação transversal com as ruas 14 e
15 que acessam a praia respectivamente ao sul e ao norte do empreendimento.
Apesar de ser uma alteração de magnitude considerável, esse impacto foi considerado de média
relevância, dada a grande possibilidade de sua mitigação. Uma vez tomadas as devidas medidas, este
impacto pode ser neutralizado, sendo que a alteração trará benefícios públicos, pois o trajeto a ser
percorrido não será aumentado e serão feitas melhorias nas condições de tráfego por meio de
pavimentação, ao menos parcial, do novo acesso. É importante, no entanto, que o programa
correspondente seja devidamente implementado como previsto a seguir, eliminando também os
transtornos típicos de obras viárias.
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Figura 8.2‐XV: vias de acesso ao condomínio existentes e propostas

Medidas mitigadoras correspondentes
Programa de Adequação e Qualificação do Sistema Viário e do Trânsito Local


Elaboração e execução de projeto de novo acesso à Barra do Torneiro a partir da Rua Sete.



Elaboração e execução de projeto de pavimentação do novo acesso, ao menos até o acesso ao
empreendimento.



Elaboração e execução de projeto de abertura e pavimentação da Rua 14, em sua articulação entre
a Avenida Dois e o novo acesso à Barra do Torneiro na pela Rua Sete.



Efetuação de intervenções e obstruções na ICR‐481 (Avenida Dois), somente após a instalação do
novo acesso à Barra do Torneiro pela Rua Sete e suas articulações com as ruas 14 e 15.

8.2.13 Aumento da pressão de demanda sobre o sistema público de coleta de Resíduo Sólido Urbano
(RSU)
O Condomínio gerará resíduos do tipo domiciliar por se tratar de um conjunto residencial unifamiliar e,
segundo a ABRELPE (2011), a geração per capita de resíduos sólidos urbanos (RSU) no estado de Santa
Catarina é de 0,82 kg/habitante x dia. Considerando que a população de Balneário Rincão é de
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aproximadamente 10.923 habitantes (IBGE, 2010), tem‐se uma perspectiva de 9 toneladas de resíduos
sólidos urbanos gerados por dia.
Aplicando‐se este valor per capita para Balneário Rincão, haverá a seguinte geração de RSU durante a
Baixa e a Alta Temporada:
Produção Estimada de RSU
Época do Ano
População (hab)
(ton/d)
Baixa Temporada
10.923
9,0
Alta Temporada
114.218
93,7202
Considerando para o Condomínio uma geração de RSU maior, da ordem de 1,0 kg/hab x d, a geração
incremental seria de 1,7 ton/d (1.722 hab x 1,0 kg/hab x d), que representa em torno de 1,8% do volume
gerado na alta temporada. Na prática, este valor será inferior a 1,8%, uma vez que a comparação se deu
como se o empreendimento apresentasse saturação de ocupação de imediato. Como esta situação só
ocorrerá num prazo de 10 a 12 anos, ela apresenta pequena magnitude e baixa relevância. Contribui
como atenuante deste impacto também sua baixa densidade de ocupação e consequente menor
geração de resíduos por área.

Medidas mitigadoras correspondentes
As medidas aqui propostas comporão o Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do
Condomínio, cujas principais diretrizes são listadas a seguir:


Conscientização dos condôminos quanto aos princípios da geração, redução, reutilização e
reciclagem dos resíduos sólidos.



Acondicionamento adequado dos resíduos gerados em contentores e "lixeiras" padronizados.



Gerenciamento adequado dos resíduos de acordo com o que preconiza a legislação e normas
técnicas vigentes, seguindo a ordem de prioridade da Lei Federal 12.305/2010 que institui a
Política Nacional de Resíduos Sólidos: não geração, redução, reutilização, reciclagem,
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.



Estabelecimento no condomínio de local para recebimento de óleo de cozinha para posterior
coleta por empresa especializada neste tipo de resíduo.



Determinação no condomínio de local para recebimento de remédios com prazo fora da
validade;



Projeção no condomínio de local para o recolhimento de pilhas e baterias.

8.2.14 Geração de Resíduos da Construção Civil (RCC)
Segundo Pinto (1999), a quantidade média de RCC gerado no Brasil é da ordem de 150 kg/m², onde,
considerando um ritmo construtivo do Ecovitta de 11.500 m² por ano, a geração de RCC esperada é da
ordem de 1.725 toneladas/ano.
Para comparar com a geração média de RCC em Balneário Rincão, valor per capita adotado foi de 1,5
kg/hab x dia (BATISTELE, 2006), chegando‐se aos seguintes valores:

202

Conforme informações fornecidas pela SANTECH Saneamento Ambiental Ltda., a produção máxima de resíduos
sólidos em Balneário Rincão ocorreu no dia 02 de janeiro de 2013, com um montante de 86,6 toneladas.
Estudo de Impacto Ambiental do Ecovitta Resort
337

Referência

População

Produção de RCC (ton/dia)

Baixa Temporada
Alta Temporada
Ecovitta

10.923
114.218
‐‐‐

16,4*
171,3*
4,7**

*Batistele (2006); **Pinto (1999)

Considerando uma densidade do RCC de 600 kg/m³ em uma caçamba de 4,0 m³ por 22 dias ao mês,
chega‐se a um valor da ordem de 2,7 caminhões/d de transporte de RCC.
Pelos números apresentados, verifica‐se que o volume gerado de RCC é assimilável, devendo‐se prever
uma disposição adequada deste resíduo. Considerando a mitigação proposta, este impacto apresenta
baixa relevância.

Medidas Mitigadoras


Implantação de Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRC) que
abranja desde a escolha dos materiais a serem usados na obra até o seu destino final. Além
disso, o (PGRCC) deverá ser seguido por todos os empreiteiros que vierem a construir no
condomínio.

8.2.15 Pressão sobre o sistema de energia elétrica
Fazendo um comparativo entre a população na alta temporada no Balneário Rincão (ver item
Diagnóstico Socioeconômico) e a população do Condomínio, verifica‐se um incremento de 1,5%. Na
prática, o consumo de energia poderá ser um pouco maior, podendo chegar a até 2%. Este valor pode
ser atendido pela cooperativa Cooperaliança, conforme atestado de viabilidade de fornecimento.
Entretanto, uma vez que o empreendimento deverá atingir sua plena ocupação num horizonte de 10 a
12 anos, o incremento na prática será inferior aos valores apontados. Desta forma, este impacto é
considerado de pequena magnitude e baixa relevância. Contribui como atenuante deste impacto
também sua baixa densidade de ocupação e consequente menor consumo por área, além das medidas
de boas práticas definidas como mitigação.

Medidas mitigadoras correspondentes
Mesmo não havendo um impacto significativo na capacidade de abastecimento de energia elétrica, o
Programa de Sustentabilidade das Edificações está previsto. Ele aborda algumas questões de eficiência
energética:


Campanhas sensibilizadoras para uso de equipamentos que apresentem alta eficiência
energética, principalmente no caso de condicionadores de ar (Selo PROCEL).



Recomendação de uso de coletores solares para o aquecimento de água.



Utilização de iluminação pública de baixo consumo de energia.



Utilização em algumas instalações do condomínio, com energia eólica ou fotovoltaica, como
forma de sensibilização para a questão da energia renovável.

8.2.16 Aumento da demanda por serviços de abastecimento de água
A demanda de água para o empreendimento é estimada em 275 m³/dia, considerando uma população
de 1.722 pessoas e um consumo per capita de 160 l/hab x dia.
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Este valor representa um incremento da demanda de 1,5% (valor obtido pela comparação da estimativa
populacional do empreendimento com a população do município na alta temporada ‐ ver item
Diagnóstico Socioeconômico).
Entretanto, com um horizonte de implantação de 10 a 12 anos, quando o condomínio deverá atingir sua
ocupação máxima, o incremento de 1,5% na prática será menor. Assim também mediante a capacidade
de atendimento pela rede pública local, este é um impacto de pequena magnitude e baixa relevância.
Contribui como atenuante deste impacto também sua baixa densidade de ocupação e consequente
menor consumo por área, além das medidas de boas práticas definidas como mitigação.

Medidas mitigadoras correspondentes
Visando reduzir o consumo de água no Condomínio são propostas as seguintes ações que fazem parte
do Programa de Sustentabilidade das Águas e também do Programa de Sustentabilidade das
Edificações:


Campanhas sensibilizadoras para a aquisição de equipamentos economizadores de água
durante a construção das edificações.



Incentivo ao uso de água da chuva.



Setorização da rede de abastecimento de água com controle de vazão por macromedidores,
possibilitando identificar com rapidez os consumos exagerados que podem ser pontos de
vazamento (perdas) da rede de abastecimento.



Utilização no Show Room ou nas construções comuns do condomínio de equipamentos de baixo
consumo de água (equipamentos economizadores), como vasos sanitários, lavatórios, pias de
cozinha. Nestas edificações, o uso da água de chuva também é indicado.



Utilização de água de reuso para irrigação de áreas verdes.

8.2.17 Aumento do tráfego de veículos
Estima‐se a ocorrência de aumento do tráfego de veículos em três situações: construção da
infraestrutura do condomínio, construção das unidades habitacionais e operação do Condomínio
Ecovitta Resort. Para esse tráfego, prevê‐se a utilização do novo acesso através da Rua Sete, conforme
Figura 8.2‐XV.
A construção da infraestrutura do condomínio necessitará de transporte de materiais de construção e
trabalhadores. Contudo, como a terraplanagem utilizará material (solo) do próprio terreno (escavação
das bacias de acumulação), a circulação de caminhões será mínima, não causando interferência
significativa.
Em se tratando do deslocamento de funcionários, a estimativa de mão de obra para a implantação da
infraestrutura do condomínio será de 40 a 50 trabalhadores, sendo o tempo de implantação previsto em
24 meses. Uma vez que esse número não é expressivo e que os trabalhadores serão absorvidos nos
municípios da AII, seu transporte não representará incremento no trânsito local.
A construção das unidades habitacionais demandará transporte de materiais e trabalhadores ligados à
construção civil. Para a estimativa de volume de tráfego durante a construção, distribuiu‐se o potencial
construtivo esperado ao longo dos 10‐12 anos de horizonte de saturação do condomínio, aplicando‐se
um índice de 1,2 toneladas para cada metro quadrado construído e o transporte de 12 toneladas por
caminhão. O resultado apontou para um número entre 4 e 5 caminhões por dia, volume este que será
perfeitamente absorvido pela SC‐445 e Rua Sete.
Os cálculos são apresentados a seguir:
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 Área construída esperada ........................ 400 m²/UH x 287 lotes = 114.800 m²
 Horizonte de implantação ........................ 10 anos
 Ritmo de construção ................................ 114.800 m²/10 anos = 11.480 m²/ano
 Nº UH por ano .......................................... 11.480/400 = 29 UH/ano
 Quantidade de material transportado ..... 11.480 m² x 1,2 ton/m² = 13.800 ton/ano
 Capacidade de transporte do caminhão .. 12 toneladas/caminhão
 Nº de caminhões ...................................... 13.800 ton/ano / 12 ton/caminhão = 1.150 caminhões /ano
 Nº de dias/ano ......................................... 22 d/mês x 12 meses/ano = 264 dias/ano
 Nº caminhões por dia ............................... 1.150/264 = 4,4 caminhões/dia
O número de trabalhadores é estimado em cinco (05) pessoas por unidade habitacional, o que resulta
num universo de 145 trabalhadores ao ano (5 x 29 UH), montante perfeitamente absorvido na AII ao
longo da consolidação do condomínio.
A operação do Condomínio, especificamente nos meses de alta temporada, exigirá a circulação de
veículos de moradores/visitantes e deslocamento de trabalhadores do condomínio e das residências.
Estima‐se que na alta temporada haverá 861 automóveis no condomínio, desde que cada uma das 287
residências disponha de 3 veículos. Considerando que não existe nenhuma infraestrutura de comércio e
serviço para o suprimento das necessidades familiares (compra de gêneros alimentícios, abastecimento
dos automóveis, assistência à saúde, etc.) no entorno do Condomínio, estima‐se que possa ocorrer
cerca de 2 saídas diárias ao centro de Balneário Rincão (ou aos municípios de Içara e Criciúma),
resultando em até 1.722 veículos transitando diariamente pela via Rua Sete rumo à região central de
Balneário Rincão e municípios vizinhos de Içara e Criciúma na alta temporada.
 Nº de unidades habitacionais .................. 287
 Nº de veículos/UH .................................... 3
 Total de veículos....................................... 287 x 3 = 861
 Nº de deslocamentos /dia ........................ 2 deslocamentos/veículo x d
 Total de deslocamentos ........................... 287 x 3 x 2 = 1.722 veículos/d
 Período ..................................................... entre as 7 e 24 horas = 17 horas
 Deslocamentos por hora .......................... 1.722/17 = 101 veículos/hora
Levando em consideração que não haverá circulação de veículos na fase de construção das
infraestruturas do condomínio; que a principal via de transporte de materiais oriundos de outros
municípios seja a SC‐445; que esta se encontra em processo de revitalização (conforme já descrito no
item Planos e Projetos Colocalizados) e que a construção da Rua Sete fornecerá acesso adequado ao
canteiro de obras, além do baixo fluxo de trânsito nesta última via, conclui‐se que o impacto poderá ser
perfeitamente mitigável se observadas as medidas mitigadoras propostas, constituindo um impacto de
média magnitude.

Medidas mitigadoras correspondentes
Implementação das medidas previstas no Programa de Adequação e Qualificação do Sistema Viário e
do Trânsito local.
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8.2.18 Alteração do padrão de uso do solo
O baixo adensamento de edificações previsto para o projeto Ecovitta, cerca de 1/4 em relação ao
padrão atual da área urbana de Balneário Rincão (6,4 edificações por hectare contra 29 do padrão
atual), estabelece um novo padrão imobiliário de ocupação e uso do solo urbano, onde se destaca a
manutenção de extensas áreas verdes livres de ocupação, destinadas ao paisagismo, à manutenção de
ambientes para a fauna e a áreas comuns, bem como a adoção de práticas de sustentabilidade
(tratamento de esgoto, etc.). Estes aspecto merecem destaque no contexto do grande adensamento
existente nas áreas urbanas ocupadas do município, de forma convencional. Esta configuração parece
adequada à condição de limite de zona urbana representada pela porção norte das áreas ocupadas de
Balneário Rincão.
O modelo de um condomínio fechado também representa o estabelecimento de um novo padrão de
ocupação ainda não existente localmente na escala do Ecovitta. Este modelo está diretamente ligado à
viabilidade econômica do projeto de empreendimento, dado ao apelo relativo à segurança oferecida ao
público alvo. Isto é reforçado pelo problema representado pela alta frequência de arrombamentos de
residências, sobretudo na baixa temporada, fenômeno típico em balneários. Portanto, este aspecto
determina o apelo comercial do modelo de empreendimento.
Em geral, há uma tendência de baixo uso dos espaços públicos em volta de condomínios fechados, em
razão do estilo de vida, perfil e escolhas dos moradores, que tendem a interagir socialmente mais com o
centro da cidade do que com a vizinhança.
Sendo a localização do projeto distante do centro e também em razão dos equipamentos de lazer
oferecidos dentro do condomínio, há uma tendência de limitação da interação social, pois a grande
maioria dos deslocamentos tende a ocorrer de carro, fazendo com que os moradores deixem de usar as
ruas adjacentes. A falta de conexões e de espaços de transição não estimula a intensidade e a
diversidade (circulação, socialização e recreação) de usos ao redor do condomínio, pois não há visão
para fora deste203, o que acaba por não potencializar, por exemplo, a chance de encontros casuais,
conversas entre vizinhos do bairro, brincadeiras na rua, etc. O espaço público como um espaço potencial
de socialização é reduzido apenas à função de circulação de veículos. Por falta desta conexão, muitas
vezes as pessoas preferem não caminhar ao lado da barreira física representada pelos muros de
condomínios204, o que, por vezes, pode provocar inclusive a sensação de insegurança dada à
impossibilidade de visão além muros, seja do transeunte ou dos moradores do condomínio.
A presença de pessoas no espaço público atrai outras pessoas, o uso reforça o uso, é um processo
cíclico205. Dessa forma, todas as variáveis relacionadas com o condomínio fechado ‐ conexões funcionais
e visuais, aparência, segurança, estilo de vida dos moradores ‐ ainda que esteja em uma área em
transformação e de baixa densidade, tendem a impactar negativamente o uso do espaço urbano em
volta do condomínio, caso o espaço público não seja devidamente planejado. Diante disto, destacam‐se
os desafios da integração urbanística do condomínio com o tecido urbano de seu entorno, representado
pelo risco de baixa interação da população do condomínio com a população vizinha e da subutilização
dos espaços públicos em seu entorno.
Em razão da significativa magnitude do empreendimento no contexto do município, este impacto foi
considerado de alta relevância, com desdobramentos potencialmente positivos e negativos.
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O projeto Ecovitta prevê a delimitação do condomínio com muros.
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Becker, Débora. Condomínios horizontais fechados: avaliação de desempenho interno e impacto físico‐espacial
no espaço urbano. Porto Alegre, SC, 2005. Dissertação (mestrado) ‐ Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Programa de Pós‐Graduação em Planejamento Urbano e Regional.
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JACOBS, Jane. Morte e vida de Grandes Cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2000.
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Medidas mitigadoras correspondentes
 Implementação do Programa de Qualificação Urbanística, com destaque à seguinte atividade:
o Promoção de seminário, oficina ou workshop técnico sobre planejamento urbano da porção
norte de Balneário Rincão, no contexto atual e futuro, no âmbito do processo de revisão do
Plano Diretor do município, como forma de contribuição ao debate técnico e público sobre
esse tema.

8.2.19 Interferência na Paisagem
A paisagem é “determinada porção do espaço, resultado da combinação dinâmica, e, portanto, instável
dos elementos físicos, biológicos e antrópicos que, reagindo uns sobre os outros, constituem um
conjunto único e indissolúvel”206. É formada pela paisagem cultural, a paisagem natural e a paisagem
construída. Alterando‐se as relações de uso e dos elementos, alteram‐se as representações sociais e a
configuração morfológica do espaço.
Em razão dos vários aspectos subjetivos inerentes à valoração ou avaliação da paisagem, de ordem
cultural e de juízo de valor, pessoais ou de grupos, é difícil definir‐se objetivamente, ao menos na
maioria das vezes, o que seria melhor ou pior em termos paisagísticos. Por outro lado, certos critérios
objetivos, embora não pretendam o estabelecimento concreto de fatores relacionados com qualidade
ou sensibilidade das paisagens, constituem‐se em informação preciosa e segura no apoio à decisão
sobre interferências na paisagem. Um deles, a visibilidade, é particularmente interessante como
ferramenta de análise, constituindo‐se um elemento importante de apoio à decisão sobre interferências
na paisagem. Ou seja, a possibilidade de um elemento vir a obstruir, parcial ou totalmente, a visibilidade
de um determinado atributo paisagístico consagrado é importante na análise geral.
Neste sentido não se constatou uma visada que se pudesse considerar um elemento de paisagem
consagrado, que fosse obstruído pela instalação do empreendimento. Entretanto, o elemento de
delimitação do empreendimento, constituído por muros, representa uma sensível restrição à
permeabilidade da visibilidade da planície e do próprio tecido urbano com suas edificações. Portanto, o
impacto na paisagem implicaria uma componente do ambiente natural e outra da arquitetura urbana.
Em virtude do empreendimento não obstruir a visibilidade de nenhum atributo paisagístico consagrado,
este impacto foi considerado de baixa relevância, podendo ser atenuado, principalmente na interface
entre o empreendimento e seu entorno imediato.

Medidas mitigadoras correspondentes
 Implementação do Programa de Qualificação Urbanística, com destaque às atividades paisagísticas
listadas a seguir:
o

Estabelecimento de afastamento razoável do elemento de delimitação do empreendimento
(muros) em relação à via pública, com tratamento paisagístico e passeio público integrado
ao meio natural e urbano circundante.

o

Criação de espaços "abertos" por meio de elementos vazados em trechos contínuos dos
muros de delimitação do empreendimento, tornando‐o mais permeável visualmente dentro
da paisagem natural e urbana circundante.

o

Priorização de uso de espécies vegetais nativas como elementos paisagísticos.

206

Glossário de Ecologia – Academia de Ciências do Estado de São Paulo, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico,
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Secretaria da Ciência e Tecnologia – 1987.
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8.2.20 Risco de perturbação à população do entorno durante a implantação do empreendimento
Ao longo do processo de implantação da infraestrutura do condomínio, poderão ocorrer transtornos à
população do entorno, relacionados à geração de ruído e poeira, bem como ao convívio com
trabalhadores da construção civil.
A fase de construção do Condomínio promoverá ruído de fontes geradoras, tais como: escavadeiras,
caminhões, compressores, dentre outros. Este aspecto, entretanto, conta com a grande atenuante de a
menor distância entre o empreendimento e residências hoje existentes, ser da ordem de 160m. O
controle de intensidade dessas fontes será objeto do Programa de Monitoramento Ambiental.
A movimentação de veículos pesados por vias ainda não pavimentadas no canteiro de obras e acessos,
os movimentos de terraplenagem e as áreas de aterro não consolidado e exposto aos ventos deverão
suspender areias e argilas, podendo gerar incômodo nas proximidades. Contudo, uma vez que o
provimento de aterro será realizado por escavação de solo local, será eliminada a necessidade de área‐
fonte de aterro externa, diminuindo com isso a circulação de caminhões caçamba no entorno do
empreendimento, principalmente pela Avenida Dois que é uma fonte de poeira por não ser
pavimentada. Ressalta‐se que o período crítico de execução dos trabalhos de terraplanagem se resume
aos sete primeiros meses do cronograma de implantação.
Outro aspecto relacionado a possíveis perturbações sofridas pelas comunidades locais é o risco de
tensão social provocada pelo convívio entre os operários das obras, e entre esses e a população local.
Comunidades que abrigam canteiros de obras podem ser alvo de problemas relacionados ao aumento
de violência. Essa normalmente se manifesta nas horas de folga em atividades de lazer, situação que
pode ser agravada pela ingestão de bebidas alcoólicas. Além disso, diferenças socioculturais, em termos
de hábitos, temperamentos e atitudes, podem diminuir o grau de tolerância no tratamento de
divergências eventuais.
Todavia, estima‐se que seja baixo o risco de tensão sociocultural uma vez que não serão mobilizados
mais que 50 operários, e os mesmos não necessitarão circular por área fora do canteiro de obras no
período de expediente. O Diagnóstico Socioeconômico indicou a existência de reserva de mão de obra
na AII capaz de suprir a demanda do Condomínio, o que minimiza, portanto, a necessidade de imigração
de trabalhadores e de alojamento dos mesmos no canteiro de obras. Somam‐se a isso as características
do entorno do Condomínio, quais sejam, afastamento dos núcleos habitacionais de Balneário Rincão e
maior presença de moradores e visitantes circunscrita aos três meses da temporada de verão, quando é
maior a circulação de pessoas pela região.
Este impacto é significativo apenas na fase de construção da infraestrutura do condomínio, uma vez que
perturbações decorrentes da construção das unidades habitacionais serão diluídas ao longo de 12 anos,
período estimado para consolidação do Condomínio.
Em razões dos aspectos abordados e à razoável facilidade de mitigação, este impacto foi considerado de
baixa relevância.

Medidas mitigadoras correspondentes
Além das ações relacionadas nos Programas de Comunicação Social e Relações Públicas Comunitárias,
de Adequação e Qualificação do Sistema Viário e do trânsito Local e de Monitoramento Ambiental,
para minimizar o risco de perturbação à comunidade local, por efeitos da construção da infraestrutura
do Condomínio, são previstas também as seguintes medidas do Programa de Controlo Ambiental da
Obra (PCAO).


Programação de execução das etapas de implantação do empreendimento mais propícias a
gerar transtornos à população local, em especial a geração de ruídos fora da alta temporada.
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Realização de palestras para repasse de instruções aos operários quanto às relações humanas e,
em especial, para com a população local, garantindo o atendimento de suas necessidades
(alimentação, descanso e lazer) dentro do canteiro de obras.



Umedecimento dos acessos não pavimentados e das áreas de aterro, quando necessário, para
diminuir a suspensão de areia e poeira.



Transporte diário dos operários para evitar a necessidade de alojamento em canteiro de obras.

8.2.21 Risco de Interferência no Patrimônio Arqueológico
As obras para a implantação do Condomínio Ecovitta, principalmente as relacionadas à terraplanagem,
possuem potencial para danificar material arqueológico que, porventura, não tenha sido identificado na
área de instalação do empreendimento, gerando, desta forma, risco de descaracterização de sítios
arqueológicos.
Na prospecção arqueológica foi realizado percorrimento de transects em linhas com 50 metros de
equidistância e com observação da superfície do solo e sondagens. Em outra fase, houve abertura de
trincheiras com dimensões de 20 x 20 cm e profundidade de 1 m (ver item Levantamento arqueológico).
Em razão dos resultados obtidos com a prospecção arqueológica, considera‐se que este impacto, apesar
de sua importância, seja de baixa relevância, pois, além de não terem sido encontradas evidências, ele
apresenta ampla condição para mitigação mediante a adoção de medidas adequadas.

Medidas mitigadoras correspondentes
Implementar o Programa de Monitoramento Arqueológico.
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8.3

Balanço Geral e Resumo dos Impactos

Este item aborda os impactos já caracterizados e analisados, de maneira a apresentar uma abordagem
comparativa, ampla, abrangente e objetiva, permitindo a formação de um quadro geral da análise dos
impactos. Baseia‐se, portanto, na análise da caracterização dos impactos e na análise da matriz de
qualificação dos impactos apresentadas no subitem 8.2.
O objetivo não é restringir a análise dos impactos ao presente subitem, mas sim contribuir com uma
análise global do conjunto dos impactos, de maneira estratégica para qualificar a análise geral dos
mesmos. Neste sentido, a leitura dos textos de caracterização e análise dos impactos já apresentados
um a um com maior profundidade é base para a adequada abordagem do presente subitem.
Para facilitar a consecução do objetivo do presente subitem, os impactos também são apresentados em
quadro resumo (Quadro 8.3‐II), com caracterização e análise sumária, seguidos das medidas mitigadoras
previstas.

21 Impactos previstos para o
Ecovitta Resort

A seguir é apresentado o quadro resumo da qualificação dos impactos (Quadro 8.3‐I), e na sequência
são listados destaques e considerações que se pode depreender do balanço geral dos impactos
previstos, a título de conclusões e recomendações.
Quadro 8.3‐I: Resumo da qualificação dos impactos
2 de Média Relevância
5
Impactos do Meio Físico
Todos negativos
2 de Baixa Relevância
(24%)
1 Não Persiste
Impactos do Meio Biótico

1 de Alta Relevância (‐)

3
(14%)

Todos negativos

13
(62%)

2 Positivos
2 Positivos/negativos
9 Negativos

1 de Média Relevância
1 de Baixa Relevância
2 de Alta Relevância (+)

Impactos do Meio
Socioeconômico

1 de Alta Relevância (+/‐)
3 de Média Relevância
7 de Baixa Relevância

i.

Dos 21 impactos identificados, apenas quatro foram enquadrados como de Alta Relevância, sendo
dois positivos, um negativo e um com desdobramentos tanto positivos quanto negativos, conforme
resumido no Quadro 8.3‐I.

ii.

Do total de impactos, cinco deles (24%) recaem sobre o meio físico, três (14%) sobre o meio biótico e
13 (62%) sobre o meio socioeconômico. Neste último, encontram‐se os dois impactos considerados
positivos, ambos relativos às atividades econômicas e com Alta Relevância (Geração de empregos e
Aumento na arrecadação de impostos). Estes são importantes impactos positivos, relevantes em
virtude de suas magnitudes no âmbito do município, representando importante aporte tanto de
impostos municipais quanto de postos de emprego. Outro impacto do meio socioeconômico foi
enquadrado como gerador de efeito tanto positivo quanto negativo (Alteração no padrão de uso do
solo). Com Alta Relevância, representa referência positiva em termos de padrão de ocupação com
baixo adensamento. Por outro lado, o modelo representado por condomínio fechado remete a
fatores potencialmente negativos, conforme já discutido, como risco de baixa interação entre a
população do condomínio e a do entorno. Ambos os aspectos remetem à provocação de ampla
discussão sobre o planejamento urbano do município, em especial de sua porção norte, no que o
empreendimento em questão pode contribuir, conforme sugerido como medida mitigadora.

iii.

Além dos três impactos de Alta Relevância já mencionados, todos relativos ao meio socioeconômico,
registra‐se o impacto negativo e de Alta Relevância referente ao meio biótico: "Perturbações à fauna
durante a supressão da vegetação e terraplanagem". Apesar da pequena importância da cobertura
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vegetal da área diretamente afetada pelo empreendimento, fortemente alterada por atividades
antrópicas, inclusive pelo uso histórico para pecuária bovina, ocorrem na área espécies animais
ameaçadas de extinção, que não dependem tanto da qualidade da cobertura vegetal para
ocorrerem. Como as atividades de supressão e terraplanagem trazem riscos inclusive de morte de
indivíduos destas espécies, apesar de não possuírem potencial de comprometer as populações locais
das mesmas, este impacto foi considerado de Alta Relevância, requerendo atenção na aplicação das
medidas previstas. Pelo mesmo motivo, outro impacto do meio biótico foi considerado como de
Média Relevância ("Redução de habitat natural da fauna nativa"). O que atenua este impacto é o fato
de ocorrer na área de influência do empreendimento, amplas áreas de ambientes naturais, inclusive
mais preservados que as diretamente afetadas pelo empreendimento, que podem fornecer habitat
às espécies ameaçadas que foram registradas. A medida sugerida relativa à manutenção e criação de
ambientes naturais dentro do terreno do empreendimento, com destaque aos banhados e áreas de
conservação no entorno das bacias de acumulação, conferindo uma condição perene em relação à
ocorrência de água, foi uma forma encontrada de compensar este impacto assim como o
anteriormente citado. Esta medida elimina as condições de estresse hídrico, aumentando as
condições de ocorrência permanente de aves aquáticas ou de áreas úmidas, além de anfíbios e
peixes. A proximidade das várias lagoas costeiras existentes tende a propiciar a colonização natural
desse ambiente, que pode ser incrementada mediante critérios ecológicos. O outro impacto do meio
biótico, "Supressão da vegetação", foi considerado de Baixa Relevância em virtude do alto grau de
alteração da cobertura vegetal.
iv.

Dentre os cinco impactos do meio físico, todos negativos, nenhum foi considerado de Alta
Relevância. Dois deles foram enquadrados como de Média Relevância (Risco de contaminação de
águas superficiais pelo esgoto sanitário do empreendimento; e Aumento do escoamento superficial
pela impermeabilização do solo), mesmo diante da grande possibilidade de mitigação dos mesmos.
Ambos foram assim enquadrados considerando‐se a magnitude relativamente significativa das
modificações previstas, frente às carências já registradas na infraestrutura urbana local, ou seja, a
macrodrenagem deficiente e a inexistência de rede pública de coleta e tratamento de esgotos. A
conjunção dessas duas carências gera atualmente problemas visíveis de contaminação das águas
pluviais pelos esgotos "tratados" por soluções individuais precárias (fossas e sumidouros). As
medidas mitigadoras previstas no presente EIA (estação própria de tratamento de esgoto e bacias de
acumulação como redutoras de vazão de pico em enxurradas), não só atenuam ou mesmo eliminam
os efeitos potencialmente negativos desses impactos, como representam inovação no sentido de
encararem proativamente deficiências sistêmicas de infraestruturas públicas e seus efeitos negativos
já manifestos. A grande capacidade de mitigação prevista para estes dois impactos ressalta, por
outro lado, a importância da observação das medidas previstas, sobretudo em relação ao
monitoramento de seus efeitos para que eventuais ajustes possam ser feitos ao longo da operação
do empreendimento.

v.

Os restantes três impactos do meio físico (Risco de contaminação do solo e do lençol freático;
Geração de áreas degradadas pelas obras; e Risco de alteração das dunas) foram enquadrados como
impactos de Baixa Relevância ou não persistente no caso deste último. Contribui para isso a baixa
probabilidade de ocorrência e/ou a pequena magnitude e a grande possibilidade de mitigação dos
impactos.

vi.

Em relação ao meio socioeconômico, dentre os 13 impactos registrados, destaca‐se:


dentre os três impactos relativos às atividades econômicas (Geração de empregos; Aumento de
arrecadação de impostos; e Valorização imobiliária), como já destacado, os dois primeiros são
positivos e de Alta Relevância, e o terceiro, de Média Relevância, possui desdobramentos
positivos e negativos;
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vii.



na área de infraestrutura ocorrem sete impactos. Destaca‐se o único, dentre esses, enquadrado
como de Alta Relevância e aqui já comentado (Alteração do padrão do uso do solo), com
desdobramento tanto positivo como negativo. Dois impactos relativos à infraestrutura possuem
Média Relevância (Alteração do sistema viário local; e Aumento do tráfego de veículos). No
primeiro caso destaca‐se a magnitude da alteração prevista, que, entretanto, uma vez
encaminhadas as medidas previstas, resulta em melhora de condição de tráfego representada
pela pavimentação de parte da via de acesso à Barra do Torneiro. O impacto relativo ao
aumento do tráfego de veículo, dada às dimensões do empreendimento e o perfil
socioeconômico previsto para o mesmo, apresenta média magnitude e, mediante a pequena
possibilidade de sua mitigação, é enquadrado como de Média Relevância;



os restantes quatro impactos relativos à infraestrutura foram enquadrados como de Baixa
Relevância, basicamente devido à pequena magnitude deles e à plena condição de atendimento
das novas demandas por serviços públicos existentes (abastecimento de água, energia elétrica e
coleta de lixo);



os últimos três impactos do total de 13 do meio socioeconômico, inerentes a aspectos
socioculturais (Interferência na paisagem; Risco de perturbação à população do entorno durante
a implantação do empreendimento; e Risco de interferência no patrimônio arqueológico), foram
todos enquadrados como de Baixa Relevância, basicamente devido à pequena magnitude dos
mesmos e/ou à relativa possibilidade de mitigação dos mesmos.

As conclusões deste estudo sobre o balanço geral dos impactos estão listadas a seguir.


Prevê‐se apenas um impacto negativo de Alta Relevância referente às "Perturbações à fauna
durante a supressão da vegetação e terraplanagem", que, por mais que não comprometa a
ocorrência das espécies ameaçadas, requer cuidado especial na consecução das medidas
mitigadoras previstas.



No meio físico, observa‐se que os impactos de maior relevância (dois de Média Relevância)
possuem grande possibilidade de mitigação, podendo mesmo promover exemplos de boas
práticas no contexto do município, mediante a aplicação das medidas mitigadoras previstas para
os mesmos.



Os estudos dos diagnósticos ambientais e a análise dos aspectos legais pertinentes, embasaram,
em etapa preliminar, a análise de viabilidade do empreendimento, cujos os principais
elementos, corroborados pelo presente EIA/RIMA, são os seguintes:
‐ o afastamento do empreendimento em 300 metros a partir da linha de preamar máxima
junto a praia, eliminou aspectos legais controversos relativos à incidência de APP de restinga
no terreno do projeto de empreendimento;
‐ a não ocorrência de cursos d'água, lagoas ou nascentes, mas sim poças temporárias que se
formam em razão da má drenagem e baixa infiltração do solo em áreas mais baixas do
terreno, em ocasiões de grande incidência de chuvas, caracteriza a não ocorrência de APP's ‐
Áreas de Preservação Permanente relativas a elementos hídricos;
‐ a não existência de dunas dentro do terreno do projeto, conforme parecer geomorfológico,
consiste em outro elemento que afasta a incidência de APP's;
‐ o estado altamente alterado da cobertura vegetal da área diretamente afetada pelo
empreendimento, caracterizado por pastagem com dominância de espécies de gramíneas
ruderais e ocorrência de espécies exóticas, atestam o histórico de uso da área para fins de
pastoreio, desde os tempos dos "tropeiros", segundo relatos obtidos em campo. Tal situação
permite o não enquadramento desta vegetação como restinga herbácea e/o subarbustiva, o
que a enquadraria nos critérios de proteção pela Lei da Mata Atlântica;
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‐ a intervenção prevista pelo projeto não compromete a ocorrência de populações locais das
espécies animais ameaçadas de extinção, registradas na área e/ou em seu entorno;
‐ se implementadas adequadamente todas as medidas mitigadoras previstas no presente
EIA/RIMA, abre‐se a possibilidade do projeto de empreendimento em questão se estabelecer
como referência de ocupação sustentável devidamente licenciada no âmbito de Balneário
Rincão e da APA da Baleia Franca.


Sem diminuir a importância ou a atenção sobre os meios físico e biótico, ou a nenhum dos
impactos, o meio socioeconômico é o que exigirá maior atenção para a adequada inserção
socioambiental positiva do empreendimento, tanto pelo maior número de impactos registrados,
quanto pela relativa maior complexidade envolvida no monitoramento e na atenuação desses
impactos. Isto exige foco em processo participativo de discussão sobre o projeto do
empreendimento, envolvendo a sociedade local, seja durante o processo de licenciamento
ambiental ou em sua operação e gestão, com base na disponibilização de informação de
qualidade e interlocução aberta.



Na hipótese de implantação e operação do empreendimento, destaca‐se a importância da
implementação das medidas mitigadoras previstas, que deverão ser detalhadas no PBA ‐ Plano
Básico Ambiental, conforme aqui previsto nos programas ambientais sumariamente descritos,
como requisito para a obtenção da LI‐ Licença de Instalação.



O desejável processo participativo e de avaliação constante dos efeitos do empreendimento,
destacam a importância da efetivação e da integração entre os programas de Gestão e
Supervisão Socioambiental do Condomínio Ecovitta Resort e de Comunicação Social e
Relações Públicas Comunitárias.
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Quadro 8.3‐II: Resumos dos impactos do Ecovitta Resort e programas e medidas mitigadoras propostas

FÍSICO

MEIO

IMPACTO E SUA E CARACTERIZAÇÃO

PROGRAMAS E MEDIDAS MITIGADORAS

Risco de contaminação das águas superficiais pelo esgoto
sanitário do empreendimento ‐ Quando plenamente
implantado, o condomínio Ecovitta Resort terá uma população
de 1.722 pessoas, o que resultará numa geração de esgoto da
ordem de 276 m³/d (1722 hab x 160l). Como não existe sistema
de esgotamento sanitário em Balneário Rincão e os sistemas
individuais de tratamento de esgoto (fossa e sumidouro)
possuem pequena eficácia em função da altura do lençol
freático e da baixa capacidade de drenagem, restam três
alternativas para o lançamento de esgoto tratado;, Irrigação de
Áreas Verdes, Lançamento no rio Urussanga ou Lançamento
nas Valas de Drenagem, ou ainda conjugação desta última com
uma das demais.

RELEVÂNCIA
DO IMPACTO

Programa de Sustentabilidade das águas e Monitoramento Ambiental
‐ Implantação de uma Estação de Tratamento de Esgoto ‐ ETE com capacidade para 300 m³/dia
de processamento de esgoto sanitário.
‐ Instalação de banheiros químicos no canteiro durante a fase de implantação;
‐ Utilização do esgoto tratado para irrigação das áreas verdes comuns do empreendimento;
‐ A ETE deverá estar concluída e em condições de operar após a conclusão das obras de
infraestrutura.
‐ O esgoto deverá passar por um processo de desinfecção.
‐ Destinação adequada ao lodo de excesso da ETE.

Média
Relevância

Programas de Sustentabilidade das Águas, Gerenciamento de Resíduos Sólidos e Plano
Ambiental de Controle das Obras e Monitoramento Ambiental
Risco de contaminação do solo e do lençol freático ‐ Na
implantação, o risco potencial está ligado à ocorrência de
vazamentos de óleos e combustíveis pelo uso de máquinas e
equipamentos, além da geração de esgotos sanitários dos
trabalhadores. Na operação, ocorrem riscos de ocorrer
vazamento na rede de esgotamento sanitário.

‐ Realização do abastecimento de veículos e pequenas manutenções das máquinas e
equipamentos em locais com o piso impermeabilizado e caixa separadora de água e óleo.
‐ Acondicionamento e transporte dos resíduos produzidos no canteiro de obras de acordo com
as diretrizes estabelecidas pela ABNT nas normas NBR 12.235/88, NBR 11.174/89.
‐ Uso de banheiro(s) químico(s) no canteiro de obras durante a implantação da infraestrutura
do empreendimento.
‐ Condução das águas de drenagem para as bacias de acumulação, passando primeiramente
pela zona de banhado construído (wetland).
‐ Implantação de uma Estação de Tratamento de Esgoto – ETE do condomínio.
‐ Instalação de rede de piezômetros para monitoramento das áreas com potencial de
contaminação do solo e lençol freático.
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Baixa
Relevância

MEIO

IMPACTO E SUA E CARACTERIZAÇÃO

PROGRAMAS E MEDIDAS MITIGADORAS

RELEVÂNCIA
DO IMPACTO

Programa de Sustentabilidade das Águas

FÍSICO

Aumento do escoamento superficial pela impermeabilização
do solo ‐ A impermeabilização provocada pela urbanização de
uma área faz com que o escoamento superficial aumente,
podendo sobrecarregar a macrodrenagem. Cada m² de área
impermeável aumenta a vazão de cheia na ordem de 6 a 7
vezes. É uma característica do Balneário Rincão a presença de
alagamentos após precipitações mais intensas, uma vez que as
características topográficas da região não permitem um rápido
escoamento das águas.

Geração de Áreas degradadas pelas obras ‐ As atividades de
terraplenagem preveem uma movimentação de solo da ordem
de 90.000 m³ que abrange toda a área do empreendimento.
Com a exposição do solo à ação de agentes erosivos (chuva e
ventos) pode ocorrer o carreamento de sedimentos. As áreas
degradadas foram estimadas desconsiderando as áreas do
sistema viário e das bacias de acumulação. Portanto, é prevista
uma área para recuperação na ordem de aproximadamente
300.400m².

‐ Incentivar o aproveitamento da água da chuva.
‐ Utilizar calhas de drenagem gramada, às margens das vias.
‐ Usar pavimentos permeáveis ou materiais porosos em áreas como estacionamentos e
calçadas.
‐ Direcionar a drenagem para as quatro bacias de acumulação previstas, que para permitir a
atenuação dos picos de vazão, deverão operar com oscilação de nível (deplecionamento).
‐ Antes de chegar às bacias de acumulação, as águas deverão passar pelas áreas de banhados
construídos (wetlands).
‐ Cercar as áreas de intervenção com barreiras de siltagem para evitar o transporte de finos
(solo) durante o período de obras.
‐ Manter “limpas” as valas existentes no entorno, no caso da medida anterior não surtir o
efeito esperado.
‐ Implantar dispositivos de medição de nível e vazão nas bacias de acumulação.

Média
Relevância

Plano de Controle Ambiental das Obras (PCAO)
‐ Planejamento das vias de serviço e frentes de terraplenagem de forma a otimizar ao máximo o
tamanho da área de intervenção;
‐ Estocagem e utilização do horizonte A do solo no PRAD;
‐ Implementação de um bom sistema de drenagem na fase de obras.

Risco de Alteração das dunas ‐ A interferência nas dunas pode
ocorrer de forma direta, quando obras urbanas passam a ocupar
o mesmo espaço físico, ou indiretamente, quando se interpõem
construções ou qualquer obstáculo que cancele a corrente de
ventos, fonte de alimentação das areias oriundas da praia
adjacente. O empreendimento está a aproximadamente 170 m
Não se aplica
das dunas frontais e a 245 m das dunas interiores situadas a
oeste. O arranjo final do projeto Ecovitta foi simulado
concluindo que, após as edificações e numa distância de 90
metros, o perfil do vento se normaliza, e as dunas móveis
transversais interiores não serão afetadas pelas interações dos
ventos costeiros sobre as edificações.

Baixa
Relevância

Não
Persiste
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MEIO

IMPACTO E SUA E CARACTERIZAÇÃO

PROGRAMAS E MEDIDAS MITIGADORAS

BIÓTICO

Supressão de vegetação ‐ A área do projeto se caracteriza por
ser um ambiente aberto, com vegetação herbácea, alterada pela
presença constante de gado há décadas. Predominam as
espécies ruderais e gramíneas de pastagem, nativas e exóticas.
Não possuindo espécie vegetal ameaçada de extinção, a
supressão da vegetação ocorrerá sobre ambiente alterado,
caracterizando um impacto de média magnitude e baixa
relevância.
Perturbações à fauna durante a supressão da vegetação e
terraplanagem ‐ O hábito de algumas espécies leva à grande
vulnerabilidade frente à ação de supressão vegetal e
terraplanagem, que podem causar morte direta de alguns
indivíduos. Este é o caso da"coruja‐buraqueira" e das espécies
ameaçadas "tuco‐tuco" e "sapinho‐da‐praia". É um impacto de
curta duração e de média magnitude, em virtude das dimensão
da área. Entretanto, é considerado de alta relevância pela
ocorrência de espécies ameaçadas

Programa de Monitoramento de Fauna e Flora
Monitoramento da supressão vegetal

RELEVÂNCIA
DO IMPACTO

Baixa
Relevância

‐ Realização da supressão vegetal e da terraplanagem de maneira gradual, possibilitando a fuga
da fauna em direção a ambientes naturais remanescentes no entorno.
‐ Resgate de plantas nativas para compor as áreas de paisagismo.
Monitoramento e resgate de Fauna
‐ Acompanhamento da supressão da vegetação e das obras de terraplanagem e aterramento
por profissional habilitado.
‐ Realização da supressão vegetal e da terraplanagem de maneira gradual;
‐ Resgate e soltura branda da fauna em áreas próximas não afetadas pelo empreendimento;
‐ Sinalização e cercamento dos ninhos da "coruja‐buraqueira" até o alcance da autonomia dos
filhotes;

Alta
Relevância

‐ Ações de conscientização e educação ambiental à mão de obra da instalação do
empreendimento.
‐ Monitoramento da ocorrência e distribuição no entorno empreendimento de espécies
ameaçadas registradas na área do Ecovitta, durante sua instalação (terraplanagem e
infraestruturas do condomínio) prevista para até 22 meses.

Redução do habitat natural da fauna nativa ‐ A supressão da
vegetação e a terraplanagem, assim como a ocupação de
‐ Criação de Ambientes para a Fauna
espaços pelas estruturas do empreendimento, implicará na
redução permanente de ambientes para as populações da fauna ‐ Proporcionar a formação de banhados perenes nas bacias de acumulação do
empreendimento.
local. Entretanto, a permanência de ambientes naturais mais
‐ Povoamento das bacias de acumulação por espécies nativas.
preservados no entorno da área do projeto, permitirá o abrigo
‐ Criação de ambiente natural na "Área de conservação dos elementos hídricos" em faixa de 15
dessas espécies. Em razão do tamanho relativo da área do
metros ao redor das bacias de acumulação.
projeto em relação às áreas remanescentes, sobretudo a leste,
‐ Utilização de espécies nativas da flora para povoamento do ambiente de banhado a ser criado
oeste e ao norte, esse impacto é considerado de média
nas bacias de acumulação.
magnitude. Em virtude da ocorrência de espécies ameaçadas,
esse impacto é considerado como de média relevância.
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Média
Relevância

Atividades Econômicas

SOCIOECONÔMICO

MEIO

IMPACTO E SUA E CARACTERIZAÇÃO

PROGRAMAS E MEDIDAS MITIGADORAS

RELEVÂNCIA
DO IMPACTO

Geração de empregos diretos e indiretos ‐ Estima‐se que nos 24
meses previstos para a instalação do empreendimento serão
mobilizados 50 trabalhadores do setor de construção civil. Tem‐
se que para cada emprego direto criado, gera‐se indiretamente
0,47 empregos e mais 1,54 empregos por efeito‐renda.
Programa de Capacitação e Priorização da Mão de Obra local
Considerando os 50 empregos diretos gerados, chega‐se a
‐ Absorção de mão de obra local e regional, evitando ao máximo a contratação de mão de obra
outros 23 empregos indiretos e 77 empregos por efeito‐renda.
externa.
Deste modo, o total de empregos gerados na fase de
‐ Priorização da contratação de serviços e compra de materiais/equipamentos nos mercados de
implantação poderá chegar a 150. Para a construção das 287
Balneário
Rincão e da AII do empreendimento.
unidades habitacionais serão necessários 145 trabalhadores ao
‐ Capacitação e treinamento dos operários da obra de construção do condomínio.
ano. Seguindo o mesmo raciocínio, deverão ser gerados outros
‐ Propiciar boas relações de trabalho e devida adequação à legislação trabalhista.
68 empregos indiretos e 223 por efeito‐renda, isto é, 436
empregos ao ano. Na fase de Operação o empreendimento
deverá gerar aproximadamente 327 empregos diretos, entre
funcionários do condomínio, empregadas domésticas e
jardineiros.

Alta
Relevância

Aumento de arrecadação de impostos ‐ Tratando‐se de um
empreendimento do setor imobiliário, o principal efeito positivo
será o incremento na arrecadação do IPTU. Tomando‐se como
referência o valor de R$6,21 m² do IPTU, somente para área
Não se aplica.
construída, estipulado pela Prefeitura Municipal de Balneário
Rincão para a Av. Rita Dal Bo Benedet, e considerando que a
área construída média de cada unidade habitacional será de 400
m2, estima‐se em R$713 mil reais a arrecadação anual.

Alta
Relevância

Valorização imobiliária ‐ Estima‐se que a implantação do
Condomínio Ecovitta poderá influenciar a elevação dos preços
nesta área, uma vez que induzirá um novo padrão construtivo e
imobiliário para o município de Balneário Rincão, gerando
ganhos aos donos de ativos imobiliários. Por outro lado este
impacto pode ser visto como negativo, em razão de risco de
ocorrência de especulação imobiliária.

Média
Relevância

Não se aplica.
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MEIO

IMPACTO E SUA E CARACTERIZAÇÃO

PROGRAMAS E MEDIDAS MITIGADORAS

Infraestrutura

SOCIOECONÔMICO

Alteração do Sistema Viário local ‐ A instalação do
empreendimento prevê o desvio do trecho da via pública
Avenida Dois, na porção em que a mesma atravessa o
empreendimento. Por esse motivo, o projeto prevê a
contrapartida de seção dos fundos de seu terreno para
comportar o novo traçado da via, articulando‐a com a via Sete
em direção à Barra do Torneiro, bem como sua articulação
transversal com as Ruas 14 e 15 que acessam a praia
respectivamente ao sul e ao norte do Ecovitta.
Aumento da pressão de demanda sobre o sistema público de
coleta de Resíduo Sólido Urbano (RSU) ‐ Considerando para
Balneário Rincão uma geração de RSU da ordem de 1,0 kg/hab x
d, e uma população de 10.923 habitantes tem‐se uma
perspectiva de 9 toneladas de RSU gerados por dia. Com o
Condomínio Ecovitta teríamos a geração incremental de 1,7
ton/d (1.722 hab x 1,0 kg/hab x d), que representa em torno de
1,8% do volume gerado na alta temporada. Contudo, na prática
este valor será inferior a 1,8%, uma vez que a comparação se
deu como se o empreendimento apresentasse saturação de
ocupação de imediato, situação esta que só virá a ocorrer num
prazo de 10 a 12 anos.

Geração de resíduo da construção civil (RCC) ‐ Considerando
um ritmo construtivo do Ecovitta de 11.500 m² por ano, a
geração de RCC esperada é da ordem de 1.725 toneladas/ano.
Isto corresponde a uma densidade do RCC de 600 kg/m³, uma
caçamba de 4,0 m³ em 22 dias por mês, chega‐se a um valor da
ordem de 2,7 caminhões/d de transporte de RCC. Verifica‐se
que o volume gerado de RCC é assimilável, devendo‐se prever
uma disposição adequada deste resíduo.

RELEVÂNCIA
DO IMPACTO

Programa de Adequação e Qualificação do Sistema Viário e Trânsito Local
‐ Alteração do traçado da via de acesso à Barra do Torneiro antes do início das obras de
infraestrutura do condomínio e a partir da Rua 7.
‐ Sinalização de trânsito para redução da velocidade dos veículos de trabalho no percurso
urbano da SC‐445 e novo acesso durante as obras do condomínio.
‐ Planejamento do local de entrada e saída de veículos de carga na obra de modo a evitar
tráfego lento na interseção da Avenida Dois ou da Rua Sete com a SC‐445.
‐ Elaboração e execução da pavimentação do novo acesso, ao menos até o Ecovitta;
‐ Elaboração e execução de projeto de abertura e pavimentação da Rua 14 e Rua 7;
‐ Efetuação de intervenções na Av.2, somente após a implantação das Ruas 7, 14 e 15.

Média
Relevância

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Condomínio
‐ Conscientização dos condômino quanto aos princípios da geração, redução, reutilização e
reciclagem dos resíduos sólidos;
‐ Acondicionamento adequado dos Resíduos gerados através de contentores e "lixeiras"
padronizadas;
‐ Gerenciamento adequado dos resíduos de acordo com o que preconiza a legislação e normas
técnicas vigentes.
‐ Dispor no condomínio de local para receber óleo de cozinha para posterior coleta por empresa
especializada neste tipo de resíduo;
‐ Dispor no condomínio local para recebimento de remédios com prazo vencido;
‐ Dispor no condomínio de local para o recolhimento de pilhas e baterias.

Baixa
Relevância

Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)
‐ Redução dos desperdícios e o volume de resíduos gerados.
‐ Segregação dos resíduos por classes e tipos.
‐ Reutilização de materiais, elementos e componentes que não requisitem transformações.
‐ Reciclagem dos resíduos, transformando‐os em matéria‐prima para a produção de novos
produtos.
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Baixa
Relevância

MEIO

IMPACTO E SUA E CARACTERIZAÇÃO

PROGRAMAS E MEDIDAS MITIGADORAS

Infraestrutura

SOCIOECONÔMICO

Pressão sobre o sistema de energia elétrica ‐ Comparando a
população de Balneário Rincão na alta temporada e a população
do condomínio, verifica‐se um incremento de 1,5%. Na prática o
consumo de energia poderá ser um pouco maior, podendo
chegar a até 2%, valor este que pode ser atendido pela
cooperativa Cooperaliança, conforme atestado de viabilidade de
fornecimento. Entretanto, uma vez que o empreendimento
deverá atingir sua plena ocupação num horizonte de 10 a 12
anos, o incremento na prática será inferior aos valores
apontados. Outro atenuante seria a baixa densidade de
ocupação e a adoção de medidas de racionalização de consumo
de energia.
Aumento da demanda por serviços de abastecimento de água ‐
A demanda de água para o empreendimento é estimada em 275
m³/d, considerando uma população de 1.722 pessoas e um
consumo per capita de 160 l/hab x dia. Este valor representa um
incremento da demanda de 1,5% (valor obtido pela comparação
da estimativa populacional do empreendimento com a
população do município na alta temporada. Entretanto, com um
horizonte de implantação de 10 a 12 anos, quando o
condomínio deverá atingir sua ocupação máxima, o incremento
de 1,5% na prática será menor. Outro atenuante seria a baixa
densidade de ocupação e a adoção de medidas de
racionalização de consumo de água.
Aumento do tráfego de veículos ‐ Estima‐se a ocorrência de
aumento do tráfego de veículos em três situações: construção
da infraestrutura do condomínio, construção das unidades
habitacionais e operação do Condomínio Ecovitta Resort. Em
todas estas ocasiões está sendo prevista utilização do novo
acesso através da Rua Sete. Estima‐se que na alta temporada
haverão 861 automóveis no condomínio, uma vez que cada uma
das 287 residências disponha de 3 veículos. Calcula‐se que na
alta temporada haverá trânsito diário de 1.722 veículos na Rua
Sete (planejada) rumo à região central de Balneário Rincão e
municípios vizinhos de Içara e Criciúma.

RELEVÂNCIA
DO IMPACTO

Programa de Sustentabilidade das Edificações
‐ Campanhas sensibilizadoras para uso de equipamentos que apresentem alta eficiência
energética, principalmente no caso de condicionadores de ar (Selo PROCEL);
‐ Recomendação quanto ao uso de aquecimento de água através de coletores solares;
‐ Utilização de iluminação pública de baixo consumo de energia; e


Baixa
Relevância

‐ Utilização em algumas instalações do condomínio, com energia eólica ou
fotovoltaica, como forma de sensibilização para a questão da energia renovável.

Programa de Sustentabilidade das Edificações
‐ Campanha sensibilizadoras quanto à aquisição de equipamentos economizadores de água
durante a construção das edificações;
‐ Incentivo ao uso de água da chuva;
‐ Setorização da rede de abastecimento de água com controle de vazão através de
macromedidores, possibilitando identificar com rapidez os consumos exagerados que podem
ser pontos de vazamento (perdas) da rede de abastecimento;
‐ Utilizar no Show Room ou nas construções comuns do condomínio equipamentos de baixo
consumo de água (equipamentos economizadores) como vasos sanitários, lavatórios, pias de
cozinha e uso da água de chuva.
Programa de Sustentabilidade das Águas
‐ Incentivar o uso de equipamentos economizadores de água.
‐ Incentivar a irrigação de jardins dos condôminos com esgoto tratado.

Baixa
Relevância

Programa de Adequação e Qualificação do Sistema Viário e do Trânsito Local
‐ Planejamento do local de entrada e saída de veículos de carga na obra de modo a evitar
tráfego lento na interseção da Avenida Dois ou da Rua Sete com a SC‐445
‐ Projeção de pista de aceleração e desaceleração para caminhões envolvidos nas obras como
forma de evitar obstrução das vias de acesso
‐ Efetuação de intervenções e obstruções na ICR 481 (Avenida Dois), somente após a instalação
do novo acesso à Barra do Torneiro pela Rua Sete e suas articulações com as Ruas 14 e 15
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Média
Relevância

Sociocultural

SOCIOECONÔMICO

Infraestrutura

MEIO

IMPACTO E SUA E CARACTERIZAÇÃO

PROGRAMAS E MEDIDAS MITIGADORAS

Alteração do padrão de uso do solo ‐ O baixo adensamento da
ocupação do espaço do Ecovitta, cerca de 1/3 do padrão de
ocupação urbana no município, estabelece um novo padrão de
ocupação e uso do solo, em que se destaca a manutenção de
extensas áreas livres com paisagismo natural, o que pode ser
ressaltado no contexto de grande adensamento existente do
município. O modelo representado por condomínio fechado
também representa o estabelecimento de um novo padrão de
ocupação ainda não existente localmente na escala do Ecovitta.
Entretanto, ressalta‐se também os desafios da integração
urbanística de um condomínio fechado com o tecido urbano em
seu entorno, representado pela tendência da baixa interação da
população do condomínio com a população vizinha, e de
possível subutilização da infraestrutura urbana do entorno.

RELEVÂNCIA
DO IMPACTO

Alta
Relevância
Programa de Qualificação Urbanística

‐ Estabelecimento de afastamento razoável do elemento de delimitação do empreendimento
(muros) em relação à via pública, com tratamento paisagístico e passeio público integrado ao
meio natural e urbano circundante.
‐ Criação de espaços "abertos" utilizando elementos vazados em trechos contínuos dos muros
Interferência na Paisagem ‐ Em razão dos vários aspectos
de delimitação do empreendimento, tornando‐os mais permeáveis visualmente dentro da
subjetivos inerentes à valoração ou avaliação da paisagem, de
paisagem natural e urbana circundante.
ordem cultural e de juízo de valor, pessoais ou de grupos, é
‐ Promoção de seminário, oficina ou workshop técnico sobre planejamento urbano da porção
difícil definir‐se objetivamente o que seria melhor ou pior em
norte de Balneário Rincão, no contexto atual e futuro, no âmbito do processo de revisão do
termos paisagísticos. Porém, a visibilidade constitui um
Plano Diretor do município, como forma de contribuição ao debate técnico e público sobre esse
elemento importante de apoio à decisão sobre interferências na tema.
paisagem, ou seja, a possibilidade de um elemento vir a
obstruir, parcial ou totalmente, a visibilidade de um
determinado atributo paisagístico consagrado como importante.
Neste sentido não se constatou uma visada que se pudesse
considerar um elemento de paisagem consagrado, que fosse
obstruído pela instalação do empreendimento. Entretanto, o
elemento de delimitação do empreendimento, constituído pelo
muro, representa uma sensível restrição à permeabilidade da
visibilidade da planície e do próprio tecido urbano com suas
edificações.

Estudo de Impacto Ambiental do Ecovitta Resort
355

Baixa
Relevância

MEIO

IMPACTO E SUA E CARACTERIZAÇÃO

PROGRAMAS E MEDIDAS MITIGADORAS

RELEVÂNCIA
DO IMPACTO

Programa de Monitoramento Ambiental
‐ Monitoramento dos ruídos gerados pela obra de infraestrutura do empreendimento.
Programa de Controle Ambiental da Obra (PCAO)

Sociocultural

SOCIOECONÔMICO

Risco de perturbação à população do entorno durante a
implantação do empreendimento ‐ Ao longo da construção da
infraestrutura do condomínio podem ocorrer perturbação
relacionada à poeira (principalmente na obra de
terraplanagem), ruído e conduta dos trabalhadores da
construção civil no convívio com a população local.

‐ Instruções aos operários quanto às relações humanas e em especial com a população local.
‐ Transporte diário dos operários evitando a necessidade de alojamento no canteiro.
‐ Umedecimento dos acessos não pavimentados e das áreas de aterro para diminuir a
suspensão de areia e poeira.

Baixa
Relevância

Programa de Adequação e Qualificação do Sistema Viário e Trânsito Local
‐ Alteração do traçado da via de acesso (Rua Sete) antes do início das obras de infraestrutura do
condomínio
‐ Elaboração e execução de projeto de pavimentação do novo acesso, ao menos até o acesso ao
empreendimento

Risco de interferência no patrimônio arqueológico ‐ As obras
para a implantação do Condomínio Ecovitta, principalmente as
relacionadas à terraplanagem, possuem potencial para danificar
material arqueológico que, porventura, não tenha sido
identificado na área de instalação do empreendimento,
gerando, desta forma, risco de descaracterização de sítios
arqueológicos. Na prospecção arqueológica foi realizado
Programa de Monitoramento Arqueológico
percorrimento de transects em linhas com 50 metros de
‐ Acompanhamento das obras de escavação e terraplanagem por um arqueólogo.
equidistância com observação da superfície do solo e
sondagens. Em razão dos resultados obtidos com a prospecção
arqueológica, considera‐se que este impacto, apesar de sua
importância, é considerado de baixa relevância, pois, além de
não terem sido encontradas evidências arqueológicas, ele
apresenta ampla condição para mitigação mediante a adoção de
medidas adequadas.
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Baixa
Relevância

9

PROGRAMAS AMBIENTAIS DAS MEDIDAS MITIGADORAS, COMPENSATÓRIAS
E DE CONTROLE AMBIENTAL

Neste item são apresentados os diversos programas e ações previstas para mitigar os efeitos dos
impactos considerados. Em caso da concessão da Licença Prévia ‐ LP, estes Programas serão detalhados
e deverão integrar o PBA (Plano Básico Ambiental) a ser elaborado como condição para a obtenção da
Licença de Instalação ‐ LI, considerando o observado no presente EIA e condicionantes da LP.
Portanto, os diversos programas são aqui discriminados a título de diretrizes e ações. Em fase seguinte,
na elaboração do PBA, esses programas deverão ser descritos com maior detalhe, da mesma forma que
o próprio empreendimento, devendo conter os seguintes itens: objetivo, metodologia, metas, etc.
No item anterior, algumas medidas já foram apresentadas em forma de programa, logo após a
caracterização do impacto. Em alguns casos, esses programas encontram‐se aqui mais detalhados e em
outros são apresentados na forma de extrato.
A seguir, na Figura 9‐I, estão sistematizados em forma de organograma os Programas Ambientais
previstos para a instalação e operação do Ecovitta Resort, agrupando as medidas mitigadoras e/ou
compensatórias dos impactos já descritos.
Nota‐se que um determinado programa ambiental pode atender a um ou mais impactos previstos para
o empreendimento, bem como um mesmo impacto pode ser mitigado por um ou mais Programas
Ambientais. No Quadro 9‐I, pode‐se verificar o cruzamento dos impactos com os Programas Ambientais.
O atendimento das medidas mitigadoras e o monitoramento dos impactos detectados ensejaram a
elaboração de um total de 13 Programas:
I.

Programa de Gestão e Supervisão Socioambiental do Condomínio Ecovitta Resort

II.

Programa de Controle Ambiental da Obra (PCAO)

III.

Programa de Monitoramento Ambiental

IV.

Programa de Sustentabilidade das Águas

V.

Programa de Sustentabilidade das Edificações

VI.

Programa de Monitoramento de Fauna e Flora

VII.

Programa de Capacitação e Priorização da Mão de Obra Local

VIII.

Programa de Comunicação Social e Relações Públicas Comunitárias

IX.

Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRC)

X.

Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Condomínio

XI.

Programa de Adequação e Qualificação do Sistema Viário e do Trânsito Local

XII.

Programa de Qualificação Urbanística

XIII.

Programa de Monitoramento Arqueológico.
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PBA
Plano Básico Ambiental

Programa de Gestão e
Supervisão Socioambiental do
Condomínio Ecovitta Resort
Programa de Controle
Ambiental da Obra (PCAO)
Programas do
Meio Biótico

Programas do Meio
Físico

Programas do Meio
Socioeconômico

Programa de
Monitoramento
de Fauna e Flora

Programa de
Monitoramento
Ambiental

Programa de
Sustentabilidade
das Águas

Programa de
Sustentabilidade
das Edificações

Programa de
Capacitação e
Priorização da
Mão de Obra
Local

Programa de
comunicação
Social e Relações
Públicas
Comunitárias

Programa de
Gerenciamento
de resíduos da
Construção Civil
(PGRC)

Programa de
Gerenciamento
de Resíduos
Sólido do
Condomínio

Programa de
Adequação e
Qualificação do
Sistema Viário e do
Trânsito Local

Figura 9‐I: Organograma dos Programas Ambientais estabelecidos para o PBA do Ecovitta Resort
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Programa de
Qualificação
Urbanística

Programa de
Monitoramento
Arqueológico

Risco de Contaminação de Águas
superficiais pelo Esgoto Sanitário do
Empreendimento
Risco de contaminação do solo e do lençol
freático
Aumento do escoamento superficial pela
impermeabilização do solo
Geração de Áreas degradadas pelas obras

Risco de alteração das dunas

Supressão de vegetação
Perturbações à fauna durante a supressão
da vegetação e terraplanagem
Redução do habitat natural da fauna nativa

Geração de empregos diretos e indiretos

Aumento da Arrecadação de Impostos

Valorização Imobiliária

Alteração do Sistema Viário Local
Aumento da pressão de demanda sobre o
sistema público de coleta de Resíduo Sólido
Urbano (RSU)
Geração de Resíduos da Construção Civil
(RCC)
Pressão sobre o sistema de energia elétrica
Aumento da demanda por serviços de
abastecimento de água
Aumento do tráfego de veículos

Alteração do padrão de uso do solo

Interferência na Paisagem
Risco de perturbação à população do
entorno durante a implantação do
empreendimento
Risco de Interferência no Patrimônio
Arqueológico

Programa de Monitoramento
Arqueológico

Programa Qualificação Urbanística

Programa de Adequação e Qualificação
do Sistema Viário e do Trânsito Local

Programa de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos do Condomínio

Programa de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil (PGRC)

Programa de Comunicação Social e
Relações Públicas Comunitárias

Programa de Capacitação e Priorização
da Mão de Obra Local

Programa de Monitoramento de Fauna e
Flora

Programa de Sustentabilidade das
Edificações

Programa de Sustentabilidade das Águas

Programa de Monitoramento Ambiental

IMPACTOS

Programa de Controle Ambiental da Obra
(PCAO)

PROGRAMAS

Programa de Gestão e Supervisão
Socioambiental do Condomínio Ecovitta
Resort

Figura 9‐I: Matriz de Relação entre Impactos e Programas

9.1

Programa de Gestão e Supervisão Socioambiental do Condomínio Ecovitta Resort

Este é um programa de ampla abrangência, que envolve tanto aspectos físico‐bióticos como
socioeconômicos, e que, por suas características, relaciona‐se com todos os demais programas. Tem
como objetivo assegurar que as atividades previstas sejam realizadas dentro do cronograma proposto e
em atendimento às exigências legais, dessa maneira, assegurando a qualidade das medidas dos demais
programas e garantindo a sinergia do conjunto de ações contidas no PBA. São objetivos específicos
deste programa:


Garantir o adequado andamento dos Programas Ambientais, de maneira integrada,
promovendo sinergia de ações e compatibilidade dos cronogramas físicos de execução.



Permitir uma visão de conjunto dos desdobramentos socioambientais do empreendimento.



Facilitar o fluxo de informações entre os diversos programas e as instâncias de tomada de
decisão estabelecidas pelo Licenciamento Ambiental.



Prever e alertar sobre possíveis problemas de andamento dos programas.



Sugerir a correção de desvios, a reavaliação e o eventual redirecionamento dos programas e
medidas.



Implantar o Sistema de Gestão Socioambiental – SGSA do empreendimento.

Nos dois primeiros anos, a contar do início da instalação da infraestrutura do empreendimento, a
condução dos procedimentos/medidas contidos nos programas que compõem o Plano Básico Ambiental
(PBA), deverá ficar a cargo do empreendedor (especificado no item 02 do EIA). Após este período, esta
responsabilidade deverá ser assumida pela figura jurídica do condomínio, a ser criada para a
administração da operação do Condomínio Ecovitta Resort. Salienta‐se ainda que o compromisso de
gerir e supervisionar a condução dos programas que dizem respeito à fase de operação do
empreendimento deverá constar na Convenção do Condomínio, quando de sua elaboração e registro
em cartório, explicitando‐se as ações de medidas mitigadoras e condicionantes ambientais que ainda
persistirem.
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9.2

Programa de Controle Ambiental da Obra (PCAO)

O Programa de Controle Ambiental da Obra, diferentemente de outros programas cuja
responsabilidade de execução é do empreendedor, tem a especificidade de designar às empreiteiras
contratadas atividades de boas práticas construtivas, tendo em vista que estas, quando adotadas
preventivamente, podem minimizar e mesmo neutralizar os possíveis impactos ambientais da obra. O
objetivo é incorporar nas atividades construtivas os aspectos ambientais, minimizando os impactos,
orientando a adoção de medidas cabíveis, visando, fundamentalmente, fornecer às empresas
construtoras critérios ambientais a serem respeitados durante a construção.
Algumas das atividades do PCAO são descritas a seguir.


Programar de execução das etapas de implantação do empreendimento mais propícias a gerar
transtornos à população local, em especial a geração de ruídos fora da alta temporada.



Planejar as vias de serviço e frentes de terraplenagem de forma a otimizar ao máximo o
tamanho da área de intervenção.



Umedecer os acessos não pavimentados e das áreas de aterro, quando necessário, para
diminuir a suspensão de areia e poeira. Pode‐se utilizar para isto caminhões‐pipa adaptados
com borrifadores ou de aspersores fixos alimentados por mangueiras (Figura 9.2‐I).

Figura 9.2‐I: caminhão‐pipa adaptado com borrifadores



Introduzir em todas as áreas de intervenção barreiras de siltagem para evitar o transporte de
finos (solos).



Implantar um bom sistema de drenagem durante a implantação do empreendimento.



Antecipar manutenções preventivas de modo que os equipamentos estejam em perfeitas
condições de uso, reduzindo os riscos de vazamentos de óleos e graxas e combustíveis.



Prever a realização do abastecimento de veículos e as pequenas manutenções das máquinas e
equipamentos fora do canteiro de obras, em postos e oficinas autorizadas ou em locais com o
piso impermeabilizado, com rampa de verificação, canaletas de direcionamento de fluxos e
caixa separadora de água e óleo.



Utilizar lonas impermeabilizadas no solo caso sejam realizados eventuais reparos em máquinas
e equipamentos que não possam ser transferidos para o local destinado à manutenção.



Acondicionamento e transporte dos resíduos produzidos no canteiro de obras de acordo com as
diretrizes estabelecidas pela ABNT nas normas NBR 12.235/88 (Armazenamento de resíduos
sólidos perigosos ‐ Procedimento), NBR 11.174/89 (Armazenamento de resíduos Classe II – Não
Inertes e Classe III – Inertes – Procedimento) e NBR 13.221/94 (Transporte terrestre de
resíduos). Especial atenção deve ser dada às embalagens de produtos tóxicos ou com algum tipo
de risco ao meio ambiente (resíduos das classes I e II A – perigosos e não inertes,
respectivamente).
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Controlar a circulação dos veículos que transportam materiais e equipamentos para as obras,
no sentido de evitar acidentes de trânsito e incômodo para a população local envolvendo poeira
e ruído, dentre outros.



Controlar a geração de resíduos da construção civil, observando especificamente o Programa de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRC).



Tratar e dar destino adequado ao esgoto sanitário gerado no canteiro de obra (Banheiros
químicos).



Promover a recuperação das áreas degradadas pelas obras de terraplanagem, observando a
adequada disposição dos aterros obtidos com a escavação das bacias de acumulação,
recobrindo‐os com o solo orgânico do Horizonte A previamente retirado e armazenado.



Transportar diariamente os operários para evitar a necessidade de alojamento em canteiro de
obras.



Instruir os operários quanto às relações humanas, em especial com a população local, prevendo‐
se para isso um ciclo de palestras, impressão e distribuição de instruções e normas de conduta.
Além disso, atender suas necessidades (alimentação, descanso e lazer) dentro do canteiro de
obras (em conformidade com a NR‐18), diminuindo a necessidade de deslocamento às áreas
comerciais que, inclusive, se encontram distantes do empreendimento.



Atender à NR‐18.

9.3

Programa de Monitoramento Ambiental

Este Programa lista uma série de elementos importantes para o monitoramento contínuo, relativos à
água, esgoto e ruídos, conforme segue.
a)

Água Superficial

Acompanhar periodicamente a qualidade dos cursos d’água e valas de drenagem do entorno do
empreendimento.
b)

Água Subterrânea

Dar continuidade ao monitoramento do nível do lençol freático que já vem sendo realizado desde 2009,
fazendo a relocação dos piezômetros quando se fizer necessário. Realizar também o monitoramento da
qualidade da água subterrânea no início das obras de infraestrutura.
c)

Estação de Tratamento de Esgoto – ETE


Acompanhar as vazões afluentes à ETE.



Acompanhar as vazões utilizadas no reuso do esgoto tratado.



Acompanhar a eficiência da ETE e as características do esgoto tratado.

d)

Consumo de Água Potável


Acompanhar a vazão nos macromedidores instalados na rede de abastecimento de água como
forma de identificar com rapidez os consumos exagerados que podem ser “vazamentos”
(perdas) da rede de abastecimento.



Acompanhar a relação entre o consumo de água e a geração de esgoto.



Acompanhar o Cloro Residual na rede de distribuição de água do condomínio.
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e)

Drenagem Sustentável


Avaliação da situação das valas de drenagem do entorno quanto ao assoreamento ou
crescimento da vegetação.



Registro online dos níveis nas bacias de acumulação.



Registro das vazões de saída das bacias de acumulação.



Controle sobre a qualidade da água efluentes do sistema de bacias de acumulação.



Instalação de Pluviômetro

f)

Ruídos

Ocorrerá, numa primeira fase, o controle dos ruídos das obras de infraestrutura do empreendimento.
Após, ele continuará com o objetivo de manter o conforto acústico dos condôminos já instalados. Os
empreiteiros devem se enquadrar ao regime de horários estabelecidos pelo condomínio. Em todas as
situações deverá ser respeitado o estabelecido pela NBR 10.151, que define para áreas estritamente
residenciais:


Período diurno..............50 dB



Período noturno ...........45 dB

9.4

Programa de Sustentabilidade das Águas

As medidas aqui propostas fazem parte do Programa de Sustentabilidade das Águas:


Implantação de uma Estação de Tratamento de Esgoto com capacidade para 300 m³/dia de
processamento de esgoto sanitário.



Instalação de banheiros químicos no canteiro durante a fase de implantação.



Instalação de rede de esgotamento sanitário em PVC, utilizando poços de visita que reduzam a
infiltração da água do lençol freático.



Separação entre as redes de esgoto sanitário e de drenagem pluvial.



Fiscalização da implantação das redes de águas pluviais e esgotamento sanitário.



Utilização do esgoto tratado para irrigação das áreas verdes comuns do empreendimento;



Disponibilização aos condôminos ponto de ligação a rede de água para reuso de esgoto tratado
para irrigação das áreas verdes internas ao lote.



A ETE deverá estar concluída e em condições de operar após a conclusão das obras de
infraestrutura.



Qualquer que seja a solução adotada, o esgoto deverá passar por um processo de desinfecção
por ultravioleta ou Ozônio.



Operação e manutenção da ETE, como destaque a retirada e destinação adequada do lodo de
excesso da ETE, de acordo com contrato com a SAMAE ou outra empresa do ramo.



Incentivar o aproveitamento da água da chuva.



Usar pavimentos permeáveis ou materiais porosos em áreas de estacionamentos e calçadas.



Direcionar a drenagem para as 04 bacias de acumulação previstas no interior do condomínio
com a finalidade de atenuar o incremento de vazão pela impermeabilização e para contenção de
erosão, tendo como meta uma condição de esgotamento similar ao cenário anterior à
intervenção.
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Para permitir a atenuação dos picos de vazão, as bacias de acumulação deverão operar com
oscilação de nível (deplecionamento).



Antes de chegar às bacias de acumulação, passar as águas de drenagem pelas áreas de
banhados construídos (wetlands) previstas no entorno das bacias de acumulação, visando à
absorção de contaminantes presentes.



Cercar as áreas de intervenção com barreiras de siltagem para evitar o transporte de finos (solo)
durante o período de obras.



Manter “limpas” as valas existentes no entorno, no caso das medidas anteriores não surtirem o
efeito esperado.



Implantar dispositivos de medição de nível e vazão nas bacias de acumulação.



Incentivar o uso de equipamentos economizadores de água.



Incentivar o uso de coletores solares para aquecimento de água.



Implantar rede de água para reuso de esgoto tratado para irrigação.



Utilizar o esgoto tratado para irrigação das áreas verdes do condomínio.



Incentivar a irrigação de jardins dos condôminos com esgoto tratado.

9.5

Programa de Sustentabilidade das Edificações

Por tratar‐se de condomínio, não existe como obrigar os condôminos a seguirem um determinado
padrão de construção, sendo relevante, nestes casos, possibilitar aos proprietários a “experiência” em
construções sustentáveis, assim como a disponibilização de informações que lhes possibilitem uma
alternativa viável à construção convencional.
Para isso são previstas três linhas básicas de ação:


Nas edificações comuns do empreendimento, implantar o conceito de construção sustentável.



Disponibilizar aos proprietários um “kit para construção sustentável”, objetivando conscientizá‐
los sobre as possibilidades de utilização desta prática em seus projetos residenciais, assim como
informar onde obter os produtos ou tecnologias no mercado local.



Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) que conterá as diretrizes
básicas para a adequação de cada um dos empreiteiros que vierem a construir no condomínio.

Dentre as possibilidades de aplicação, os destaques são para:


Utilizar aquecimento de água usando coletores solares.



Promover a máxima infiltração possível da água da chuva.



Fazer uso de paisagismo e cores claras para evitar a formação de “ilhas de calor”.



Procurar utilizar coberturas com telhado verde.



Selecionar fornecedores que tenham políticas socioambientais comprovadas.



Utilizar madeira certificada.



Usar energia fotovoltaica ou eólica para atender ao consumo de aproximadamente 2,5% da
edificação.



Recomendação de uso de coletores solares para o aquecimento de água.



Utilizar aparelhos com selo Procel A do Programa Brasileiro de Etiquetagem.
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Campanhas sensibilizadoras para uso de equipamentos que apresentem alta eficiência
energética, principalmente no caso de condicionadores de ar (Selo PROCEL)



Utilizar vidros com bom desempenho térmico.



Explorar nos projetos a aplicação do conceito de conforto térmico com o uso de materiais e
ventilação natural para redução de climatização.



Utilizar equipamentos economizadores de água (caixas de descarga, chuveiros, lavatórios,
dentre outros).



Utilização de iluminação pública de baixo consumo de energia.

9.6

Programa de Monitoramento de Fauna e Flora

Monitoramento da Supressão Vegetal
O programa atuará na sistematização da atividade de supressão da cobertura vegetal visando à
minimização dos impactos derivados desta atividade. Neste sentido, preveem‐se as seguintes linhas de
ação:


Realização da supressão vegetal e da terraplanagem de maneira gradual, possibilitando a fuga
da fauna em direção a ambientes naturais remanescentes no entorno.



Resgate de plantas nativas para compor as áreas de paisagismo, em especial as áreas de
recomposição de ambientes naturais, situadas às margens das bacias de acumulação ("Área de
conservação dos elementos hídricos"), previstas no projeto do empreendimento.

Monitoramento e Resgate de Fauna
O Programa visa mitigar os possíveis impactos previstos para a fauna, como as perturbações durante a
supressão da vegetação e terraplanagem e a redução do habitat natural. Tem como objetivo também
desenvolver ações socioeducativas esclarecedoras, seja para proteção à fauna ou para a segurança
pessoal da mão de obra. Neste sentido estão previstas as seguintes linhas de ação:


Acompanhamento da supressão da vegetação e das obras de terraplanagem e aterramento,
com foco na fauna, por profissional habilitado.



Resgate e soltura branda em áreas próximas não afetadas pelo empreendimento de espécimes
da fauna, com especial atenção ao Ctenomys minutus "tuco‐tuco", ao Melanophryniscusdorsalis
"sapinho‐da‐praia" e à Athene cunicularia "coruja‐buraqueira".



Sinalização e cercamento dos ninhos da "coruja‐buraqueira" até o alcance da autonomia dos
filhotes.



Ações de conscientização e educação ambiental para a mão de obra encarregada da instalação
do empreendimento.



Monitoramento da ocorrência e distribuição das espécies Ctenomys minutus "tuco‐tuco",
Melanophryniscusdorsalis "sapinho‐da‐praia", Athenecunicularia "coruja‐buraqueira",
Liolaemusoccipitalis "lagartinho‐da‐praia" e Contomastixlacertoides "lagartinho‐da‐restinga", no
entorno da área do empreendimento durante sua instalação (terraplanagem e infraestruturas
do condomínio) prevista para até 22 meses.

Criação de Ambientes para a Fauna
Com o intuito de proporcionar novos ambientes para a colonização da fauna silvestre local, este
programa visa à criação de ambientes com vegetação nativa e de banhado perene ao redor das bacias
de acumulação previstas no projeto, prevendo as seguintes linhas de ação:


Realização do desenho das bacias de acumulação com faixa de baixa profundidade e inclinação,
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para proporcionar a formação de banhados perenes (Figura 9.6‐I).


Povoamento das bacias de acumulação por alevinos nativos da região.



Criação de ambiente natural na "Área de conservação dos elementos hídricos" mediante a
manutenção de vegetação nativa em faixa de 15 metros ao redor das bacias de acumulação
(Figura 9.6‐I eFigura 9.6‐II).



Utilização de espécies nativas da flora para povoamento do ambiente de banhado a ser criado
nas bacias de acumulação.

Perfil da Bacia
de acumulação

Linha d’água
Área de conservação dos
elementos hídricos ‐ 15m

Banhado criado

Figura 9.6‐I: Croqui esquemático do perfil da Bacia de Acumulação
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Bacia de
Acumulação

Figura 9.6‐II: Área de Conservação dos Elementos Hídricos ao redor das bacias de acumulação

9.7

Programa de Capacitação e Priorização da Mão de Obra Local

Este programa tem como enfoque a responsabilidade socioambiental. Neste sentido, objetiva‐se
propiciar aos funcionários capacitação continuada sobre os temas segurança, procedimentos e relações
sociais e sobre o meio ambiente e a priorização da contratação da mão de obra local. Para tanto, o
programa se estrutura em três eixos norteadores, cada qual com suas respectivas ações.
Capacitação e treinamento dos operários da obra de construção do condomínio
Periodicamente os operários deverão receber capacitação e treinamento sobre segurança do trabalho,
direitos do trabalhador, destinação adequada de óleos, graxas e demais resíduos, redução do
desperdício de água, normas de conduta adequada para com a população local, etc.
Priorização da Mão de Obra Local
Como forma de garantir às comunidades locais o usufruto dos benefícios possibilitados pela
dinamização econômica propiciada pelo Condomínio Ecovitta, evitando a necessidade de alojamento de
operários no canteiro de obras, com isso minimizando o risco de tensão sociocultural provocado por
imigração de trabalhadores. A sua consecução prevê as seguintes medidas:


Absorção de mão de obra local e regional, evitando ao máximo a contratação de mão de obra
externa.



Priorização da contratação de serviços e compra de materiais/equipamentos nos mercados de
Balneário Rincão e da AII do empreendimento.
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Gestão de Recursos Humanos do Condomínio
Visa propiciar boas relações de trabalho e devida adequação à legislação trabalhista e pressupõe as
seguintes ações:


Plano de cargos e salários



Progressão funcional e salarial



Regulamentação profissional



Oportunidade de capacitação continuada dos funcionários



Criação de sistema de comunicação entre organização e corpo funcional



Integração de novos funcionários

Para o cumprimento de todas as ações, poderão ser utilizadas metodologias tais como: palestras,
boletins informativos e vídeos institucionais e educativos.

9.8

Programa de Comunicação Social e Relações Públicas Comunitárias

Este programa tem como objetivo estabelecer diálogo aberto e permanente entre Condomínio, na
figura de sua administração, e comunidades do município de Balneário Rincão e Barra do Torneiro
(município de Jaguaruna), mesmo antes do início das obras, como forma de evitar a ansiedade das
comunidades e a deterioração da interlocução com as mesmas. Para isso estão previstas as seguintes
linhas de ação:


Elaborar boletins informativos periódicos voltados à divulgação das atividades desenvolvidas por
outros programas do PBA, sob supervisão da equipe de Gestão e Supervisão Ambiental, bem
como ao auxílio dos condôminos e funcionários em suas condutas sustentáveis e vinculação de
notícias sobre questões comunitárias.



Elaborar material audiovisual sobre ações educativas, tendo como público‐alvo os proprietários
e funcionários das unidades habitacionais e funcionários do condomínio.



Criar uma ouvidoria para dirimir dúvidas e prestar informação qualificada.



Participar em iniciativas comunitárias como forma de evitar isolamento do condomínio em
relação ao seu entorno sociocultural.

9.9

Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRC)

O empreendimento deverá dispor de um Programa de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
(PGRCC), que deverá ser aplicado por todos os empreiteiros que vierem a construir no condomínio.
Assim, para iniciar a construção, este deve aderir ao PGRCC do condomínio.
Para se ter sucesso é fundamental a gestão do processo produtivo, com a diminuição na geração dos
RCC e o correto gerenciamento dos mesmos no canteiro de obras, partindo da conscientização e
sensibilização dos agentes envolvidos.
Dentre as diretrizes a serem alcançadas, preferencialmente e em ordem de prioridades, deve‐se:


reduzir os desperdícios e o volume de resíduos gerados;



segregar os resíduos por classes e tipos;



reutilizar materiais, elementos e componentes que não requisitem transformações; e



reciclar os resíduos, transformando‐os em matéria‐prima para a produção de novos produtos.
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Dentre as vantagens da redução da geração de RCC, tem‐se:


diminuição do custo de produção;



diminuição da quantidade de recursos naturais e energia;



diminuição da contaminação do meio ambiente; e



diminuição dos gastos com a gestão dos resíduos.

9.10 Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólido do Condomínio
Este programa tem como objetivo dispor boas práticas para o gerenciamento do lixo residencial gerado
pelo empreendimento. Neste sentido estão previstas as seguintes linhas de ação:


Conscientização dos condôminos quanto aos princípios da geração, redução, reutilização e
reciclagem dos resíduos sólidos.



Acondicionamento adequado dos Resíduos gerados em contentores e "lixeiras" padronizadas.



Gerenciamento adequado dos resíduos de acordo com o que preconiza a legislação e normas
técnicas vigentes, seguindo a ordem de prioridade da Lei Federal 12.305/2010 que institui a
Política Nacional de Resíduos Sólidos: não geração, redução, reutilização, reciclagem,
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.



Estabelecimento no condomínio de local para recebimento de óleo de cozinha para posterior
coleta por empresa especializada neste tipo de resíduo.



Determinação no condomínio de local para recebimento de remédios com prazo fora da
validade.



Projeção no condomínio de local para o recolhimento de pilhas e baterias.

9.11 Programa de Adequação e Qualificação do Sistema Viário e do Trânsito Local
Como forma de readequar o contexto do trânsito local e mitigar os efeitos que possam causar
transtorno à população, principalmente na fase de construção da infraestrutura do Condomínio e de
mitigar os impactos causados pelo desvio de trecho da Avenida Dois, atual acesso à Barra do Torneiro,
com a implantação do empreendimento, este programa prevê a implementação das medidas listadas a
seguir.
Qualificação do Trânsito Local


Alteração do traçado da via de acesso (Rua Sete) antes do início das obras de infraestrutura do
condomínio (ver programa específico).



Sinalização de trânsito para redução da velocidade dos veículos de trabalho no percurso urbano
da SC‐445 e novo acesso pela Rua Sete durante a execução das obras de infraestrutura do
condomínio.



Planejamento do local de entrada e saída de veículos de carga na obra de modo a evitar tráfego
lento na interseção da Avenida Dois ou da Rua Sete com a SC‐445;



Estabelecimento de área reservada ao estacionamento das máquinas, caminhões e automóveis
no canteiro de obras, para que possam passar o período noturno, finais de semana e feriados no
canteiro.



Não obstrução da Avenida Dois, Rua Sete e rua contígua ao condomínio, utilizada para acesso à
praia, garantindo livre acesso a transeuntes e pescadores da Praia do Rincão e Barra do Torneiro
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para afluxo de petrechos de pesca, mesmo durante as obras.


Projeção de pista de aceleração e desaceleração para caminhões envolvidos nas obras como
forma de evitar obstrução das vias de acesso.

Adequação do Sistema Viário


Elaboração e execução de projeto de novo acesso à Barra do Torneiro a partir da Rua Sete.



Elaboração e execução de projeto de pavimentação do novo acesso, ao menos até o acesso ao
empreendimento.



Elaboração e execução de projeto de abertura e pavimentação da Rua 14, em sua articulação
entre a Avenida Dois e o novo acesso à Barra do Torneiro pela Rua Sete.



Efetuação de intervenções e obstruções na ICR 481 (Avenida Dois), somente após a instalação
do novo acesso à Barra do Torneiro pela Rua Sete e suas articulações com as Ruas 14 e 15.

9.12 Programa de Qualificação Urbanística
Este programa visa à promoção a qualificação do ambiente Urbano, seja nos aspectos urbanísticos no
que tange a ocupação do espaço, seja na relação paisagística do condomínio com o município.


Estabelecimento de afastamento razoável do elemento de delimitação do empreendimento
(muros) em relação à via pública, com tratamento paisagístico e passeio público integrado ao
meio natural e urbano circundante.



Criação de espaços "abertos" por meio de elementos vazados em trechos contínuos dos muros
de delimitação do empreendimento, tornando‐o mais permeável visualmente dentro da
paisagem natural e urbana circundante.



Priorização de uso de espécies vegetais nativas como elementos paisagísticos.



Promoção de seminário, oficina ou workshop técnico sobre planejamento urbano da porção
norte de Balneário Rincão, no contexto atual e futuro, no âmbito do processo de revisão do
Plano Diretor do município, como forma de contribuição ao debate técnico e público sobre esse
tema.

9.13 Programa de Monitoramento Arqueológico
Este programa visa realizar o monitoramento arqueológico, por profissional habilitado, no momento das
interferências no terreno (ações de escavações e movimentações do solo original), de forma a evitar
dano a possível patrimônio arqueológico que, porventura, não tenha sido identificado durante a
prospecção realizada.
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ANEXO I: ITEM CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

Estudo de Impacto Ambiental do Ecovitta Resort

Preparado para:

Acquavitta
Empreendimentos Imobiliários Ltda .

Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
Ecovitta Resort, Balneário Rincão - SC

Linha de Preamar Máxima

Março/2013

_________/__/___

1

Objetivo

Demarcar a faixa de 300 m a partir da Linha de Preamar Máxima conforme Resolução CONAMA 303/09,
Art. 3, inciso IX:
"Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área situada:
....
IX - nas restingas:
a) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar máxima;"

2

Procedimentos

O fluxograma a seguir visa listar as atividades desenvolvidas para a definição da linha de preamar
máxima no local do referido empreendimento, assim como os responsáveis de cada etapa deste
processo:

Obtenção dos dados do sensor digital da Estação
Maregráfica de Imbituba
SOCIOAMBIENTAL

Análise dos dados para definição do valor da LP
máxima atual
SOCIOAMBIENTAL

Processos Analíticos para Vinculação do sensor do
marégrafo digital do Porto de Imbituba à rede
altimétrica do Sistema Geodésico Brasileiro (SGB)
SOCIOAMBIENTAL

Levantamento Topográfico tendo como base as
Referências de Nível (RRNN) oficiais do IBGE
Acquavitta

Demarcação física da LP Máxima no terreno do
empreendimento
Acquavitta

A atividade relativa à vinculação do sensor do marégrafo digital do Porto de Imbituba à rede altimétrica
do Sistema Geodésico Brasileiro (SGB) foi realizada com base nas informações constantes na tese sobre

Linha de Premar Máxima – EIA Ecovitta Resort, Balneário Rincão - SC

2

“Estudos Dirigidos à Análise Temporal do Datum Vertical Brasileiro” desenvolvida por Regiane
Dalazoana em 2005, na UFPR1.

2.1

Obtenção dos dados do sensor digital da Estação Maregráfica de Imbituba

Uma das ações desenvolvidas pelo IBGE é o estabelecimento de um conjunto homogêneo de marcos
geodésicos com altitudes de alta precisão em todo o território nacional. Esse conjunto de marcos
geodésicos é formalmente denominado Rede Altimétrica de Alta Precisão (RAAP) do Sistema Geodésico
Brasileiro (SGB).
Atualmente, grande parte das altitudes da RAAP refere-se ao Datum de Imbituba (Datum Brasil), isto é,
ao nível médio do mar no Porto de Imbituba (SC) determinado entre os anos de 1949 e 1957
(IBGE,2013)2.
Com a finalidade de determinar e acompanhar a evolução temporal e espacial dos data altimétricos do
SGB, foi concebida em 1996 a Rede Maregráfica Permanente para Geodésia (RMPG), pelo então
Departamento de Geodésia do IBGE – atualmente Coordenação de Geodésia (CGED). Das cinco estações
que já se encontram em operação, a estação de Imbituba (SC) conta com observações convencionais
desde junho de 1998 e digitais desde agosto de 2001. Esta estação maregráfica está localizada no
município de Imbituba (SC), dentro das instalações da Companhia Docas de Imbituba Santa Catarina –
CDI no Porto de Imbituba.
Durante o período em que a estação maregráfica de Imbituba foi operada e mantida pelo Inter
American Geodesic Survey (IAGS), até o final de 1968, os dados eram digitalizados e enviados ao
Permanent Service for Mean Sea Level (PSMSL). Após 1969, a operação da estação ficou sob
responsabilidade das autoridades portuárias brasileiras, quando, entre os anos de 1992 e 1998, sua
operação parece ter ficado interrompida. Todavia, em 1998 sua operação foi recuperada e os registros
gráficos passaram a ser digitalizados pela Coordenação de Geodésia do IBGE.
Em 2001 foram instalados no porto sensores maregráficos e meteorológicos digitais com uma taxa de
coleta de cinco minutos (LUZ et al., 2002)3.
As Figuras 2.1-I e 2.1-II mostram parte dos equipamentos e instalações que compõem a estação
maregráfica, localizada sob o cais principal do porto.
A Figura 2.1-III mostra o sensor digital de nível d’água da estação maregráfica. A Figura 2.1-IV mostra a
régua maregráfica antiga e a Figura 2.1-V mostra a régua instalada pelo IBGE em 2002. Ambas estão
apoiadas sobre a mesma estrutura, porém em lados opostos da passarela de madeira localizada sob o
cais.

1

DALAZOANA, 2005. Tese de Doutorado em Ciências Geodésicas “Estudos Dirigidos à Análise Temporal do Datum
Vertical Brasileiro”, Curso de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas, Setor de Ciências da Terra, Universidade
Federal do Paraná. Orientador: Prof. Dr. Sílvio Rogério Correia de Freitas.
2

http://www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/rmpg/default_rmpg_int.shtm?c=10 acessado em 07 de
março de 2013
3

LUZ, R. T.; FREITAS, S. R. C. de; DALAZOANA, R. Seguimiento del Datum Altimétrico Imbituba a través de las Redes
Altimétricas y Mareográficas del Sistema Geodésico Brasilero. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE CIÊNCIAS DA
TERRA, 7., 2002a, Santiago, Chile. Anais...(não publicados) Santiago: 21 a 25 de outubro de 2002. Disponível em:
<www.ibge.gov.br/home/geociencias/geodesia/default_artigos.shtm>.
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NOTA: A - marégrafo convencional. B - desumidificador do sensor digital de nível d’água. C –
painel de controle. D - bóia do marégrafo convencional.

Figura 2.1-I: Estação Maregráfica

NOTA: A - abrigo dos equipamentos. B - tubo do marégrafo digital. C - tubo do marégrafo convencional.

Figura 2.1-II: Abrigo e Exterior dos Tubos
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Fonte: SQUITTER, 2004

Figura 2.1-III: Sensor de Nível D’água

Figura 2.1-IV: Régua Maregráfica Antiga

Figura 2.1-V: Régua Maregráfica Atual

Na página do IBGE, na área de RMPG, pode-se obter os dados coletados a partir de 2006,
disponibilizados em arquivos compactados (extensão ZIP) para cada conjunto Estação/Data, contendo as
informações do nível d’água coletadas ao longo do dia para cada estação ativa. Os arquivos podem ser
visualizados em editores de texto e apresentam 3 colunas distintas, onde a primeira registra a data
(dd/mm/aaaa), a segunda o horário da coleta (hh:mm:ss) e a última o valor do nível (em metros), com
informações em um intervalo de 5 minutos, conforme Figura 2.1-VI.
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Figura 2.1-VI: Exemplo dos dados disponibilizados

As estações da Rede Maregráfica Permanente para Geodésia (RMPG) são compostas por um mínimo de
dois sistemas independentes de observação do nível do mar, sendo um analógico (sensor mecânico,
registro gráfico) e outro digital. Quando, por problemas operacionais, o equipamento digital tem seu
procedimento de coleta interrompido, os arquivos disponibilizados para este período apresentam as
informações horárias do equipamento analógico. Na Tabela 2.1-I são mostrados os períodos de
inatividade do marégrafo digital do Porto de Imbituba.
Tabela 2.1-I: Períodos de inatividade do marégrafo digital

ANO
2003
2004
2005
2007
2011
2012

PERÍODOS DE INATIVIDADE
De 27/06 a 30/06
Dia 21/07
De 09/10 a 03/12
De 03/09 a 15/09
De 13/06 a 25/06
De 21/09 a 27/11
De 14/03 a 28/11
De 01/12 a 04/12
De 31/01 a 03/02
De 31/07 a 15/08
De 05/10 a 10/10

Os dados obtidos no site do IBGE para o cálculo da linha de preamar máxima referem-se ao marégrafo
digital no período entre 24 de novembro de 2006 e 03 de outubro de 2012, resultando num total de
514.620 valores, apresentados em anexo na forma digital.

2.2

Análise dos dados para definição do valor da Linha de preamar máxima atual

Os 514.620 dados foram compilados e analisados no programa Microsoft Excel onde se pôde analisar a
variabilidade dos mesmo por meio de funções específicas do programa.
Fazendo-se um paralelo com a metodologia utilizada para o cálculo do nível médio do mar – NMM, o
método mais direto é pela média simples dos valores de nível do mar observados. No entanto existem
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métodos mais elaborados que incluem a aplicação de filtros passa-baixo visando eliminar as
interferências ou ruídos estatísticos, tais como ondas, antes do cálculo da média.
No presente caso, como o objetivo seria obter valores máximos, não fizemos o uso de filtros, adotandose o máximo valor absoluto encontrado, seguindo portanto uma linha mais conservadora.
O nível máximo absoluto medido foi de 2,909 metros, no dia 03 de outubro de 2010 (ver Figura 2.2-II).
Como o sensor mede valores relativos, deve-se vincular o zero do sensor à rede altimétrica do Sistema
Geodésico Brasileiro, ou seja, calcular o desnível das medições do sensor em relação ao NMM.

Figura 2.2-II: Maior nível medido pelo sensor

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Figura 2.2-III: Gráfico dos valores obtidos do marégrafo
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2.3

Vinculação do sensor do marégrafo digital do Porto de Imbituba à rede altimétrica do
Sistema Geodésico Brasileiro (SGB)

A vinculação foi realizada tendo como arcabouço analítico a tese sobre “Estudos Dirigidos à Análise
Temporal do Datum Vertical Brasileiro” desenvolvida por Regiane Dalazoana em 2005, na UFPR. Na
Figura 2.3-I é apresentado um resumo gráfico das constantes utilizadas na determinação:

Figura 2.3-I: Zeros de referência em Imbituba4

Ou seja, os dados obtidos pelo marégrafo digital foram vinculados entre a referência zero do sensor
digital do marégrafo e a Referência de Nível (RN) IMBI, uma das diversas RRNN existentes na área do
Porto de Imbituba (ver croqui de localização na Figura 2.3-II).
A estação IMBI foi construída pela UFPR no contexto do trabalho de CORDINI (1998), e contou com um
receptor geodésico de dupla freqüência, modelo Ashtech Z-XII. Para a realização da campanha foi
construído um pilar, a uma distância de aproximadamente 450m do marégrafo, dotado de um
dispositivo de centragem forçada para o posicionamento da antena, permitindo assim a reocupação da
estação em diferentes campanhas. Esta estação foi denominada de IMBI por ocasião da campanha
SIRGAS 2000, mas a denominação SAT 91854 também pode ser encontrada em alguns trabalhos.

4

DALAZOANA, 2005. Tese de Doutorado em Ciências Geodésicas “Estudos Dirigidos à Análise Temporal do Datum Vertical
Brasileiro”, Curso de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas, Setor de Ciências da Terra, Universidade Federal do
Paraná. Orientador: Prof. Dr. Sílvio Rogério Correia de Freitas.
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Figura 2.3-II: Croqui de localização de RRNN na área do Porto de Imbituba

Figura 2.3-III: Estação IMBI/SAT 91854
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As informações desta estação podem ser visualizadas na Figura 2.3-III, onde a altitude ortométrica da
estação 91854 (ou IMBI) é de 10,55 m(5) no referencial altimétrico Imbituba.

Figura 2.3-III: Dados da Estação Geodésica da RRNN IMBI/ 91854 (IBGE)

Com base nestas informações, a elevação do zero do sensor é de -1,60, conforme os cálculos a seguir:
 Elevação RRNN IMBI/91854 (SIRGAS 2000) ....................... 10,62 m
 Diferença entre zero do sensor digital e a RRNN IMBI ...... 11,01 + 1,21 = 12,22 m
 Elevação do zero do sensor digital ..................................... 10,62 – 12,22 = - 1,60 m

Portanto, as medidas obtidas do marégrafo digital do Porto de Imbituba devem ser reduzidas em
1,60m. Logo, subtraindo o valor máximo medido pelo sensor maregráfico pela elevação do zero do
sensor, chega-se ao Nível de Preamar Máxima de 1,31 m.
2,909 – 1,60 = 1,31 m

5

Na citada tese a altitude ajustada foi de 10,50832 m.
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CONDOMÍNIO DE LOTES ECOVITA RESORT

Av. Rio Branco, 380 - Sala 404
Centro - Florianópolis/SC - CEP 88.015-200
Fone/Fax: (48) 3024-6472
socioambiental@socioambiental.com.br
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ANEXO II: ITEM ANÁLISE DOS PRINCIPAIS ASPECTOS LEGAIS

Estudo de Impacto Ambiental do Ecovitta Resort

ANEXO III: ITEM DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL – RECURSOS HÍDRICOS
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CARACTERIZAÇÃO HIDROLÓGICA NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DO
CONDOMÍNIO DE LOTES ACQUAVITTA - BALNEÁRIO RINCÃO - SC
APRESENTAÇÃO
Este estudo visa à elaboração de uma caracterização hidrológica e hidrogeológica,
assim como, a identificação de possíveis feições hidrográficas associadas a áreas de
preservação permanente (APP) junto à área de influência direta (AID) do condomínio
de lotes ACQUAVITTA, no balneário Rincão – SC, citados no Laudo Técnico de nº
004/2007, elaborado pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente.
Este estudo foi solicitado ao Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) de Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), pela empresa SOCIOAMBIENTAL Consultores
Associados de Florianópolis – SC, para complementar o Estudo realizado por este IPHUFRGS, que caracterizou a área do ponto de vista hidrológico, em novembro de 2007,
como parte do Estudo Ambiental Simplificado do empreendimento (2006). O estudo
realizado pelo IPH-UFRGS em 2007 foi baseado nos resultados de um mês de
monitoramento dos níveis das águas superficiais e subterrâneas da área.
O empreendedor é proprietário de uma gleba de 591.601,03m2, correspondente à
matrícula unificada nº. 32944, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Içara,
Balneário Rincão, sobre a qual pretende implantar um condomínio horizontal de lotes,
composto de aproximadamente 420 lotes, desmembrada em janeiro de 2007,
protocolo n. 26032, Livro 32, folha 06, originando as matrículas 34932, com área
respectiva de 530.328,40m2, e matrícula 34.433, com área de 61.272,63m2,
devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Içara.
Os procedimentos estabelecidos no estudo de 2007 foram:
• Caracterização geológica da área do empreendimento.
• Análise do monitoramento de níveis realizado na rede constituída por réguas
linimétricas e piezômetros (um ano).
• Identificação de aéreas de acumulação de escoamento superficial a partir de
um MDE.
• Modelagem de cenários a partir dos dados do monitoramento.
• Construção de perfis longitudinais e transversais mostrando o comportamento
das águas subterrâneas do freático.
As análises complementares do atual estudo visaram:
• Análise do monitoramento de níveis realizado na rede constituída por réguas
linimétricas e piezômetros (2009 – 2011).
• Identificação de cenários pontuais, para estimativa do tempo de rebaixamento
e drenagem de áreas de acumulação.
• Estimativa de taxas de infiltração em terreno saturado.
• Mapeamento de áreas de acumulação em diferentes condições pluviométricas
e piezométricas.
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Geologia
Geologia local
Conforme consta na mapoteca virtual da Companhia de Recursos Minerais –
CPRM (http://www.cprm.gov.br), na carta ao milionésimo SH-22, do Estudo
Ambiental Simplificado, realizado pela empresa Geológica-Engenharia e Meio
Ambiente, para a área do empreendimento, nesta região ocorrem três
compartimentos geológicos distintos; Depósitos Marinhos com Retrabalhamento
Eólico, Depósitos Lagunares e Depósitos Paludais.
Depósitos marinhos com retrabalhamento eólico
Estes depósitos são os mais freqüentes e que se distribuem desde a beira da
praia, onde formam faixas alongadas segundo nordeste, até o extremo
norte/noroeste. A leitura da fotografia aérea e os trabalhos de campo permitiram
verificar que na área estudada existem duas faixas que evidenciam a geometria do
cordão litorâneo subatual, posicionado mais para o interior da área, e do cordão
litorâneo atual, posicionado junto ao mar, respectivamente. Nos entornos da
Lagoa da Urussanga Velha, estes depósitos constituem terraços marinhos, onde
ocorrem as cotas mais elevadas. Estes últimos são os terraços mais antigos e sua
origem está relacionada aos eventos transgressivos que ocorreram no Pleistoceno.
Do ponto de vista genético, tanto os terraços antigos como estes dois mais
recentes são interpretados como sendo de origem praial e marinho raso, com
retrabalhamento eólico. A Figura 2 ilustra ao fundo o terraço mais antigo e em
primeiro plano, o terraço subatual.
A área do empreendimento compreende uma porção do cordão litorâneo atual e
o restante posiciona-se no domínio dos Depósitos Lagunares. A Figura 1 ilustra
parte da área do empreendimento.
Os terraços marinhos mais antigos são compostos por areias bem classificadas,
quartzosas, de finas até muito finas, de coloração amarelo-clara a castanhoavermelhada.
A figura 3 mostra os cordões litorâneos e os depósitos lagunares na área do
empreendimento Acquavita. As áreas baixas (centro da figura 3) servem para
acumular água da chuva e de escorrimento superficial. São áreas em que a
litologia é composta por material argiloso e arenoso, fazendo com que a
infiltração ocorra de maneira mais lenta.
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Figura 1 – Compartimentos geológicos na área do empreendimento.

Figura 2 – Ao fundo terraço marinho pertencente ao Sistema Lagunar
Barreira III (mais antigos). Em primeiro plano cordão litorâneo subatual. Ao
centro Lagoa da Urussanga Velha.
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Figura 3 – Porção da área do Condomínio Acquavitta. À esquerda
verifica-se o cordão litorâneo atual e à direita, na porção
topograficamente mais baixa, os depósitos lagunares.

Depósitos lagunares
Correspondem a uma estreita faixa alongada, paralela à linha de costa, que se
estende desde o balneário Rincão (sudoeste) até o rio Urussanga (nordeste). A
figura 4 mostra os referidos depósitos no entorno da lagoa da Urussanga Velha.
Nas proximidades da base do referido terraço, pode-se verificar a presença de
uma área alagada, onde se identificou um pequeno depósito de turfa que faz
parte dos Depósitos Paludais.

Figura 4 – Foto panorâmica dos depósitos lagunares
tomadas dos terraços marinhos antigos (estrada de acesso à
Barra do Torneiro). Ao fundo, Lagoa da Urussanga Velha,
limitada pelo cordão litorâneo subatual.
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Depósitos paludiais
Os depósitos Paludais englobam turfeiras, pântanos e alagadiços, constituídos de
turfas ou depósitos de lama muito ricos em matéria orgânica. Sua origem está
associada ao processo natural de colmatação de corpos aquosos costeiros,
progressivamente vegetados à medida que suas lâminas d’água diminuem.
Na área estudada, estes depósitos foram identificados em uma turfeira que ocorre
nas proximidades da lagoa da Urussanga Velha, dentro do domínio dos Depósitos
Lagunares e tem dimensões reduzidas.
Do ponto de vista litológico, trata-se de depósitos de turfa, intercalados com
argilas ricas em matéria orgânica.
O compartimento de depósitos lagunares, tendo em vista a presença de material
argiloso (impermeável) próximo à superfície, apresenta um potencial de saturação
alto, enquanto os outros compartimentos apresentam uma capacidade de infiltração
bem maior.
Dessa forma, as depressões situadas no compartimento de depósitos lagunares
apresentam uma capacidade de retenção do escoamento superficial superior aos
demais compartimentos.
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Figura 5 – Perfis litológicos na área do empreendimento
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Observações feitas em campo comprovam que somente as depressões localizadas no
contexto do compartimento dos depósitos lagunares são alagadas, formando
temporariamente áreas de retenção superficial com profundidade máxima em torno
de 0,5 metros.
Para se ter um melhor entendimento do comportamento das camadas na área do
empreendimento foi construído dois perfis litológicos, conforme mostra a figura
5.
Rede de monitoramento
Com a finalidade de se conhecer o comportamento hidrodinâmico deste aqüífero,
na área do empreendimento Acquavita e nos seus arredores, foi implantada uma
rede piezométrica, composta por 26 piezômetros denominados PZ, localizada
conforme mostra a figura 6. A figura 5 mostra também, a localização dos perfis 1,
2 e 3, onde foram construídos os perfis transversais que mostram o
comportamento dos níveis piezométricos em diferentes datas.

Perfil 3

Perfil 2

Perfil 1

0

100

200

300

400

500

Figura 6 – Localização da rede piezométrica e dos perfis transversais
Além dos piezômetros foram instaladas três réguas linimétricas, dentro da área do
empreendimento. A finalidade de se instalar estas três réguas foi de se fazer
correlação dos níveis das águas acumuladas com os níveis das águas subterrâneas
do freático na área do empreendimento Acquavita.
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Estes piezômetros foram instalados, nivelados topograficamente e monitorados de
2007 até 2011. Foram realizadas diversas campanhas como pode ser constatado
nas tabelas anexas a este relatório.
O monitoramento de níveis permitiu, também, através da utilização dos dados de
medição, construir mapas piezométricos da área para diferentes datas, como será
visto no decorrer deste relatório.

MAPEAMENTO DE ÁREAS DE ACUMULAÇÃO
Este procedimento tem por objetivo mapear as direções do escoamento superficial na
área do empreendimento, de forma a identificar possíveis áreas de acumulação
(potenciais lagoas) e a estrutura de uma rede de drenagem natural (rios, arroios e
córregos). A base para este mapeamento foi um modelo digital de elevações (MDE)
construído a partir de um levantamento planimétrico executado pela empresa ESET
Engenharia e Topografia LTDA constituído por 3476 pontos, projeção UTM SAD69,
meridiano central 51 oeste, datum vertical marégrafo de Imbituba. (figura 7).
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Figura 7 – Levantamento planialtimétrico base (ESET)
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A acumulação de água na superfície do terreno está intimamente relacionada com a
precipitação pluviométrica. Para comprovar esta inter-relação buscou-se os dados de chuva da
estação de Urussanga-SC, que apresenta as séries mais completas.
De posse dos dados de precipitação para o período considerado, 2009 – 2011 construiu-se o
pluviograma relacionando a chuva com as medições nos piezômetros de junho de 2009 a
outubro de 2011, conforme mostra a figura 8.
A observação do pluviograma da figura 8 permite verificar que a elevação das cotas
piezométricas está associada com as alturas pluviométricas.
Baseados na relação entre as chuvas e a piezometria, foram selecionados dois períodos “chuva
X estiagem”, onde foram descritos os comportamentos da piezometria na área do
empreendimento. Os períodos selecionados foram: fevereiro de 2010 e setembro de 2011, por
serem representativos de condições extremas como é possível observar nos gráficos da
variação temporal da pluviometria e piezometria do local para as datas referidas.
As figuras 8.a e 8.b representam as variações piezométricas para todo o período analisado
para os piezômetros 03 e 05. As linhas vermelhas indicadas como “limiar” mostram as cotas a
partir da quais ocorrerá acumulação de água na superfície do terreno. Este limiar foi estimado
a partir de observação em campo junto a piezômetros próximos as áreas de acumulação. Os
valores estimados para os limiares nos piezômetros 03 e 05 foram 4,61 e 4,50 metros
respectivamente.
Nas figuras 9.a e 9.b, destaca-se o comportamento do nível freático no período de 31 de
janeiro a 26 de fevereiro de 2010, para os piezômetros 03 e 05 respectivamente. Nestas séries
temporais é possível observar a rápida depleção do nível piezométrico uma vez cessada a
precipitação.
Na figura 10 é apresentada a sobreposição da superfície resultante da modelagem do terreno
(altimetria), com as superfícies piezométricas modeladas para as datas de 31 de janeiro, 06 de
fevereiro, 12 de fevereiro e 20 de fevereiro de 2010. As superfícies piezométricas foram
obtidas a partir da interpolação espacial das leituras do monitoramento piezométrico.
Comparando as figuras 9.a e 9.b com a figura 10 é possível observar que a modelagem está de
acordo com o que ocorre no campo. Nas datas de 30/01/2010 e 20/02/2010 a área apresenta
ocorrência de água na superfície do terreno. Mas, é possível constatar que nas datas de 06 e
12/02/2010, ou seja, uma semana depois já não há mais água acumulada na superfície do
terreno devido à alta taxa de infiltração e pela evaporação.
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Figura 8.a – Relação da pluviometria total (diária) com a piezometria do Pz03.
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Figura 8.b – Relação da pluviometria total (diária) com a piezometria do Pz05.
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Figura 9.a – Gráfico da variação temporal “chuva x piezometria” no período de 30 de janeiro a 26 de fevereiro de 2010, piezômetro 03.
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Figura 9.b – Gráfico da variação temporal “chuva x piezometria” no período de 30 de janeiro a 26 de fevereiro de 2010, piezômetro 05.
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Figura 10 – Resultado da modelagem para janeiro e fevereiro de 2010.
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O outro cenário analisado está representado nas figuras 13.a e 13.b (pz.03 e pz.05
respectivamente), que mostram o período de 12 a 23 de setembro de 2011. Observa-se que na
data de 12 de setembro a modelagem mostrou que existia água acumulada na superfície do
terreno. Observa-se que uma semana depois, na data de 19 de setembro de 2011 a área está
praticamente seca.
A figura 14 apresenta a sobreposição da superfície resultante da modelagem do terreno
(altimetria), com as superfícies piezométricas modeladas para as datas de 12 a 23 de setembro
de 2011. As superfícies piezométricas foram obtidas a partir da interpolação espacial das
leituras do monitoramento piezométrico.
Comparando as figuras 13.a e 13.b com a figura 14 é possível observar que a modelagem está
de acordo com o que ocorre no campo. Nas datas de 16 e 23/09/2011 a área apresenta
ocorrência de água na superfície do terreno. Por outro lado é possível constatar que nas datas
de 12 e 19/09/2011 não há mais água acumulada na superfície do terreno devido à alta taxa
de infiltração e pela evaporação, demostrando a depleção da piezometria.
A figura 11 mostra uma fotografia da área próxima ao PZ-03 e a régua 1, com ocorrência de
água acumulada na superfície do terreno no dia 09 de setembro de 2011.

Figura 11 – Vista da área alagada em 09 de setembro de 2011
A figura 12 mostra uma fotografia da área próxima ao PZ-03 e a régua 1, sem acúmulo de
águas superficiais no dia 19 de setembro de 2011.
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Figura 12 – Vista da área seca em 19 de setembro de 2011

Instituto de Pesquisas Hidráulicas

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

6.0

0

5.8

10

5.6

20

5.4

30

5.2

40

5.0

50

4.8

60

4.6

70

4.4

80

4.2

90

4.0

100

Altura Pluviométrica (mm)

Cota Piezométrica (m)

Caracterização Hidrológica na AID do Condomínio de Lotes Acquavitta – Balneário Rincão - SC

Piezo-03
Plu-Urussanga
Limiar

Data

Figura 13.a – Gráfico da variação temporal “chuva x piezometria” no período de 12 a 23 de setembro de 2011, piezômetro 03.
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Figura 13.b – Gráfico da variação temporal “chuva x piezometria” no período de 12 a 23 de setembro de 2011, piezômetro 05.

Instituto de Pesquisas Hidráulicas

Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Caracterização Hidrológica na AID do Condomínio de Lotes Acquavitta – Balneário Rincão - SC

12-09-2011

16-09-2011

Perfil 3

Perfil 3

Perfil 2

Perfil 2

Perfil 1

Perfil 1

19-09-2011

20-02-2010

Perfil 3

Perfil 3

Perfil 2

Perfil 1

Perfil 2

Perfil 1

Figura 14 – Resultado da modelagem para setembro de 2011.
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PERFÍS TRANSVERSAIS
Com o objetivo de melhor visualizar o comportamento das águas subterrâneas do freático com
relação à superfície do terreno, foram construídos perfis transversais em três linhas
distribuídas na área do empreendimento, conforme mostra a figura 15. Em cada linha foi
construído um perfil para cada um dos cenários analisados, ou seja, Fevereiro/2010 e
Setembro/2011.

Perfil 3

Perfil 2

Perfil 1
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Figura 15 – Localização das linhas transversais
A figura 16 mostra os perfis transversais construídos no perfil 1. É possível verificar o sentido
do fluxo das águas subterrâneas, bem como, nos dois cenários, os locais onde as águas das
chuvas ficaram retidas na superfície do terreno. Do mesmo modo, é possível verificar que no
período de aproximadamente 10 dias as águas infiltraram e fizeram com que o nível freático
rebaixasse cerca de 0,30 m em alguns locais ao longo do perfil. Este fato demonstra que a área
apresenta um taxa de infiltração final média da ordem de 1,2 mm/h, fazendo com que este
solo seja classificado como “Moderadamente alto potencial de enxurrada”, sendo solos rasos e
solos com apreciável argila, que apresentam uma infiltração final da ordem de 1 a 4 mm/h.
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Figura 16 –Perfil Transversal 1 – Cenários – Fevereiro/2010 e Setembro/2011
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Figura 17 –Perfil Transversal 2– Cenários – Fevereiro/2010 e Setembro/2011
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Figura 18 –Perfil Transversal 3 – Cenários – Fevereiro/2010 e Setembro/2011
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A análise da figura 17, o perfíl 2 está situado na parte central da área do empreendimento,
mostra que para o cenário de fevereiro/2010 poucas são as áreas com retenção superficial de
água das chuvas, mas, do mesmo modo que no perfil 1, a infiltração no período de uma semana
se dá maneira muito rápida. No cenário de setembro/2011 poucas são as áreas com alagamento
devido às chuvas.
A análise da figura 18, o perfil 3 está situada na parte norte da área do empreendimento, mostra
que esta área é a que mais é afetada pelo alagamento da superfície do terreno, na sua parte
inferior. Este fato é comprovado para os dois cenários modelado. Estas áreas que apresentam
acumulação são facilmente drenadas por escoamento superficial e evaporação em um período
de aproximadamente 10 dias, uma vez cessados os eventos de precipitação.
Os gráficos apresentados na figura 19 descrevem o sentido do fluxo da superfície piezométrica
predominante assim como o seu gradiente nas situações extremas dos cenários 2010 e 2011, na
AID. É possível observar que o sentido predominante é NE para SW (continente‐oceano) e os
gradientes são coerentes com as descrições feitas nas figuras 16, 17 e 18.
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PERMANÊNCIA DAS ÁREAS ALAGADAS
A partir da análise da série temporal de dados piezométricos da área de estudo, em especial os
piezômetros 03 e 05, por estarem localizados em áreas sensíveis, foram estimadas as
frequências com que os níveis piezométricos ultrapassaram os limiares de alagamento.
Os limiares estabelecidos para os piezômetros 03 e 05, na caracterização hidrológica realizada
em dezembro de 2011, foram respectivamente, 4,61 e 4,50 metros. As frequências com que
estes limiares foram igualados ou superados no intervalo de tempo analisado, junho de 2009 a
abril de 2013 para os piezômetros 03 e 04 foram na ordem de 19 % e 23% respectivamente. Em
outras palavras em torno de 80 % do tempo observado a área de estudo encontra‐se seca.
As Figuras a seguir, apresentam a distribuição temporal dos níveis observados nos dois
piezômetros de referência com os respectivos limiares.
Distribuição temporal do piezômetro 03

Distribuição temporal do piezômetro 05
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Cenários 2010

Cenários 2011
Figura 19 – Sentido e gradientes piezométricos.
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TAXA DE INFILTRAÇÃO
Com os dados do monitoramento de níveis realizado no período de 2009 a 2011
correlacionando com os dados de precipitações pluviométricas (Estação de Urussanga),
ocorridas neste período, foi possível calcular a velocidade de infiltração da água sobre a área.
A figura 20 mostra a distribuição das velocidades de infiltração sobre a área. Esta velocidade
de infiltração está ligada ao conteúdo do solo. Nas áreas onde há um predomínio de areia, a
velocidade é maior que nas áreas onde ocorre uma mistura de areia e argila.

Figura 20 – Distribuição da taxa de infiltração no terreno na área do Empreendimento
Pode-se verificar na figura 20, que a velocidade de infiltração varia de 0,4 mm/h até 2,0 mm/h,
ou seja, de 0,96 cm/d até 4,8 cm/d, velocidades estas características de zonas arenosas com
mescla de argilas.
Este fato mostra que, quando ocorre uma chuva muito intensa em um curto período de
tempo, e a capacidade de infiltração seja superada, irá ocorrer acúmulo de água na superfície
do terreno.
Por exemplo, na área do PZ-03, como mostra a figura 11, referente à data de 09 de setembro
de 2011, com uma lâmina de água acumulada sobre a superfície do terreno de 10 cm, a
tendência será que esta água infiltre num prazo máximo de dez dias, fato este comprovado
através da modelagem e da figura 12.
Caso não ocorra precipitação pluviométrica após secar a superfície do terreno, o nível freático
irá sendo aprofundado, como mostrou os dados de monitoramento nos piezômetros, podendo
atingir mais de 50 cm abaixo da superfície do terreno. Se caso ocorra uma chuva de boa
intensidade neste período fazendo com que a capacidade de infiltração seja superada, haverá
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acumulo de água na superfície do terreno. Quando isto acontece, não quer dizer que o solo
está saturado. Neste período, a infiltração irá acontecer muito lentamente por drenança até
saturar completamente o solo.
CONCLUSÕES
A análise do monitoramento de níveis das águas subterrâneas do freático, realizado na área do
empreendimento Acquavita, na praia do Rincão-SC, durante o período de 2009 até 2011,
permitiu chegar às seguintes conclusões:
•
•
•

•

•
•

•

•

O período de monitoramento foi suficiente para aprofundar o estudo e emitir as
conclusões aqui apresentadas;
A rede piezométrica instalada foi suficiente para se ter um conhecimento do
comportamento das águas subterrâneas do freático na área;
O acúmulo de água na superfície do terreno está relacionado a três fatores
importantes – a intensidade da chuva e a baixa velocidade de infiltração final e a
reduzida profundidade da camada permeável (aproximadamente 1m) na área;
A velocidade de infiltração final média observada na AID, monitorada em períodos
secos após períodos de chuva (curva de depleção) foi de 1,2 mm/h, com um mínimo
de 0,5 mm/h e um máximo de 2,0 mm/h. O solo da área pode ser classificado como de
“moderado a alto potencial de enxurrada”, sendo solos rasos e solos com apreciável
argila, que apresentam uma infiltração final da ordem de 1 a 4 mm/h.
Foi observado que na ausência de chuvas as áreas com acúmulo de água secam (por
infiltração, evaporação e drenagem superficial) em um período de 5 a 10 dias.
As áreas de acumulação, onde a superfície piezométrica aflora, caracterizam-se por
serem depressões topográficas, em que a capacidade de infiltração do solo é superada
pela intensidade das chuvas.
As áreas de acumulação estão relacionadas a pontos do terreno onde a superfície
piezométrica ultrapassa a sua cota altimétrica devido à intensidade das precipitações
serem maiores do que a capacidade de infiltração do solo e da drenagem superficial.
Sendo assim, observa-se que as águas são captadas, transportadas e
acumuladas diretamente pela superfície (de cima para baixo) diferentemente de aguas
afloradas do subsolo (debaixo para cima).
Finalmente, a análise das frequências da série piezométrica na área, indica que em
torno de 60 % do tempo a área do empreendimento está predominantemente seca.
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ANEXO IV: ITEM DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL – GEOLOGIA,
GEOMORFOLOGIA E PEDOLOGIA
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1. INTRODUÇÃO
As planícies costeiras se constituem em zonas transicionais entre o continente e
o oceano, onde as interações de fatores ligados a terra, ao mar e à vida condicionam o
desenvolvimento de sensíveis e complexos ecossistemas. Estes ecossistemas são
formados

de

depósitos

quaternários

e recentes,

estando

sua

origem

ligada

principalmente a processos marinhos, mas também de origem continental, tendo
gerado depósitos de diferentes origens, formas, idades e altitudes.
As planícies costeiras têm sido ocupadas intensivamente nos últimos anos nas
mais variadas regiões terrestres. A descaracterização de seus depósitos originais tem
contribuído para que se realizem estudos geológicos e geomorfológicos específicos
neste ambiente, pois muitos depósitos estão sendo consumidos por atividades como
agricultura e urbanização.
Neste enfoque está sendo realizado este trabalho na planície costeira de um
setor específico do litoral Sul do Estado de Santa Catarina. O objetivo principal que
norteou o trabalho foi de elaborar um diagnóstico geológico-geomorfológico da planície
costeira do terreno onde será assentado o condomínio de lotes ACQUAVITTA, no
balneário do Rincão Norte, Santa Catarina.
O referido diagnóstico foi solicitado pelos empreendedores ACQUAVITTA
Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Millenium Administradora de Bens Ltda., como
complemento ao Estudo Ambiental Simplificado realizado em 2006 pela GEOLÓGICA
Engenharia e Meio Ambiente Ltda. (GEOLÓGICA, 2006).
O diagnóstico foi estruturado levando-se em conta os diversos aspectos
geológicos e geomorfológicos do meio físico como:
•

localização geográfica e caracterização fisiográfica;

•

metodologia aplicada;

•

fundamentos teóricos;

•

revisão bibliográfica do ponto de vista da geologia e geomorfologia
regional;

•

resultados (hipsometria, geologia, geomorfologia, sedimentologia
e paleogeografia);

•

considerações finais;

•

bibliografia.
8

Tomou-se por base a realização do diagnóstico na área do empreendimento ou
área de influência direta ou área local, não descartando as informações apresentadas
para a área de influência indireta no Estudo Ambiental Simplificado (GEOLÓGICA,
2006).
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2.

LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DA ÁREA DE ESTUDO
O Condomínio de lotes ACQUAVITTA está localizado no balneário do Rincão

Norte, município de Içara, Estado de Santa Catarina (Figura 1), cujo acesso principal
se faz pela SC 444 (Figura 2), estando distante 12 km e 26 km das cidades de Içara e
Criciúma, respectivamente, no litoral Sul ou Meridional (setor VIII) do Estado de Santa
Catarina (DIEHL & HORN FILHO, 1996) (Figura 3), entre as latitudes sul de 28º 42' e
29º 23' 55". No setor norte, o terreno é cortado pela ICR 481 que caracteriza um
prolongamento da avenida nº. 2.

Figura 1: Localização geográfica do Condomínio de lotes ACQUAVITTA no balneário
do Rincão Norte, município de Içara, Santa Catarina (GEOLÓGICA, 2006).
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Figura 2: Vias de acesso ao Condomínio de lotes ACQUAVITTA, balneário do
Rincão Norte, Içara, SC (GEOLÓGICA, 2006).

Figura 3: Compartimentos do litoral de Santa
Catarina (DIEHL & HORN FILHO), observandose o litoral Sul ou Meridional (setor VIII), que
corresponde do ponto de vista geográfico a
localização da área de estudo.
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O terreno onde será assentado o referido condomínio tem formato retangular
com uma área de 591.601,03 m², com largura e comprimento aproximado de 820 m e
725 m, respectivamente, cujas coordenadas são apresentadas na tabela 1. A extensão
da linha de costa junto à praia do Rincão é de 820 m seguindo aproximadamente o
comprimento da área de estudo (Figura 4).
Tabela 1: Coordenadas em UTM do terreno onde será assentado o Condomínio de
lotes ACQUAVITTA, no balneário do Rincão Norte, município de Içara, Santa
Catarina.

Vértice

Latitude (sul)

Longitude (oeste)

Oeste

6811592

674420

Norte

6812124

675018

Leste

6811589

675513

Sul

6811048

674904

Figura 4: Visão para sul da praia do Rincão no setor
frontal da área do Condomínio de lotes ACQUAVITTA,
balneário do Rincão Norte, município de Içara, Santa
Catarina (Norberto Olmiro Horn Filho, outubro de 2007).
O terreno em questão está localizado na folha Rincão (IBGE, 1976), na escala
1:50.000 (Figura 5). observa-se a sul do terreno, uma área intensamente ocupada e
que constitui o aglomerado urbano do balneário do Rincão.

12

Figura 5: Localização do mapa planialtimétrico da folha
Rincão (IBGE, 1976), na escala 1:50.000, onde está
localizada a área de estudo (DIEHL & HORN FILHO,
1996).
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3. CARACTERIZAÇÃO FISIOGRÁFICA DA ÁREA DE ESTUDO E ENTORNO
Com intuito de se obter uma sucinta compreensão da fisiografia da área de
estudo e entorno são apresentados alguns aspectos de ordem climática, hidrográfica,
pedológica e oceanográfica costeira, extraídos do Estudo Ambiental Simplificado
(GEOLÓGICA, 2006). Os aspectos geológicos, geomorfológicos, sedimentológicos e
paleogeográficos, apesar de inseridos no meio físico, serão discutidos nos resultados
deste diagnóstico.
A área de estudo, inserida na região Sul do Brasil, apresenta um clima
subtropical úmido ou úmido mesotérmico, caracterizado pela ação de massas de ar
intertropicais quentes e massas polares frias, acompanhadas de freqüentes fenômenos
frontológicos que ocasionam mudanças repentinas no tempo, cujo resultado é a
instabilidade climática e a elevada pluviosidade. As temperaturas situam-se entre
médias anuais que oscilam entre 15 e 20ºC; a precipitação pluviométrica entre 1100 e
1300 mm e a evapotranspiração entre 900 e 1000 mm. Os ventos predominantes
sopram de sudeste e sudoeste, com velocidades médias que oscilam entre 2,16 e 4,32
km/h.
A hidrografia superficial da região é comandada pelas águas da bacia do rio
Urussanga,

que

drena

no

extremo

sul

de

Santa

Catarina

uma

área

de

aproximadamente 580 km² com densidade de drenagem de 1,83 km². Esta bacia
inserida na vertente do Atlântico, apresenta no entorno da área de estudo, uma
microbacia sem denominação específica, com cursos de água de pequeno porte. A foz
do rio Urussanga localiza-se cerca de 1950 m a nordeste da área do Condomínio de
lotes ACQUAVITTA, próximo à localidade de Torneiro. Destaca-se ainda no contexto
hidrográfico a presença das lagoas da Urussanga Velha e dos Freitas. Não foram
observados significativos canais de drenagem ao longo da planície costeira da área do
empreendimento, com exceção de um canal fluvial natural (sangradouro) que atravessa
transversalmente as dunas atuais e de um canal fluvial artificial no extremo noroeste
da área de estudo.
Do ponto de vista pedológico foram identificados os seguintes tipos de solo na
área de estudo: ▪ Argiloso Vermelho – Amarelo PVA3, ▪ Espodossolo Cárbico EK2, ▪
Neossolo Quartzarenoso RQ1, ▪ Dunas e Areias de Praia D. O solo PVA3 ou Podzólico
Vermelho-Amarelo desenvolve-se sobre os depósitos marinho praiais do Holoceno que
constituem a planície de cordões regressivos litorâneos (cristas dos terraços
marinhos), sendo caracterizados por solos minerais não hidromórficos e bem drenados.
O solo EK2 ou Podzol ocupa as cavas das intercristas praiais dos depósitos marinho
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praiais, sendo solos profundos a muito profundos e ácidos. O solo ER1 ocorre sobre os
sedimentos arenosos dos mantos eólicos que recobrem os depósitos marinho praiais.
O solo D das Dunas e Areias de Praia desenvolve-se sobre o depósito eólico do
Holoceno e marinho praial do Holoceno recente ao longo da faixa leste da área de
estudo, sendo solos de baixa fertilidade e sujeitos à ação dos ventos e spray salino.
No que se refere à Oceanografia geológica costeira, a praia do Rincão
apresenta-se como uma praia oceânica, não protegida e exposta à ação freqüente das
vagas provenientes do nordeste e ondulações de sul e sudeste, geradas pelos ventos
da zona tempestuosa subpolar do Atlântico sul. A costa é do tipo rasa sujeita a um
regime semidiurno de micromarés (amplitude < 2 m), com uma extensa zona de surfe,
baixa declividade, curto período de incidência de ondas, deriva litorânea para norte e
presença de sedimentos arenosos finos a muito finos, atributos estes que possibilitam
classificar a praia do Rincão como uma praia dissipativa do ponto de vista da
morfodinâmica costeira.
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4. METODOLOGIA
A metodologia aplicada ao diagnóstico geológico-geomorfológico da planície
costeira do Condomínio de lotes ACQUAVITTA constou das seguintes atividades:
revisão bibliográfica, fotointerpretação, trabalho de campo, análise laboratorial,
elaboração das ilustrações, elaboração do texto final e parecer conclusivo.

4.1. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
A revisão bibliográfica teve por base a caracterização das principais unidades
geológicas e geomorfológicas da área de influência indireta e do empreendimento.
Foram realizados os seguintes levantamentos:
•

bibliográfico (literatura específica e atualizada),

•

cartográfico (mapas planialtimétricos e topográficos),

•

aerofotográfico (fotos aéreas pancromáticas e oblíquas).

4.2. FOTOINTERPRETAÇÃO
A fotointerpretação da área do empreendimento com uso de fotografias aéreas
pancromáticas, do ano de 1978, na escala 1:25.000, foi realizada com uso de
estereoscópio de espelho, definindo-se a partir desta, as principais unidades
geológicas e geomorfológicas e os contatos geológicos, os quais posteriormente foram
certificados em campo.
Foram utilizadas também para a análise fotointerpretativa, fotografias oblíquas
de dezembro de 2005, devido à qualidade e nitidez das fotos, optando-se pelo uso das
mesmas para a caracterização das unidades geológicas e geomorfológicas da planície
costeira da área de estudo.

4.3. TRABALHO DE CAMPO
O mapeamento geológico-geomorfológico (trabalho de campo) da planície
costeira da área do empreendimento foi realizado no dia 29 de outubro de 2007.
Durante este trabalho, as seguintes atividades foram efetivadas: (1) reconhecimento
geral da área; (2) estratégia do mapeamento geológico-geomorfológico; (3) perfil
topogeológico transversal desde a linha de costa até o final da área; (4) coleta de
amostras superficiais de sedimentos ao longo do perfil, num total de cinco amostras e
localizadas com uso de GPS (Tabela 2 e Ortofoto), (5) registro de fotografias de campo
dos aspectos geológicos e geomorfológicos e outros dados associados.
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Optou-se pela coleta de cinco amostras representativas de todas as unidades
geológicas e geomorfológicas da planície costeira, com altitude média de 3,6 m e
distâncias variando de 50 a 750 m desde a linha de costa.
Tabela 2: Planilha de dados das amostras superficiais de sedimentos da planície
costeira do Condomínio de lotes ACQUAVITTA, balneário do Rincão Norte, Içara, SC.

N Latitude
Longitude Cota Dist. Depósito
1 28°48°.933 49°12°.269 0,5
50
Marinho praial
2 28°48°.810 49°12°.187 3,5
100
Fluvial de canal
3 28°48°.881 49°12°.318 4,0
200
Eólico
4 28°48°.776 49°12°.411 4,5
400 Marinho praial recoberto por depósito eólico
5 28°48°.691 49°12°.517 5,5
750
Marinho praial
N = número da amostra; Latitude sul; Longitude oeste; Cota (metros); Dist. = distância do ponto desde
a linha de costa (metros).
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4.4. ANÁLISE LABORATORIAL
As amostras coletadas foram analisadas do ponto de vista granulométrico em
laboratório, caracterizando os depósitos mapeados na planície costeira da área de
estudo. O processamento foi realizado no Laboratório de Sedimentologia, do
Departamento de Geociências, da Universidade Federal de Santa Catarina.
Para a obtenção da cor dos sedimentos in natura e lavada foi utilizada a tabela
de cores (GODDARD, 1975). Para a obtenção do teor de matéria orgânica presente
nos sedimentos foi aplicado o método proposto por Dean (1974). Para o tratamento
granulométrico dos sedimentos arenosos, utilizou-se o método de peneiração, baseado
na escala granulométrica (mm) de Wentworth (1922) e recalculada para valores em phi,
conforme Krumbein (1934). Os dados obtidos das análises granulométricas foram
tratados estatisticamente, utilizando-se as fórmulas de Folk & Ward (1957), através da
aplicação do Programa Sysgran. Para a definição da classe textural dos sedimentos foi
utilizado o diagrama triangular de Shepard (1954) considerando as classes areia – silte
– argila.
Na planilha de dados granulométricos constam as seguintes informações por
amostra: número da amostra, código da cor da amostra in natura, código da cor da
amostra lavada, porcentagem de cascalho, porcentagem de areia, porcentagem de
silte, porcentagem de argila, classificação textural, valor da média em phi, classificação
pela média, valor do desvio padrão em phi, classificação pelo grau de seleção, valor da
assimetria, classificação pela assimetria, valor da curtose, classificação pela curtose e
porcentagem de matéria orgânica.

4.5. ELABORAÇÃO DAS ILUSTRAÇÕES
As ilustrações do referido diagnóstico compreendem os mapas hipsométrico,
geológico e geomorfológico e as seções geológicas da planície costeira, tendo sido
elaborada

pela

GEOLÓGICA Engenharia

e

Meio Ambiente

Ltda. As

figuras

representativas dos sedimentos superficiais (diagrama triangular, histograma e curva
de freqüência) foram elaboradas no Laboratório de Sedimentologia, do Departamento
de Geociências, da Universidade Federal de Santa Catarina.

4.6. ELABORAÇÃO DO TEXTO FINAL E PARECER CONCLUSIVO
O texto final e o parecer conclusivo foram realizados após as atividades de
campo e laboratório e são apresentadas no final deste relatório.
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5. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Villwock (1984) afirmou que a descrição geológica e geomorfológica de áreas
costeiras permite, além de sua caracterização, definir os principais tipos de processos
naturais que comandaram a sua evolução até o momento presente.
Neste

contexto,

é

imprescindível

que

esta

descrição

seja

embasada

tecnicamente, dando suporte para o referido diagnóstico a partir da apresentação de
diversos conceitos inerentes ao tema incluindo:
•

(1) cronologia,

•

(2) condicionantes da dinâmica costeira,

•

(3) geologia costeira,

•

(4) geomorfologia costeira,

•

(5) variações relativas do nível do mar,

•

(6) sistema deposicional costeiro barreira-laguna,

•

(7) sedimentologia,

•

(8) interação geológico-geomorfológica costeira.

Estes conceitos foram compilados principalmente dos trabalhos de Suguio
(1973), Suguio (1980), Popp (1987) e Guerra (1987).

5.1. CRONOLOGIA
Do ponto de vista cronológico, as unidades geológicas da área de estudo
estão correlacionadas ao Holoceno.
O Quaternário é o período mais recente da era Cenozóica, corresponde ao
tempo geológico ocorrido nos últimos 2 milhões de anos. É subdividido em 2 épocas, a
mais antiga, o Pleistoceno e a mais recente, o Holoceno.
O Holoceno, corresponde ao último pós-glacial, de 11.000 anos antes do
presente até o Recente, onde foram depositados sedimentos relacionados às variações
relativas do nível do mar. O Recente, também denominado de Holoceno por alguns
autores, corresponde à época mais atual do tempo geológico. Pode ser enquadrado
também como uma época do período Quinário da era Cenozóica, com influência atual
da dinâmica costeira e continental ou antrópica.
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5.2. CONDICIONANTES DA DINÂMICA COSTEIRA
A dinâmica costeira é a principal responsável pelo desenvolvimento das praias
arenosas e planícies costeiras e pelos processos de erosão e deposição que mantém
estes ambientes em constante evolução (VILLWOCK, 1984). Os ventos, as ondas, as
correntes litorâneas e as marés, atuam ininterruptamente sobre os sedimentos e
rochas que se encontram nas praias arenosas e planícies costeiras, erodindo,
transportando e depositando os sedimentos.
Os ventos podem ser considerados como agentes básicos responsáveis pela
movimentação de sedimento nas praias e planícies costeiras, pois são eles que
controlam a geração de ondas e, conseqüentemente, as correntes induzidas por elas.
São, portanto, os geradores dos sedimentos das praias arenosas e planícies costeiras
adjacentes. Além disso, o vento mobiliza a areia seca da praia formando pequenas
feições morfológicas ou o transportando para as dunas costeiras. Em alguns casos
podem transportar areia da praia novamente para o mar. Deste modo, os ventos
representam um agente efetivo na modelagem das feições geomorfológicas superficiais
costeiras, gerando as ondas, lençóis de areia e dunas e possibilitam o assoreamento e
segmentação de lagoas e lagunas costeiras. Na área de estudo, os ventos são
responsáveis pela formação de dunas barcanóides (Figura 6).

Figura 6: Ação do vento responsável pela formação de um
campo de dunas barcanóide.
As ondas oceânicas são geradas pelos ventos que sopram sobre a superfície
dos mares (SHEPARD, 1973). A energia recebida pelos ventos é transferida pelas
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ondas através da superfície do mar até a zona costeira onde a mesma é dissipada.
São responsáveis pela erosão, transporte e deposição de sedimentos praiais. As ondas
movem-se, portanto, apenas em sua forma, não impulsionam massas de água;
transportam energia, mas não a água adjacente. As ondas que atingem a zona costeira
podem ser classificadas em dois tipos: ondulações (swell wave) e vagas (sea). As
primeiras são ondas mais regulares, de período mais longo, de menor esbeltez, cristas
mais arredondadas e que derivam de centros geradores localizados longe da costa. As
vagas resultam da ação de ventos locais. São ondas irregulares, de elevada esbeltez e
que apresentam cristas agudas pouco contínuas. São mais variáveis que as
ondulações quanto ao período, comprimento de onda, altura e direção de propagação.
Os diferentes regimes de onda associado ao tamanho dos sedimentos permitem
classificar as praias conforme seu estado morfodinâmico em:
•

reflectivas: quando combinam menor energia e sedimentos mais
grossos.

•

intermediárias: energia maior do que as reflectivas.

•

dissipativas: alta energia e sedimentos finos.

A praia do Rincão é caracterizada como uma praia dissipativa, tendo em vista a
alta energia de onda, composição arenosa fina, baixa declividade da planície costeira,
praia e plataforma continental, presença de múltiplos bancos e tipo de quebra de onda
deslizante e mergulhante (Figura 7).

Figura 7: Modelo teórico para uma praia dissipativa baseado nas
características geeológico-geomorfológicas e oceanográficas
costeiras.
As correntes litorâneas são induzidas pelas ondas, que se aproximam da orla
marinha formando um ângulo e tendem a ser refratadas ou dobradas pelos contornos
submarinos. As ondas, porém, geralmente não são totalmente refratadas, ocasionando
com isso uma corrente denominada de deriva litorânea, que surge apenas na região de
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arrebentação (Figura 8). Se as ondas atingirem a praia com ângulo reto (próximo a
90°) poderão se formar as correntes de retorno. Conforme mude o ângulo de incidência
as ondas tendem a incidir obliquamente à linha de costa formando correntes
longitudinais.

Figura 8: Modelo esquemático de formação das correntes de
deriva litorânea responsável pela formação dos sedimentos
marinho praiais dos depósitos da planície costeira da área de
estudo.
As marés correspondem às variações do nível do mar resultantes da atração
gravitacional da Lua e do Sol, cuja amplitude varia temporal e espacialmente ao longo
da superfície terrestre em função de uma complexidade de fatores: variações entre as
distâncias relativas do sistema Terra-Lua-Sol ao longo do tempo, irregularidades na
distribuição das terras e mares, configurações nas plataformas continentais e regiões
costeiras, etc. Em função da amplitude das marés as costas podem ser classificadas
nos seguintes grupos: costa de micro marés, cuja amplitude entre a baixa-mar e a
preamar é inferior a 2 m, costas de meso marés com amplitude entre 2 e 4 m e de
macro marés, cuja amplitude é maior que 4 m (DAVIES, 1964). Segundo Pugh (1987)
as marés de ordem meteorológica representam a diferença entre a maré astronômica e
a maré realmente observada Em costas dominadas por onda, sujeitas à ação da micro
maré astronômica, a ação de fatores atmosféricos e ondas podem gerar alterações
significativas no padrão de variação das marés.

5.3. GEOLOGIA COSTEIRA
Província costeira é descrita como uma região de baixa altitude (até 50 a 60 m)
e baixa profundidade (até 150 a 200 m), composta dominantemente de terrenos
sedimentares e secundariamente rochas cristalinas.
23

A província costeira de Santa Catarina possui uma área de 66.212 km²,
compreendendo no setor emerso, a planície costeira e o sistema praial, com uma área
de 4.212 km² (ROSA & HERRMANN, 1986) e que representa 4,35% da área do Estado
e no setor submerso, a plataforma continental, com 62.000 km², caracterizada pela
sedimentação das bacias marginais marinhas de Santos e Pelotas, ao sul do Brasil,
bacias extracontinentais, de caráter tectônico passivo, assentadas no oceano Atlântico
sul, desde o início da deriva continental, responsável pela fragmentação do Gonduana,
que separou a América do Sul da África.
A planície costeira é definida como uma feição geomorfológica de baixo
gradiente que margeia corpos de água de grandes dimensões, caracterizando
comunente faixas de terra recentemente emersas, compostas de sedimentos marinhos
e flúvio-marinhos, em geral de idade quaternária (SUGUIO, 1992).
Abrange depósitos característicos de dois sistemas deposicionais: sistema
continental e sistema transicional ou litorâneo. O sistema continental está associado às
encostas das terras altas, englobando os depósitos coluvial, de leque aluvial e fluvial,
geralmente datados do Quaternário indiferenciado (de ± 2 MA AP até o presente). O
sistema costeiro, na maioria das regiões do tipo laguna-barreira, associado às
variações relativas do nível do mar ocorridas durante o Quaternário, compreende
depósitos pleistocênicos e holocênicos; (18 a 120 ka AP e 5,1 ka AP - presente) dos
ambientes marinho raso, eólico, lagunar e paludial, cujas principais formas de relevo
são terraços, dunas, cordões regressivos e planícies.
No sistema litorâneo (strandplain) são agrupadas as unidades geológicas da
planície costeira correlacionadas aos eventos transgressivos e transgressivos do
oceano Atlântico sul, correspondendo do ponto de vista cronológico às épocas do
Pleistoceno superior e Holoceno (Figura 9). Representa uma superfície plana e
ondulada, formada pelo crescimento de esporões arenosos depositados pela ação de
correntes litorâneas ou cordões litorâneos originados pela ação das ondas (SUGUIO,
1992).
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Figura 9: Feições geológicas e geomorfológicas mapeadas na planície
costeira do Estado de Santa Catarina, de acordo com Horn Filho et al.
(1996). (1) Elúvios; (2) Colúvios; (3) Leques aluviais; (4) Planí cies de
inun dação; (5) e (12) Terraços fluviais; (6) Diques

5.4. GEOMORFOLOGIA COSTEIRA
As principais feições geomorfológicas encontradas na planície costeira podem
ser subdivididas em formas de relevo colúvio-aluvionares e litorâneas.
As colúvio-aluvionares incluem tálus, leques aluviais, canais e terraços fluviais,
planícies

de inundação e

deltas intralagunares,

enquanto que as

litorâneas

compreendem terraços, dunas, esporões, penínsulas, enseadas, baías, planícies de
maré, planícies de cordões regressivos, pontais e promontórios, lagoas e lagunas,
tombôlos, falésias, praias e ilhas.
Entre

as

feições

geomorfológicas

observadas

na

planície

costeira

e

correlacionadas com as unidades geológicas mapeadas, destacam-se: as dunas, as
praias e os cordões litorâneos.
Duna é uma elevação de forma regular e característica resultante de uma
deposição contínua de partículas transportadas pelo vento. Se forma a partir de um
obstáculo, onde os ventos possuam a capacidade de transportar por saltação
partículas sedimentares do tamanho granulométrico areia. As dunas ocorrem
isoladamente ou associadas (cadeias), atingindo seu desenvolvimento mais perfeito
em terreno plano e monótono. São típicas de ambientes desérticos, litorâneos e
fluviais, tendo sido identificados quanto à morfologia, dunas transversais (barcanas),
longitudinais (seif) e parabólicas.
Praia é uma feição geomorfológica de zona litorânea (marinha, fluvial, lagunar)
formada pela ação das ondas e correntes e consiste geralmente de depósitos de areia,
cascalho e conchas, comumente selecionados e estratificados.
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As praias arenosas representam ambientes transicionais terrestre-aquático
altamente sensíveis, que se adaptam as condições anteriores (geológicas) e atuais
(dinâmica costeira). Ocorrem em todas as latitudes, tipos de clima, de maré e formas
de zona costeira onde à ação das ondas interagem com sedimentos acomodados nas
linhas de costa. Sua extensão e características dependem basicamente da variação da
maré, altura de onda, período de onda, tamanho do grão e forma da praia em planta
(SHORT, 1999). As praias podem ser expostas, semi-expostas e abrigadas da energia
das ondas. Diferenças no grau de exposição às tornam variáveis quanto às
características morfodinâmicas e granulométricas.
Os principais setores das praias arenosas quanto à morfologia em perfil são:
antepraia, praia média, face praial e pós-praia (Figura 10).

Figura 10: Setorização morfológica de praias arenosas (modificado de MUEHE,
1998).
A antepraia está localizada na porção subaquosa da praia, onde as ondulações
e vagas incidentes iniciam seu contato com o fundo até sua quebra na zona de
arrebentação, dominando os processos de refração, difração, empolamento e perda de
energia por fricção (HOEFEL, 1998).
A praia média é a porção da praia desde a primeira quebra da onda até esta
iniciar seu espraiamanto, compreendendo a arrebentação e deslize (surfe) das ondas
(HOEFEL, 1998). Apresenta feições como bancos e cavas. A zona de arrebentação é
onde quebram as ondas havendo dissipação de energia. Na zona de surfe é onde
dominam os processos de transporte de sedimentos por deriva litorânea e correntes de
retorno.
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A face da praia é onde normalmente ocorrem os processos de espraiamento,
fluxo (swash) e refluxo (backwash), sendo uma zona intermareal (entre marés)
(HOEFEL, 1998). A zona de espraiamento ou estirâncio é a zona entre a máxima e a
mínima excursão do espraiamento das ondas, também denominada zona intermareal,
geralmente ocorrendo sobre a face da praia. Dependendo da situação pode também
apresentar no seu limite superior a berma ou degrau.
O pós-praia localiza-se na porção subaérea da praia, entre o máximo de
espraiamento normal e o limite superior da praia (duna frontal ou outra alteração
fisiográfica brusca) (HOEFEL, 1998). Apresentam também feições típicas, como
bermas, dunas embrionárias e canais de escoamento, ou sangradouros. Durante
eventos de alta energia, quando a ação das ondas atinge o limite fisiográfico superior
da praia, o pós-praia pode desaparecer momentaneamente decorrente da expansão da
face da praia.
Os cordões litorâneos são as únicas feições de relevo capazes de formar, por
acrescência lateral, as planícies arenosas denominadas de planícies de restingas ou
feixes de restinga. Estes cordões são constituídos por uma sucessão de cristas e
cavas, alongadas e estreitas, contínuas ou descontínuas, orientadas paralelas à linha
de costa, retilíneas ou curvilíneas dependendo da configuração da costa atual.
Do

ponto

de

vista

sedimentológico,

compreendem

sedimentos

predominantemente arenosos, finos a muito finos, selecionados a bem selecionados,
compostos de quartzo e minerais pesados, subarredondados a arredondados. Nas
cavas dos cordões são observados sedimentos silto areno argilosos, com maior
concentração de matéria orgânica devido à umidade. Os sedimentos marinhos de base
apresentam assimetria negativa e curtose leptocúrtica, enquanto que os sedimentos
eólicos de topo exibem assimetria positiva e curtose platicúrtica.
Diversas teorias têm sido propostas para explicar a gênese dos cordões
litorâneos, entretanto a principal origem relaciona-se aos processos marinhos
regressivos através das flutuações do nível relativo do mar que controlam a orientação
e morfologia das cristas e cavas.
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Figura 11: Origem dos cordões regressivos litorâneos a partir
de uma crista de praia em um nível de mar mais elevado.
Ao longo da costa brasileira, no Estado de Santa Catarina e especialmente na
área de estudo destacam-se as planícies de cordões regressivos litorâneos do
Holoceno formadas durante os últimos 5,1 ka AP, em três fases distintas, a saber:
•

primeiro par transgressivo-regressivo, entre 5,1 e 3,8 ka AP, cujo nível do
mar alcançou altitudes de 4 a 5 m por volta de 5,1 ka AP e profundidades
de 2,5 m por volta de 4 ka AP;

•

segundo par transgressivo-regressivo, entre 3,6 e 3,1 ka AP, cujo nível do
mar alcançou o máximo regressivo por volta de 3,1 ka AP com
profundidade de 2,0 m;

•

terceiro par transgressivo-regressivo, entre 2,7 ka AP e o presente, cujo
nível do mar alcançou o nível atual (altitudes de 0,0 m) (Figure 12).

Figura 12: Curva de flutuação relativa do nível do mar para o Holoceno de Santa
Catarina.
Apresenta-se ainda como um termo freqüentemente empregado em ambientes
costeiros, o conceito de restinga, cujo significado é muito diversificado. Pode ser usado
como um termo relacionado à ecologia, como um ecossistema; à botânica, como uma
vegetação arbustivo-arbórea com geologia e geomorfologia propria, como depósitos
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arenosos de formas variadas, incluindo cordões, terraços, praias, barras, esporões,
tômbolos e dunas.

5.5. VARIAÇÕES RELATIVAS DO NÍVEL DO MAR
Regionalmente, as costas podem mudar de posição devido a variações relativas
do nível do mar, tendo como causas: a subida ou descida geral do nível dos oceanos
(eustasia) ocasionada por variações climáticas globais e o soerguimento ou abatimento
da crosta terrestre devido à isostasia. Estes dois fatores podem se somar, contrapuser
ou mesmo equilibrar.
Ao longo do tempo geológico, a Terra vem testemunhando diversos momentos
de subida e descida do nível do mar. Níveis marinhos acima do nível atual,
desenvolvidos durante o intervalo de tempo do Quaternário, podem ser identificados
através do reconhecimento de antigas linhas de costa (antigas praias, limites entre o
continente e o oceano). Estas são, na verdade, indicadoras da posição relativa do nível
do mar ao longo do tempo geológico, resultando de um "balanço" entre as mudanças
reais do nível do mar (eustasia) e as mudanças do nível da crosta terrestre
(tectonismo, isostasia e aporte sedimentar) (Figura 13) .

Figura 13:Fatores controladores do nível relativo do mar
(MORNER, 1980).
Neste enfoque insere-se o setor Sul da planície costeira de Santa Catarina,
cujos depósitos holocênicos são típicos dos ambientes praial da barreira arenosa e
lagunar da retro barreira areno lamosa, direcionadas para o oceano e para a região
continental, respectivamente.
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Estes

depósitos

foram

originados

durante

as

fases

regressivas

pós-

Transgressão Flandriana, desde o ótimo climático (5,1 ka AP) até os dias atuais,
correspondendo à Última Transgressão (região Nordeste; BITTENCOURT et al., 1979);
Máximo da transgressão holocênica (Rio Grande do Sul; VILLWOCK et al., 1986) e
transgressão Santos (São Paulo; SUGUIO et al., 1985).

5.6. SISTEMA DEPOSICIONAL COSTEIRO BARREIRA-LAGUNA
Um sistema deposicional pode ser definido como uma assembléia tridimensional
de litofácies interligadas geneticamente por processos e ambientes ativos (sistemas
deposicionais modernos) ou inferidos (sistemas deposicionais antigos) (FISHER &
MCGOWEN, 1967).
As fácies sedimentares da planície costeira foram acumuladas em depósitos
pertencentes a dois sistemas deposicionais siliciclásticos, conforme Villwock &
Tomazelli (1995):
•

sistema continental ou de encostas ou de leques aluviais;

•

sistema transicional ou litorâneo do tipo laguna-barreira ou
barreira-laguna.

O sistema deposicional continental é representado pelos depósitos coluvial, de
leque aluvial e aluvial, associados às rochas das áreas fonte, refletindo na imaturidade
textural e mineralógica da maioria destes depósitos, sendo constituído de sedimentos
areno síltico-argilosos, com fragmentos de rochas em meio à matriz argilosa,
conferindo um baixo grau de selecionamento.
O sistema deposicional transicional, do tipo laguna-barreira, implica a existência
de três subsistemas interligados do ponto de vista morfológico, sedimentológico e
temporal:
•

subsistema de barreira;

•

subsistema laguna;

•

subsistema de canal de ligação (inlet).

O subsistema de barreira envolve as praias arenosas e o campo de dunas
adjacentes, representado pelo Depósito marinho praial recoberto ou não por depósito
eólico, tal como configurado na planície costeira do Condomínio de lotes ACQUAVITTA,
área de estudo.
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O subsistema lagunar engloba diversos ambientes deposicionais da retro
barreira, localizados entre a barreira e os terrenos interiorizados mais antigos. Situamse em cotas topograficamente mais baixas, típicas das lagunas, lagos, pântanos,
canais e deltas intralagunares. O subsistema de canal de ligação corresponde à
unidade morfológica que viabiliza a conexão entre os subsistemas de barreira e
lagunar com o oceano.
Os três subsistemas foram desenvolvidos durante o Holoceno e representam o
sistema laguna/barreira IV, o mais recente da planície costeira do sul do Brasil
(VILLWOCK et al., 1986), como conseqüência da última grande transgressão pósglacial. Do ponto de vista paleogeográfico, os sedimentos dos ambientes marinho
praial e eólico da planície costeira do Condomínio de lotes ACQUAVITTA estão
correlacionados à pós-transgressão Flandriana, desde o ótimo climático (5,1 ka AP) até
os dias atuais, correspondendo à transgressão Santos (SUGUIO et al., 1985).

Figura 14: Sistemas deposicionais laguna-barreira definidos para o litoral do
Estado do Rio Grande do Sul, sendo que o sistema laguna-barreira
holocênico (IV) representa o sistema deposicional mais adequado para a
gênese, geologia e geomorfologia da planície costeira.
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5.7. SEDIMENTOLOGIA
Do

ponto

de

vista

sedimentológico,

as

unidades

geológicas

estão

correlacionadas aos ambientes de sedimentação, que são conceituados como partes
da superfície terrestre com propriedades físicas, químicas e biológicas bem definidas e
distintas. Nestes ambientes, podem ser reconhecidos áreas com predominância de
processos erosivos ou deposicionais.
Os ambientes de sedimentação na área de estudo são representados pelo
predomínio de depósitos costeiros dos ambientes marinho praial e eólico.
Os depósitos marinho praiais são formados na zona litorânea pela ação das
ondas e correntes, consistindo de sedimentos arenosos de origem litoclástica ou
biogênica. As areias apresentam classificação variada, lateralmente associadas à
fácies marinha de plataforma continental e verticalmente, à fácies eólica litorânea.
Os depósitos eólicos se restringem aos ambientes desértico e litorâneo, sob
ação predominante do vento. Existem vários tipos de depósitos eólicos, sendo os mais
importantes os lençóis ou rampas de areia e as dunas de areia. Os sedimentos
arenosos apresentam geralmente granulação fina, de cores variadas e constituídas
principalmente de grãos de quartzo, comumente foscos até polidos.
As propriedades dos sedimentos identificadas em campo e em laboratório são
importantes para diagnosticar os diferentes tipos de depósitos e ambientes de
sedimentação. Dentre estas, destacam-se a cor dos sedimentos, as estruturas
sedimentares primárias e principalmente a granulometria ou textura dos grãos.
A cor dos sedimentos é um fator determinante na distinção de diferentes
camadas em uma sucessão litológica. A cor primária (original ou singenética) reflete a
cor existente na época da deposição dos sedimentos, sendo as mais comuns a branca,
cinza e preta. Tons mais claros caracterizam sedimentos depositados em ambientes
oxidantes e mais escuros, ambientes redutores. As estruturas sedimentares primárias
presentes nos depósitos dos diversos ambientes refletem as condições aerodinâmicas
e hidrodinâmicas resultantes de processos físicos durante a sedimentação. Destacamse entre estas, estrutura maciça, estratificada, além de marcas onduladas e camadas
frontais.
O termo granulometria significa, literalmente, medida do tamanho dos grãos ou
partículas, cuja unidade é medida em mm. A análise granulométrica permite
estabelecer uma expressão quantitativa da distribuição dos grãos ou partículas,
essencial para determinar o tipo de depósito e o ambiente de sedimentação.
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As escalas granulométricas têm função descritiva e servem para adotar uma
nomenclatura padronizada e uniforme, além de serem utilizadas como unidades para
executar várias espécies de análises dos sedimentos. As classes são utilizadas na
determinação da composição granulométrica dos sedimentos, e também podem ser
usadas como unidades durante as análises estatísticas dos sedimentos.
A escala granulométrica mais comumente utilizada para a definição de tamanho
de grão é a escala de Wentworth (1922), tendo o limite de suas classes através de
propriedades físicas envolvidas no transporte dos grãos. Os valores granulométricos
podem ser expressos em mm ou em phi (Ф), introduzido por Krumbein (1934). Nesta
escala, a granulação 1 mm possui valor Ф = zero, granulações mais finas têm valores
Ф positivos e granulações mais grossas têm valores Ф negativos.
Os sedimentos são classificados em cascalhos, areias e finos. Os cascalhos
(psefitos) (diâmetro > 2 mm), incluem as partículas grânulo, seixo, bloco e matacão; as
areias (psamitos) (diâmetro entre 0,0625 e 2 mm) constituem areia muito grossa,
grossa, média, fina e muito fina e os finos (pelitos) (diâmetro < 0,0625 mm)
compreendem o silte e argila.
Segundo Suguio (1973), a representação gráfica é um dos primeiros passos
para a obtenção de resultados que nos auxiliam na interpretação sobre os aspectos
texturais, no desenvolvimento ou teste de comportamento dos sedimentos durante o
transporte e deposição, e para comparações entre as amostras analisadas.
Na representação gráfica, diferentes tipos de gráficos podem ser utilizados para
a ilustração das distribuições granulométricas e suas interpretações texturais. Os tipos
de gráficos mais utilizados são: histogramas, diagrama de barras e curvas de
freqüência simples e acumulada. As medidas estatísticas examinadas através destas
representações

gráficas

são

aquelas

propostas

por

Folk

& Ward

(1957)

e

compreendem a média, desvio padrão, assimetria e curtose.

5.8. INTERAÇÃO GEOLÓGICO-GEOMORFOLÓGICA COSTEIRA
Uma das preocupações ao se mapear planícies costeiras é quanto à definição
das unidades geológicas e geomorfológicas e principalmente no tocante a distinção
entre as características destas unidades.
As unidades geológicas são definidas quanto ao tamanho de grão (textura),
composição mineralógica, atributos morfoscópicos e estruturas, cujas características
são relevantes para a distinção entre os depósitos, fácies e ambientes sedimentares.
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As unidades geomorfológicas são definidas quanto à forma que os depósitos
assumem pela ação dos processos erosivos e deposicionais reinantes, podendo ser
reconhecidos modelados de dissecação ou acumulação.
Deste modo, o substrato dos depósitos é definido pela granulometria e
composição

mineralógica,

enquanto

que

a

forma

dos

depósitos

é

gerada

principalmente através dos processos de acumulação e secundariamente, através dos
agentes erosivos.
As principais formas associadas aos depósitos do sistema deposicional litorâneo
do tipo laguna-barreira, característico da planície costeira do Condomínio de lotes
ACQUAVITTA são apresentadas na tabela 3.
Tabela 3: Formas associadas aos diversos depósitos do sistema laguna-barreira.

Depósito
Depósito marinho praial atual

Forma
Praia (setores morfológicos de pós-praia e
face praial)

Depósito eólico litorâneo

Manto e/ou lençol eólico;
Dunas:

frontal,

embrionária,

barcana,

parabólica → campo de dunas ativas,
móveis, livres, migratórias
Depósito marinho praial holocênico

Planície de cordão litorâneo com cristas
(terraço marinho ou paleopraia) e intercristas
(cavas ou depressões)
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6. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA
A seguir serão apresentados os aspectos geológicos e geomorfológicos da
planície costeira da área de influência indireta e da área do empreendimento.

6.1. ASPECTOS REGIONAIS
Horn Filho & Diehl (1994 e 2001) e Horn Filho (2003) subdividiram a geologia
catarinense em cinco grandes províncias geológicas posicionadas por seus caracteres
estruturais, petrográficos, sedimentares e evolutivos: (1) Escudo catarinense; (2) Bacia
do Paraná; (3) Planalto da Serra Geral; (4) Complexo Alcalino e (5) Província Costeira.
Do ponto de vista cronológico, as rochas arqueanas, proterozóicas e cambrianas do
Escudo catarinense representam as rochas mais antigas do Estado (até ± 550 MA AP),
seguido das rochas sedimentares da Bacia do Paraná (entre 500 MA AP e 180 MA AP),
dos basaltos da Serra Geral (± 130 MA AP), das alcalinas do Domo de Lages (± 65-70
MA AP) e dos depósitos sedimentares da Província Costeira de idade quaternária (± 2
MA AP – presente).
A área de estudo tem relação direta com a Província Costeira, mais
especificamente com a planície costeira, que representa o setor emerso da bacia de
Pelotas no litoral Sul brasileiro. A planície costeira considerada está inserida no litoral
Meridional da costa do Estado de Santa Catarina, com uma extensão de 69 km e
localizada entre as coordenadas geográficas de 28º42' e 29"23'55" de latitude sul
(HORN FILHO, 2003).
O litoral Meridional de Santa Catarina, localizado entre a praia do Campo Bom,
a norte e o rio Mampituba, a sul, apresenta a planície costeira de maior largura do
estado, cujas características morfológicas, sedimentológicas e paleogeográficas
assemelham-se à planície riograndense que se encontra ao sul. O embasamento
consiste dominantemente de basaltos juro-cretáceos da Formação Serra Geral,
arenitos triássicos da Formação Botucatu e arenitos/folhelhos permianos da Formação
Rio do Rasto.
No extremo norte do setor, afloram as últimas exposições no estado de granitos
das unidades litoestratigráficas Granito Serra do Tabuleiro e Suíte Intrusiva Pedras
Grandes. As rochas graníticas representam o substrato das elevações da serra do
Tabuleiro, ao norte e os arenitos e basaltos, constituem o substrato da serra Geral, a
sul.
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Depósitos coluviais, de leques aluviais e aluviões do Quaternário indiferenciado,
associados às drenagens dos rios Tubarão, Araranguá e Mampituba, ocorrem a oeste
da planície costeira do setor sul. Estes interdigitam-se com os depósitos marinho
praiais de idade pleistocênica da barreira III, geralmente recobertos por sedimentos
eólicos pleistocênicos, holocênicos e atuais.
Depósitos holocênicos abrangem os sedimentos marinho praiais, eólicos,
lagunares, paludiais (turfas), flúvio-lagunares e fluviais. Os marinhos, eólicos e
lagunares, na forma de cordões regressivos litorâneos, terraços marinhos, dunas e
terraços

lagunares,

simbolizam

a

barreira

arenosa

holocênica

do

sistema

barreira/laguna IV, à semelhança da planície rio-grandense, aflorando nas regiões de
Laguna, Jaguaruna, Araranguá e Sombrio. Depósitos conchíferos artificiais de idade
holocênica são reconhecidos no extremo norte deste setor, destacando-se pelo seu
tamanho, entretanto, a maioria em estado de degradação ambiental.

Do ponto de vista regional, os trabalhos que se preocuparam em
descrever a geologia da planície costeira do litoral Meridional do Estado de
Santa Catarina, onde está inserida a folha Rincão (IBGE, 1976) e área de
estudo foram apresentados por diversos autores, todos em escala regional (>
1:50.000):
•

Martin & Suguio (1986);

•

Martin et al. (1988);

•

Duarte (1995);

•

Caruso Jr. (1997);

•

Krebs (2004);

•

Horn Filho et al. (2006);

•

Horn Filho et al. (2006).

Martin & Suguio (1986) publicaram mapas geológicos da faixa litorânea do
Estado de Santa Catarina, na escala aproximada de 1:133.000, apresentando como
principais unidades: o embasamento, os depósitos continentais e os ambientes
deposicionais pleistocênicos e holocênicos. Martin et al. (1988) reconheceram no mapa
geológico do Quaternário costeiro dos estados do Paraná e Santa Catarina, na escala
1:200.000,

sedimentos

continentais

do

Quaternário

indiferenciado,

sedimentos

continentais do Holoceno, aluviões fluviais; sedimentos areno – argilosos flúvio –
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lagunares; areias marinhas litorâneas na forma de alinhamentos de antigos cordões
litorâneos.

Duarte (1995) descreveu os depósitos cenozóicos costeiros e a
morfologia do extremo sul de Santa Catarina, apresentando um mapa na escala
aproximada 1:58.000, identificando o embasamento indiferenciado composto de
rochas da Bacia do Paraná recobertas ou não pelos basaltos, formadas entre o
Permiano e o Cretáceo. O embasamento ocorre em contato com os depósitos
dos leques aluviais proximais e medianos, com as cristas praiais pleistocênicas
e os depósitos das paleolagunas e lagunas. Os depósitos de idade pleistocênica
são compostos por sedimentos praiais parcialmente remobilizados por atividade
eólica e pelas cristas praiais compostas por sedimentos arenosos. Os depósitos
holocênicos são descritos como sedimentos praiais e eólicos, formando uma
única

unidade,

além

dos

sedimentos

de

paleolagunas/

paleoestuários,

paleolagoas e margens das lagoas atuais.
Caruso Jr. (1997) cobriu uma extensa área na região Sul do Brasil, em um
mapa na escala 1:100.000, apresentando um bom detalhe das unidades
complementado pela distribuição horizontal das litologias representadas em uma
seção geológica esquemática da planície costeira. O embasamento foi mapeado
considerando-se as formações Rio do Rasto, Botucatu e Serra Geral. Os
depósitos formados desde o Terciário até o Quaternário (Plioceno – Holoceno)
são reconhecidos como sistema de leques aluviais (depósitos de encostas e de
retrabalhamento

fluvial).

No

Quaternário,

Caruso

Jr.

(1997)

utilizou

a

terminologia sistema laguna-barreira (sistema laguna-barreira III e IV), formados
durante a oscilação do nível marinho no Pleistoceno superior e Holoceno,
respectivamente. No sistema laguna - barreira III ocorre os depósitos praiais
marinhos e eólicos e de retrabalhamento eólico atual, compostos por areias
quartzozas, de granulometria média a muito fina e coloração de amarelo
acastanhado ao avermelhado, pela presença de óxido férrico e argilas. No
sistema laguna-barreira IV ocorrem os depósitos marinhos praiais e eólicos que
constituem as fácies eólicas e marinhas, sendo compostas de areias
quartzosas, de granulometria fina e média. Na fácies marinha, a estratificação é
plano-paralela, enquanto que na fácies eólica, a estratificação é cruzada de
pequeno a médio porte.
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Krebs (2004) apresentou o mapa geológico da bacia do rio Araranguá,
descrevendo as unidades holocênicas do sistema laguna-barreira IV dos
ambientes

Depósitos

flúvio-lagunares,

Depósitos

lagunares,

Depósitos

paludiais, Depósitos aluvionares atuais e Depósitos praiais marinhos e eólicos,
estes aflorantes na área de estudo e compostos de areias quartzosas,
esbranquiçadas, com granulometria fina a média, com estratificação plana
paralela (fácies praial) e cruzada de pequeno a grande porte (fácies eólica).
Horn Filho et al. (2006) ao mapearem a planície costeira da região de
Sombrio, localizada a sul da área de estudo, observaram dois domínios
geológicos

principais:

o

embasamento,

que

consiste

das

unidades

litoestratigráficas formações Rio do Rasto (arenitos finos, siltitos e argilitos do
Permiano), Botucatu (arenitos avermelhados do Triássico) e Serra Geral
(derrames

basálticos

do

Juro-Cretáceo)

e

os

depósitos

dos

sistemas

deposicionais continental (depósitos eluvial, coluvial e aluvial); laguna barreira
III (depósitos lagunar e eólico); laguna barreira IV (depósitos flúvio – lagunar,
lagunar, paludial, eólico, marinho praial e eólico recobrindo depósito marinho
praial);

antropogênico

(depósitos

antropogênico

e

tecnogênico);

praial

(depósitos eólico e marinho praial).
Horn Filho et al. (2006) ao mapearem a planície costeira da região de
Araranguá, localizada ao sul da área de estudo, descreveram rochas e
sedimentos de dois domínios geológicos principais: o embasamento e os
depósitos do Quaternário (MACHADO & HORN FILHO, 2003; MACHADO et. al.,
2004 e MACHADO, 2005) (Tabela 4).
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Tabela 4: Coluna estratigráfica dos depósitos quaternários da planície costeira da
região de Araranguá – SC (HORN FILHO et al. , 2006).

Sistema deposicional
Laguna – barreira IV

Depósito
Depósito eólico
Depósito marinho praial

Idade
Recente

Depósito eólico
Depósito marinho praial
Depósito lagunar
Depósito flúvio-lagunar
Depósito eólico
Depósito marinho praial
Depósito lagunar

Laguna – barreira III

Holoceno

Pleistoceno
superior

Continental

Quaternário
indiferenciado

Depósito fluvial

Os

depósitos

do

Quaternário

representam

dois

sistemas

deposicionais

interligados espacial e cronologicamente: o continental e o transicional (laguna barreira), sendo que o Depósito fluvial do Quaternário indiferenciado caracteriza o
sistema continental.
Os depósitos marinho praial, eólico e lagunar do Pleistoceno superior estão
associados ao sistema deposicional laguna -barreira III (VILLWOCK et al., 1986). Os
depósitos marinho praial, eólico, lagunar e flúvio-lagunar do Holoceno estão
associados ao sistema deposicional laguna - barreira IV (VILLWOCK et al., 1986). Os
depósitos marinho praial e eólico do Recente também se inserem ao sistema
deposicional barreira IV.
Os depósitos pleistocênicos afloram sob a forma de paleodunas e terraços
marinhos, enquanto que o depósito lagunar foi identificado sob a forma de planície
lagunar. Os depósitos holocênicos sob as formas de cordões litorâneos regressivos,
dunas litorâneas e terraços e planícies lagunar. Os depósitos recentes inseridos na
faixa litorânea constituem os sedimentos originados da ação da dinâmica costeira,
incluindo os depósitos marinho praiais e eólicos, sob a forma de praias e dunas ativas,
respectivamente. Os sedimentos eólicos estão transicionando livremente para o interior
da planície costeira.
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Do ponto de vista sedimentológico, predominam os sedimentos arenosos
médios a finos entre os depósitos dos sistemas deposicionais laguna - barreira III e
laguna – barreira IV, incluindo os depósitos recentes da praia e duna frontal, com
exceção aos depósitos lagunares, tanto pleistocênicos como holocênicos, que
apresentam uma maior concentração de areia muito fina, lama e turfas.
O único trabalho em detalhe da área de influência indireta, na escala 1:5.000, foi
apresentado

pela

GEOLÓGICA (2006)

no

Estudo Ambiental

Simplificado

do

Condomínio de lotes ACQUAVITTA. Os trabalhos de campo realizados para este
estudo levaram a constatação da ocorrência das seguintes depósitos:
•

Depósitos marinhos com retrabalhamento eólico;

•

Depósitos lagunares;

•

Depósitos paludiais.

Os depósitos marinhos mais recentes correspondem aos atuais cordões
litorâneos de dunas livres que ocorrem junto à linha de costa, sendo compostos de
areias quartzosas, finas a muito finas, bem selecionadas, com fragmentos de concha,
estratificação plano-paralela e suaves mergulhos em direção ao mar.
Os depósitos eólicos são compostos por areias quartzosas, finas a muito finas,
bimodais, de coloração esbranquiçada, que se apresentam, na forma de dunas,
podendo ser classificados como dunas vegetadas (fixadas por vegetação) ou dunas
livres.
Não foram reconhecidos na área de estudo por este diagnóstico, os depósitos
lagunares e paludiais, tal como apontados por GEOLÓGICA (2006).

6.2. CONDOMÍNIO DE LOTES ACQUAVITTA
São

apresentados

os

aspectos

hipsométricos,

geológicos

e

geomorfológicos da planície costeira do Condomínio de lotes ACQUAVITTA.

6.2.1. HIPSOMETRIA
Do ponto de vista hipsométrico, baseado no mapa de isópacas apresentado no
Estudo Ambiental Simplificado (GEOLÓGICA, 2006), a planície costeira da área de
estudo apresenta altitudes máximas de 8,0 m.
Foram definidas as seguintes cinco classes de intervalos hipsométricos (mapa
01):
•

classe 1: altitude maior que 7 m;
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•

classe 2: altitude entre 5 e 7 m;

•

classe 3: altitude entre 2 e 5 m;

•

classe 4: altitude entre 1 e 2 m;

•

classe 5: altitude menor que 1 m.

Predominam as classes 2 e 3, com altitudes entre 2 e 7 m, seguido da classe 4,
classe 5 e classe 1. A classe 5 (< 1 m) se restringe à unidade geomorfológica Praia
atual. A classe 4 (entre 1 e 2 m) define as unidades geomorfológicas Campo de dunas
e Canal fluvial natural. A classe 1 (> 7 m) se restringe às unidades geomorfológicas
Campo de dunas e Manto eólico sobreposto ao terraço marinho. As classes 2 e 3
(entre 2 e 7 m) ocorrem nas unidades geomorfológicas Campo de dunas, Planície de
cordão litorâneo (terraço marinho) com cristas e cavas recoberta por manto eólico,
Planície de cordão litorâneo (terraço marinho) com cristas e cavas e Manto eólico
sobreposto ao terraço marinho.
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6.2.2. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA COSTEIRA
Optou-se pela apresentação dos aspectos geológicos e geomorfológicos em
conjunto, tendo em vista o caráter genético e integrado dos depósitos da planície
costeira e formas associadas.
Deste modo, os mapas 01, 02 e 03 apresentam o mapa geológico e
geomorfológico e as seções geológicas AA' (setor Sul), BB' (setor Central) e CC' (setor
Norte) da planície costeira do Condomínio de lotes ACQUAVITTA, balneário do Rincão
Norte.
Foram definidas seis unidades geológicas e seis unidades geomorfológicas
correlacionadas do ponto de vista geográfico, genético, estrutural, altimétrico,
composicional e paleogeográfico (Tabela 5).
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Tabela 5: Correlação entre as unidades geológicas e geomorfológicas mapeadas na
planície costeira do Condomínio de lotes ACQUAVITTA, balneário do Rincão Norte,
Içara, SC.

Unidade geológica

Unidade geomorfológica

Depósito marinho praial

Praia atual

Depósito eólico

Campo de dunas

Depósito fluvial de canal

Canal fluvial natural

Depósito marinho praial recoberto por Planície de cordão litorâneo (terraço
depósito eólico
marinho) com cristas e cavas recoberta por
manto eólico
Depósito eólico recobrindo depósito marinho Manto eólico sobreposto ao terraço marinho
praial
Planície de cordão litorâneo (terraço
Depósito marinho praial
marinho) com cristas e cavas
Das unidades propostas, três delas têm sua gênese condicionada, sobretudo
à ação dos processos da dinâmica costeira marinha ocorrida durante a regressão do
Holoceno, predominando espacialmente na área da planície costeira: Depósito marinho
praial, Depósito marinho praial recoberto por depósito eólico e Depósito eólico
recobrindo depósito marinho praial.
A unidade Depósito eólico é única francamente associada aos processos
costeiros eólicos, devido ao transporte e deposição dos ventos provenientes do
quadrante nordeste.
A seguir são mostrados os mapas 02,03 e 04.
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6.2.2.1. DEPÓSITO MARINHO PRAIAL - PRAIA ATUAL
A

unidade

geológica

Depósito

marinho

praial

do

Holoceno

recente

correlacionada à unidade geomorfológica Praia atual estende-se por cerca de 820 m
junto à linha de costa adjacente ao oceano Atlântico, na praia do Rincão, orientada na
direção nordeste – sudoeste.
A altitude desta unidade está entre 0,0 e 0,5 m, largura média de 78 m
(GEOLÓGICA, 2006) e baixa declividade (1,71°), típica de uma praia dissipativa. Os
sedimentos são predominantemente arenosos finos a muito finos, quartzosos, bem
selecionados, estratificados plano-paralelos e raros minerais pesados e biodetritos
carbonáticos.
Observam-se os setores morfológicos praiais do estirâncio, pós-praia e duna
frontal/embrionária, sendo que o pós-praia é bem desenvolvido, alcançando na
baixamar valores próximos a 80 m de largura média (Figura 15).
Este depósito faz contato a oeste com o Depósito eólico do Holoceno e a norte e
sul com o Depósito fluvial de canal do Holoceno.

Figura 15: Visão para leste do Depósito marinho praial de
idade holocênica recente, e em segundo plano a plataforma
continental interna adjacente à praia do Rincão, uma típica
praia oceânica, exposta e dissipativa de acordo com o nível
energético e morfodinâmica.

6.2.2.2. DEPÓSITO EÓLICO - CAMPO DE DUNAS ATIVAS
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A unidade geológica Depósito eólico do Holoceno correlacionada à unidade
geomorfológica Campo de dunas ativas restringem-se à faixa leste da área de estudo
junto à praia do Rincão (Figura 16 e 17). A largura média desta unidade é de cerca de
160 m e as cotas oscilam de 0,5 m a 8,0 m.

Figura 16: Visão para sul do Depósito eólico de idade
holocênica na forma de dunas ativas em contato com o
depósito marinho praial recoberto por depósito eólico,
localizado a oeste (Norberto Olmiro Horn Filho, outubro de
2007).

Figura 17: Visão para norte do Depósito eólico de idade
holocênica na forma de dunas ativas em contato com o
depósito marinho praial recoberto por depósito eólico,
localizado a oeste (Norberto Olmiro Horn Filho, outubro de
2007).
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A forma predominante das dunas é a barcanóide originadas do transporte eólico
dos ventos provenientes de nordeste para sudoeste (Figura 18). Algumas depressões
interdunas ocorrem em altitudes mais baixas e geralmente apresentam-se mais
umedecidas pela presença da água do lençol freático e pluvial.

Figura 18: Visão para leste do Depósito eólico de idade
holocênica na forma de dunas ativas, e em segundo plano a
praia do Rincão (Norberto Olmiro Horn Filho, outubro de
2007).
Os sedimentos são arenosos, finos a muito finos, bem selecionados e
quartzosos, sendo freqüente a estratificação cruzada planar (Figuras 19 e 20) que
atesta a origem eólica para os depósitos e formas dunáreas associadas.
O Depósito eólico do Holoceno faz contato a leste com o Depósito marinho
praial do Holoceno recente e a oeste com o Depósito marinho praial recoberto por
depósito eólico do Holoceno.
De todas as unidades geológicas e geomorfológicas da planície costeira do
Condomínio de lotes ACQUAVITTA é a única unidade originada exclusivamente pela
ação dos ventos predominantes do nordeste, os quais transportam sedimentos
arenosos finos da praia do Rincão e da plataforma continental interna adjacente e as
depositam na planície costeira, vindo a formar o campo de dunas barcanóides e os
mantos/lençóis de areia que recobrem as cristas do Depósito marinho praial.
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Figura 19: Visão para oeste do Depósito eólico de idade
holocênica na forma de dunas ativas exibindo
estratificação cruzada planar típica dos sedimentos
eólicos (Norberto Olmiro Horn Filho, outubro de 2007).

Figura 20: Detalhe da estratificação cruzada planar dos sedimentos eólicos
holocênicos do campo de dunas ativas (Norberto Olmiro Horn Filho, outubro de
2007).

6.2.2.3. DEPÓSITO FLUVIAL DE CANAL – CANAL FLUVIAL NATURAL
A unidade geológica Depósito fluvial de canal do Holoceno correlacionada à
unidade geomorfológica Canal fluvial natural desenvolve-se transversalmente ao
Depósito eólico do Holoceno (Campo de dunas ativas). A altitude deste depósito está
entre 1,0 e 3,0 m.
O canal fluvial tem suas nascentes à retaguarda das dunas móveis, migrando da
planície costeira em direção ao oceano aproximadamente orientado na direção
noroeste – sudeste. Caracteriza um curso de água efêmero que preenche o canal
somente em épocas de regime pluviométrico excessivo (Figura 21).
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O canal possui a forma meandriforme, de baixa sinuosidade e profundidade,
típico de um sangradouro, denominação conhecida para estes cursos fluviais na
planície costeira do Estado do Rio Grande do Sul. Os sangradouros são responsáveis
pela erosão fluvial dos depósitos Eólico do Holoceno e Marinho praial do Holoceno
recente, que aparece dissecado com a presença de terraços marinho praiais e vales
encaixados.
O Depósito fluvial de canal do Holoceno faz contato a norte e a sul com o
Depósito eólico do Holoceno, a leste com o Depósito marinho praial do Holoceno
recente e a oeste com o Depósito marinho praial recoberto por depósito eólico do
Holoceno.

Figura 21: Visão para oeste do Depósito fluvial de canal de
idade holocênica, exibindo a forma de um canal natural
(sangradouro) em meio aos sedimentos eólicos do campo
de dunas do balneário do Rincão Norte (Norberto Olmiro
Horn Filho, outubro de 2007).

6.2.2.4. DEPÓSITO
EÓLICO

-

MARINHO

PRAIAL

PLANÍCIE

DE

RECOBERTO

CORDÃO

POR

DEPÓSITO

LITORÂNEO

(TERRAÇO

MARINHO) COM CRISTAS E CAVAS RECOBERTA POR MANTO
EÓLICO
A unidade geológica Depósito marinho praial recoberto por depósito
eólico do Holoceno correlacionada à unidade geomorfológica Planície de cordão
litorâneo (terraço marinho) com cristas e cavas recoberta por manto eólico está
localizada no setor central da área da planície costeira do Condomínio de lotes
ACQUAVITTA, entre cotas que variam de 3,0 a 6,0 m de altitude, tendo cotas de
referência os valores de 3,0 m, 4,0 m e 4,5 m
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Esta unidade estende-se por cerca de 350 m de largura média, fazendo contato
a leste com o Depósito eólico do Holoceno e a oeste com o Depósito marinho praial do
Holoceno e o Depósito eólico recobrindo depósito marinho praial do Holoceno.
Os sedimentos deste depósito são arenosos finos, quartzosos e bem
selecionados. Os sedimentos eólicos que recobrem o depósito marinho praial não
representam dunas do ponto de vista geomorfológico, restringindo-se a uma cobertura
na forma de um manto ou lençol, cuja superfície é plana e levemente ondulada (Figura
22 e 23).

Figura 22: Visão para sul do Depósito marinho praial
recoberto por depósito eólico de idade holocênica na forma
de planície de cordão litorâneo (terraço marinho) com
cristas e cavas recobertas por mantos eólicos (Norberto
Olmiro Horn Filho, outubro de 2007).

Figura 23: Visão para norte do Depósito marinho praial
recoberto por depósito eólico de idade holocênica na forma
de planície de cordão litorâneo (terraço marinho) com
cristas e cavas recobertas por mantos eólicos (Norberto
Olmiro Horn Filho, outubro de 2007).
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6.2.2.5. DEPÓSITO EÓLICO RECOBRINDO DEPÓSITO MARINHO PRAIAL MANTO EÓLICO SOBREPOSTO AO TERRAÇO MARINHO
A unidade geológica Depósito eólico recobrindo depósito marinho praial
correlacionada à unidade geomorfológica Manto eólico sobreposto ao terraço marinho
representa um depósito descontínuo ao longo do setor centro-ocidental da planície
costeira considerada.
A altitude desta unidade está entre 5,5 e 6,0 m, estendendo-se paralela à linha
de costa com uma largura máxima de 50 m. Não representa uma duna do ponto de
vista da geomorfologia costeira, restringindo-se a uma cobertura eólica na forma de um
manto de superfície ondulada a plana, composta de sedimentos arenosos finos (Figura
24).
O Depósito eólico recobrindo depósito marinho praial do Holoceno faz contato a
leste com o Depósito marinho praial recoberto por depósito eólico do Holoceno e a
oeste com o Depósito marinho praial do Holoceno.

Figura 24: Visão para norte do Depósito eólico
recobrindo depósito marinho praial de idade holocênica
na forma de manto eólico sobreposto ao terraço marinho
(Norberto Olmiro Horn Filho, outubro de 2007).

6.2.2.6. DEPÓSITO MARINHO PRAIAL - PLANÍCIE DE CORDÃO LITORÂNEO
(TERRAÇO MARINHO) COM CRISTAS E CAVAS
A unidade geológica Depósito marinho praial do Holoceno correlacionada à
Planície de cordão litorâneo (terraço marinho) com cristas e cavas representa a
unidade da planície costeira localizada no setor ocidental da área de estudo,
perfazendo um máximo de 200 m de largura média.
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As cristas praiais dos terraços marinhos (paleopraias) apresentam altitudes
entre 5,0 e 5,5 m e as intercristas ou cavas (paleolagunas) apresentam altitudes entre
4,5 e 5,0 m, cujas cotas máximas são de 6,5 m. As cristas são recobertas por um fino
manto eólico, enquanto que as cavas mais baixas e úmidas são preenchidas por água
do lençol freático e das chuvas.
Os sedimentos são arenosos finos a muito finos com partículas mais finas
siltosas.
Representam a unidade geológica e geomorfológica mais relevante da planície
costeira da área de estudo, com uma largura média de 700 m, recobertas ou não
recobertas pelo manto eólico. São marcos do nível marinho pretérito mais alto do
Holoceno, produto da transgressão flandriana dos últimos 5 ka AP.
Os setores mais umedecidos representam as intercristas dos cordões litorâneos,
simbolizando em passado recente geológico lagoas ou lagunas costeiras e que devido
ao assoreamento causado pela deposição eólica sofreram processos de colmatacão,
vindo a originar depósitos lagunares na forma de terraços e planícies.
O Depósito marinho praial do Holoceno faz contato a leste com o Depósito
eólico recobrindo depósito marinho praial do Holoceno.

Figura 25: Visão para oeste do Depósito marinho praial de
idade holocênica na forma de cristas e cavas da planície de
cordões regressivos litorâneos (Norberto Olmiro Horn Filho,
outubro de 2007).

6.2.3. SEDIMENTOLOGIA
As análises dos parâmetros estatísticos granulométricos das cinco
amostras de sedimentos superficiais do Condomínio de lotes ACQUAVITTA foram
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efetivadas seguindo a escala granulométrica de Wenthworth (1922) e as fórmulas de
Folk & Ward (1957), cujos dados posteriormente foram tratados com uso do software
SYSGRAM, resultando na planilha de dados granulométricos da área de interesse.
Os sedimentos clásticos psamíticos e psefíticos são classificados de acordo
com o diâmetro médio do grão (Mz) conforme a Tabela 6.
Tabela 6: Escalas de diâmetro de grão (WENTWORTH, 1922 e KRUMBEIN, 1934).

(WENTWORTH, 1922) (mm)
≥ 2,00
≥ 1,00
≥ 0,50
≥ 0,25
≥ 0,125
≥ 0,062

(KRUMBEIN, 1934) (phi)
≥ -2,00
≥ -1,00
≥ 0,00
≥ 1,00
≥ 2,00
≥ 3,00

Tipo de sedimento
Cascalho
Areia muito grossa
Areia grossa
Areia média
Areia fina
Areia muito fina

Quanto às medidas estatísticas de dispersão, os sedimentos são classificados
segundo o desvio padrão, assimetria e curtose, conforme a Tabela 7.

Tabela 7: Nomenclatura adotada para as diversas classes de sedimentos conforme a
seleção, assimetria e curtose. Seleção: MBS – muito bem selecionado; BS – bem

selecionado; MS – moderadamente selecionado; PS – pobremente selecionado; MPS
– muito pobremente selecionado; SEM – extremamente mal selecionado. Assimetria:
MN – muito negativa; N – negativa; AS – aproximadamente simétrica; P – positiva; MP
– muito positiva. Curtose: MP – muito platicúrtica; P – platicúrtica; M – mesocúrtica; L
– leptocúrtica; ML – muito leptocúrtica; EL – extremamente leptocúrtica.
Dp
Seleção
Ski
Assimetria
Kg
Curtose
MBS
-1,00 e –0,30
MN
MP
< 0,35
< 0,67
0,35 a 0,50
BS
-0,30 e 0,10
N
0,67 – 0,90
P
0,50 a 1,00
MS
-0,10 e 0,10
AS
0.90 – 1,11
M
1,00 a 2,00
PS
0,10 e 0,30
P
1,11 – 1,50
L
2,00 a 4,00
MPS
0,30 e 1,00
MP
1,50 – 3,00
ML
EMS
EL
> 4,00
> 3,00
Na planilha de dados granulométricos dos sedimentos da planície costeira do
Condomínio de lotes ACQUAVITTA (Tabela 8) constam as seguintes informações por
amostra: (1) número da amostra, (2) código da cor da amostra in natura, (3) código da
cor da amostra lavada, (4) porcentagem de cascalho, (5) porcentagem de areia, (6)
porcentagem de silte, (7) porcentagem de argila, (8) classificação textural, (9) valor da
média em phi, (10) classificação pela média, (11) valor do desvio padrão em phi, (12)
classificação pelo grau de seleção, (13) valor da assimetria, (14) classificação pela
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assimetria, (15) valor da curtose, (16) classificação pela curtose e (17) porcentagem de
matéria orgânica.
Tabela 8: Planilha de dados granulométricos das amostras superficiais de sedimentos
da planície costeira do Condomínio de lotes ACQUAVITTA, balneário do Rincão Norte,
Içara, SC.

(2) código da cor da amostra in natura: 2.5 Y; (3) código da cor da amostra
lavada: 2.5 Y; (8) classificação textural: A = areia; (10) classificação pela média (AF –
areia fina); (12) classificação pelo grau de seleção (BS – bem selecionado); (14)
classificação pela assimetria (P – positiva; AS – aproximadamente simétrica); (16)
classificação pela curtose (P – platicúrtica).
1 2
3 4 5 6 7 8
9
10 11 12 13
14
15
16 17
1 5/3 8/2 0 100 0 0 A 2,45 AF 0,35 BS 0,26 P
0,87 P
0
2 5/3 8/2 0 100 0 0 A 2,47 AF 0,37 BS 0,27 P
0,89 P
0
3 6/4 8/3 0 100 0 0 A 2,48 AF 0,36 BS 0,23 P
0,86 P
0
4 5/4 8/3 0 100 0 0 A 2,50 AF 0,35 BS 0,11 P
0,82 P 0,64
5 4/4 8/3 0 100 0 0 A 2,52 AF 0,36 BS 0,06 AS 0,84 P 0,93
As amostras consideradas representam os seguintes depósitos costeiros:
•

(amostra 1) = Depósito marinho praial do Holoceno recente;

•

(amostra 2) = Depósito fluvial de canal;

•

(amostra 3) = Depósito eólico;

•

(amostra 4) = Depósito marinho praial recoberto por depósito
eólico;

•

(amostra 5) = Depósito marinho praial do Holoceno.

A altitude média dos sedimentos dos diversos depósitos da área de estudo é de
4,5 m, sendo a cota máxima de 8,0 m.
A cor dos sedimentos é muito semelhante, predominando tons marrom oliva
claro (light olive brown) na amostra in natura e amarelo pálido (pale yellow) nas
amostras lavadas e secas.
Do total de cinco amostras, todas apresentaram 100% de areia, classificando os
sedimentos como arenosos.
A média do tamanho médio de grão é de 2,48 phi, classificando os sedimentos
como areia fina. A média do desvio padrão é de 0,35 phi, classificando os sedimentos
como bem selecionado. A média da assimetria é de 0,18; classificando os sedimentos
com assimetria positiva. A média da curtose é de 0,85; classificando os sedimentos
como platicúrticos. A média da matéria orgânica contida nos sedimentos é de 0,31%.
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Considerando o diagrama triangular de Shepard (1954) (Figura 26), todos os
sedimentos enquadram-se na classe areia.

Figura 26: Diagrama triangular de representação granulométrica dos
sedimentos superficiais da planície costeira do Condomínio de lotes
ACQUAVITTA, balneário do Rincão Norte, Içara, SC.
No que se referem aos histogramas de representação granulométrica dos
sedimentos superficiais (figuras 27 a 31), as amostras consideradas apresentaram as
seguintes porcentagens de classes tamanho areia fina (2,0 a 2,5 phi) e areia muito fina
(3,0 a 3,5 phi) (Tabela 9), classificando os sedimentos na média como arenosos finos.
Tabela 9: Porcentagens de areia fina e areia muito fina entre os sedimentos costeiros.

1
2
3
4
5

Depósito
Depósito marinho praial do Holoceno recente
Depósito fluvial de canal
Depósito eólico
Depósito marinho praial recoberto por depósito eólico
Depósito marinho praial do Holoceno
Média

Areia fina
62
59
59
51
47
56

Areia muito fina
38
41
41
49
53
44
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Figura 27: Histograma de representação granulométrica do
sedimento superficial do Depósito marinho praial do Holoceno
recente (amostra 1) da planície costeira do Condomínio de lotes
ACQUAVITTA, balneário do Rincão Norte, SC.

Figura 28: Histograma de representação granulométrica do
sedimento superficial do Depósito fluvial de canal do Holoceno
(amostra 2) da planície costeira do Condomínio de lotes
ACQUAVITTA, balneário do Rincão Norte, SC.

Figura 29: Histograma de representação granulométrica do
sedimento superficial do Depósito eólico do Holoceno (amostra 3) da
planície costeira do Condomínio de lotes ACQUAVITTA, balneário do
Rincão Norte, SC.
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Figura 30: Histograma de representação granulométrica do
sedimento superficial do Depósito marinho praial recoberto por
depósito eólico do Holoceno (amostra 4) da planície costeira do
Condomínio de lotes ACQUAVITTA, balneário do Rincão Norte, SC.

Figura 31: Histograma de representação granulométrica do
sedimento superficial do Depósito marinho praial do Holoceno
(amostra 5) da planície costeira do Condomínio de lotes
ACQUAVITTA, balneário do Rincão Norte, SC.
Considerando as curvas acumulativas das amostras dos depósitos da planície
costeira do Condomínio de lotes ACQUAVITTA (Figura 32), confere-se que todas as
amostras são bem selecionadas, unimodais e constituídas de areia finas.
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Figura 32: Curvas acumulativas típicas das amostras dos sedimentos dos
depósitos da planície costeira do Condomínio de lotes ACQUAVITTA, balneário do
Rincão Norte, Içara, SC.
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7. PALEOGEOGRAFIA
A nível global, a alternância de períodos glaciais e interglaciais ocorridos
durante o Quaternário no hemisfério norte e suas conseqüências indiretas nos oceanos
austrais; os movimentos tectônicos cenozóicos; as deformações do geóide terrestre; a
acumulação de sedimentos nas bacias oceânicas; entre outras, são causas
importantes para explicar a formação dos depósitos emersos e submersos das
planícies costeiras e plataformas continentais adjacentes.
A evolução geológico-geomorfológica da planície costeira de Santa Catarina,
mediante a interpretação dos seus depósitos

quaternários, está intimamente

relacionada às flutuações do nível relativo do mar do Atlântico sul. Entre os depósitos
predominam aqueles de idade holocênica, seguidos dos depósitos do Pleistoceno
Superior e raras ocorrências do Pleistoceno Médio.
Os sedimentos mais antigos típicos dos ambientes marinho praial, lagunar e
eólico, estão correlacionados às fases transgressivas e regressivas do Pleistoceno
médio e superior.
O médio relacionado ao período interglacial Mindel/Riss ou Yarmouthiano do
hemisfério Norte, teria sido formado durante a transgressão do Pleistoceno médio. O
superior referente ao período interglacial Riss/Wurm ou Sangamoniano do hemisfério
Norte (120 ka AP), teria sido o responsável pela formação dos depósitos brasileiros
correspondentes à transgressão do Pleistoceno superior. Os depósitos holocênicos dos
ambientes marinho praial, eólico, fluvial, paludial, flúvio-lagunar e conchífero artificial,
foram originados durante as fases regressivas pós-transgressão Flandriana, desde o
ótimo climático (5,1 ka AP) até os dias atuais.
No setor sul da planície costeira de Santa Catarina, os depósitos quaternários
são

típicos

do

sistema

deposicional

laguna-barreira,

onde

são

evidenciados

sedimentos arenosos do ambiente marinho praial da barreira e sedimentos areno
lamosos do ambiente lagunar. Ambos os sedimentos são recobertos parcial ou
totalmente por depósitos eólicos na forma de dunas e mantos de aspersão, originados
durante as fases regressivas marinhas.
As lagunas-barreira foram originadas durante o Pleistoceno médio (barreira II),
Pleistoceno superior (barreira III) e Holoceno (barreira IV).
Villwock (1994) definiu sete estádios geoevolutivos para as planícies costeiras
do sudeste e sul brasileiros, dos quais quatro destes foram selecionados para
caracterizar a evolução geológica da área de estudo.
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•

Estádio

I

-

Máximo

da

transgressão/regressão

Yarmoutiana,

correspondente ao período interglacial Mindel/Riss (« 120 ka AP) formação dos depósitos continentais de encosta (elúvios, colúvios e leques
aluviais), indiferenciadamente, desde o início deste estádio até os tempos
atuais, em condições climáticas diversas. Assim como, formação dos
depósitos aluviais, encaixados nos principais cursos fluviais da região.
Nível marinho mais elevado que o atual, erodindo estes depósitos e as
rochas do embasamento expostas na região e ilhas continentais.

•

Estádio

II

-

Máximo

da

transgressão/regressão

Sangamoniana

-

Wisconsiniana, correspondente ao período interglacial Riss/Wurm (18 –
120 ka AP). - formação dos depósitos marinhos praiais, eólicos e lagunares
do Pleistoceno superior. Nível marinho mais elevado que o atual, erosão
dos depósitos pré-existentes e consolidação das planícies de cordões
litorâneos pleistocênicos.

•

Estádio III - Máximo da transgressão Flandriana - (5,1 - 18 ka AP) - erosão
total ou parcial dos depósitos pré-formados, acarretando na formação de
falésias de até 4 m de desnível, tal como observado em diversos locais da
planície costeira. Nível do mar mais elevado que o atual, entretanto, com
valores menores que os pleistocênicos.

•

Estádio IV - regressão atual - (5,1 Ka AP- presente). - formação dos
depósitos praiais, eólicos, lagunares e flúvio-lagunares, limitados dos
depósitos pleistocênicos através das falésias configuradas no estádio III.
Construção de terraços marinhos, resultado da progradação da linha de
costa, originando a planície de cordão regressivo litorâneo exposto na área
do Condomínio de lotes ACQUAVITTA. Neste estádio são formados os
depósitos da área de estudo: Depósito marinho praial, Depósito marinho
praial recoberto por depósito eólico e Depósito eólico recobrindo depósito
marinho praial.
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Condomínio de lotes ACQUAVITTA está localizado no balneário do Rincão
Norte, município de Içara, Estado de Santa Catarina, cujo acesso principal se faz pela
SC 444, estando distante 12 km e 26 km das cidades de Içara e Criciúma,
respectivamente, no litoral Sul ou Meridional (setor VIII) do Estado de Santa Catarina.
O terreno do Condomínio de lotes ACQUAVITTA tem formato retangular com uma área
de 591.601,03 m², com largura e comprimento aproximado de 820 m e 725 m.
A área de estudo, inserida na região Sul do Brasil, apresenta um clima
subtropical úmido ou úmido mesotérmico, drenada pelas águas da bacia do rio
Urussanga, adjacente à praia do Rincão, uma típica praia oceânica, dissipativa, sujeita
a um regime semidiurno de micro marés, com uma extensa zona de surfe, baixa
declividade, curto período de incidência de ondas, deriva litorânea para norte e
presença de sedimentos arenosos finos a muito finos.
A metodologia aplicada ao diagnóstico geológico-geomorfológico da planície
costeira do Condomínio de lotes ACQUAVITTA constou das seguintes atividades:
revisão bibliográfica, fotointerpretação, trabalho de campo, análise laboratorial,
elaboração das ilustrações, elaboração do texto final e parecer conclusivo.
Do ponto de vista hipsométrico, a planície costeira da área de estudo apresenta
altitudes máximas de 8,0 m, tendo sido definidas cinco classes de intervalos
hipsométricos.
A classe 1 com altitude maior que 7 m; a classe 2 com altitude entre 5 e 7 m; a
classe 3, com altitude entre 2 e 5 m; a classe 4, com altitude entre 1 e 2 m e a classe
5, com altitude menor que 1 m.
Neste diagnóstico optou-se pela apresentação dos aspectos geológicos e
geomorfológicos em conjunto, tendo em vista o caráter genético e integrado dos
depósitos da planície costeira e formas associadas.
Foram definidas seis unidades geológicas e seis unidades geomorfológicas
correlacionadas do ponto de vista geográfico, genético, estrutural, altimétrico,
composicional e paleogeográfico.
As unidades geológicas são: (1) Depósito marinho praial; (2) Depósito eólico; (3)
Depósito fluvial de canal; (4) Depósito marinho praial recoberto por depósito eólico; (5)
Depósito eólico recobrindo depósito marinho praial; (6) Depósito marinho praial. Com
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exceção da unidade (1) Depósito marinho praial, de idade do Holoceno recente, todas
as demais são de idade holocênicas.
As unidades geomorfológicas são: (1) Praia atual; (2) Campo de dunas; (3)
Canal fluvial natural; (4) Planície de cordão litorâneo (terraço marinho) com cristas e
cavas recoberta por manto eólico; (5) Manto eólico sobreposto ao terraço marinho; (6)
Planície de cordão litorâneo (terraço marinho) com cristas e cavas.
Das unidades propostas, três delas têm sua gênese condicionada, sobretudo à
ação dos processos da dinâmica costeira marinha ocorrida durante a regressão do
Holoceno, predominando espacialmente na área da planície costeira: Depósito marinho
praial, Depósito marinho praial recoberto por depósito eólico e Depósito eólico
recobrindo depósito marinho praial. Somente a unidade Depósito eólico é francamente
associada aos processos costeiros eólicos, devido ao transporte e deposição dos
ventos provenientes do quadrante nordeste.
As seções geológico-geomorfológicas dos setores Sul, Central e Norte da
planície costeira da área do Condomínio de lotes ACQUAVITTA, respectivamente AA',
BB' E CC', mostram caracteres geológicos e geomorfológicos muito semelhantes.
Conforme as seções geológicas ocorrem de leste para oeste as seguintes
unidades geológicas e formas associadas: (1) Depósito marinho praial/Praia atual; (2)
Depósito eólico/Campo de dunas; (3) Depósito marinho praial recoberto por depósito
eólico/Planície de cordão litorâneo (terraço marinho) com cristas e cavas recoberta por
manto eólico; (4) Depósito eólico recobrindo depósito marinho praial/Manto eólico
sobreposto ao terraço marinho; (5) Depósito marinho praial/ Manto eólico sobreposto
ao terraço marinho Planície de cordão litorâneo (terraço marinho) com cristas e cavas
(Figura 33).
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Figura 33: Fotografia aérea de dezembro de 2005 direcionada para sul, mostrando
os diversos depósitos holocênicos da planície costeira do Condomínio de lotes
ACQUAVITTA, balneário do Rincão Norte, Içara, SC.
A

unidade

geológica

Depósito

marinho

praial

do

Holoceno

recente

correlacionada à unidade geomorfológica Praia atual estende-se por cerca de 820 m
junto à linha de costa adjacente ao oceano Atlântico, na praia do Rincão, orientada na
direção nordeste – sudoeste. A altitude desta unidade está entre 0,0 e 0,5 m, largura
média de 78 m

e baixa declividade (1,71°), típica de uma praia dissipativa. Os

sedimentos são predominantemente arenosos finos a muito finos, quartzosos, bem
selecionados, estratificados plano-paralelos e raros minerais pesados e biodetritos
carbonáticos.
A unidade geológica Depósito eólico do Holoceno correlacionada à unidade
geomorfológica Campo de dunas ativas restringe-se à faixa leste da área de estudo
junto à praia do Rincão. A largura média desta unidade é de cerca de 200 m e as cotas
oscilam de 0,5 m a 8,0 m. A forma predominante das dunas é a barcanóide originadas
do transporte eólico dos ventos provenientes de nordeste para sudoeste. Algumas
depressões interdunas ocorrem em altitudes mais baixas e geralmente apresentam-se
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mais umedecidas pela presença da água do lençol freático e pluvial. Os sedimentos
são arenosos, finos a muito finos, bem selecionados e quartzosos, sendo freqüente a
estratificação cruzada planar que atesta a origem eólica para os depósitos e formas
dunáreas associadas.

GEOLÓGICA (2006) denominou este depósito como Dunas livres, constituído de
areias quartzosas, finas a muito finas, bimodais, tonalidade esbranquiçada, na forma
de dunas livres ou vegetadas. Em relação a esta unidade, Medeiros et al. (1971)
definiram os critérios para reconhecimento das areias de dunas, critérios estes
observáveis na área de estudo, como: areias de coloração fina, esbranquiçadas,
quartzosas, grãos polidos e arredondados, bem selecionadas, assimetria positiva,
curvas bimodais, estratificação cruzada planar de médio a grande porte e marcas
ondulares assimétricas.
A unidade geológica Depósito fluvial de canal do Holoceno correlacionada à
unidade geomorfológica Canal fluvial natural desenvolve-se transversalmente ao
Depósito eólico do Holoceno (Campo de dunas ativas), cuja altitude está entre 1,0 e
3,0 m. O canal possui a forma meandriforme, de baixa sinuosidade e profundidade,
responsável pela erosão fluvial dos depósitos Eólico do Holoceno e Marinho praial do
Holoceno recente.
A unidade geológica Depósito marinho praial recoberto por depósito eólico do
Holoceno correlacionada à unidade geomorfológica Planície de cordão litorâneo
(terraço marinho) com cristas e cavas recoberta por manto eólico está localizada no
setor central da área da planície costeira entre cotas que variam de 3,0 a 6,0 m de
altitude. Os sedimentos deste depósito são arenosos finos, quartzosos e bem
selecionados. Os sedimentos eólicos que recobrem o depósito marinho praial não
representam dunas do ponto de vista geomorfológico, restringindo-se a uma cobertura
na forma de um manto ou lençol, cuja superfície é plana e levemente ondulada.
Este depósito foi denominado por GEOLÓGICA (2006) como Depósitos
marinhos com retrabalhamento eólico na forma de um cordão litorâneo atual. Evidencia
uma origem praial e marinho rasa com retrabalhamento eólico, constituído de areias
quartzosas com 96% de areia fina, 2% de silte e 2% de argila. Os sedimentos são bem
selecionados e mergulham suavemente em direção ao mar com típica estratificação
paralela e estruturas sedimentares hummockys.
A unidade geológica Depósito eólico recobrindo depósito marinho praial
correlacionada à unidade geomorfológica Manto eólico sobreposto ao terraço marinho
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representa um depósito descontínuo ao longo do setor centro-ocidental da planície
costeira considerada. A altitude desta unidade está entre 5,5 e 6,0 m, estendendo-se
paralela à linha de costa com uma largura máxima de 50 m. Não representa uma duna
do ponto de vista da geomorfologia costeira, restringindo-se a uma cobertura eólica na
forma de um manto de superfície ondulada a plana, composta de sedimentos arenosos
finos.
A unidade geológica Depósito marinho praial do Holoceno correlacionada à
Planície de cordão litorâneo (terraço marinho) com cristas e cavas representa a
unidade geológica e geomorfológica da planície costeira mais relevante com uma
largura média de 700 m, recobertas ou não recobertas pelo manto eólico. São marcos
do nível marinho pretérito mais alto do Holoceno, produto da transgressão flandriana
dos últimos 5,1 ka AP.
Suguio & Tessler (1984) comentaram sobre a origem e nomenclatura das
planícies de cordões litorâneos quaternários do Brasil.
GEOLÓGICA (2006) denominou esta unidade de Depósitos lagunares, na forma
de uma estreita planície lagunar totalmente colmatada por depósitos eólicos e
constituída de sedimentos que apresentaram 92% de areia e 8% de silte.
No contexto desta unidade, Medeiros et al. (1971) afirmaram que ao longo das
linhas de costa em progradação é comum observar superfícies uniformemente
interrompidas por antigos cordões litorâneos paralelos. As condições necessárias ao
desenvolvimento destes cordões litorâneos são: suprimento abundante de sedimentos,
ondas de baixa a moderada energia e relativa estabilidade do nível do mar, condições
estas observadas na área de estudo.
Martin et al. (1988) afirmaram que os terraços marinhos holocênicos são muito
bem desenvolvidos no litoral Sul de Santa Catarina, apresentando 5 a 6 km na região
de Sombrio, ao sul da área de estudo. Horn Filho et al. (1988) correlacionaram estes
terraços aos depósitos transicionais costeiros de barreiras, associados às formas
dunas e planícies arenosas e praias e cristas de praia, de idade quaternária.
Do ponto de vista sedimentológico, as amostras dos sedimentos dos depósitos
da planície costeira estudada, apresentaram cor muito semelhante, predominando tons
marrom oliva claro (light olive brown) na amostra in natura e amarelo pálido (pale
yellow) nas amostras lavadas e secas. Do total de cinco amostras, todas apresentaram
100% de areia, classificando os sedimentos como arenosos. A média do tamanho
médio de grão é de 2,48 phi, classificando os sedimentos como areia fina. A média do
desvio padrão é de 0,35 phi, classificando os sedimentos como bem selecionado. A

68

média da assimetria é de 0,18; classificando os sedimentos com assimetria positiva. A
média da curtose é de 0,85; classificando os sedimentos como platicúrticos. A média
da matéria orgânica contida nos sedimentos é de 0,31%.
Considerando o diagrama triangular todos os sedimentos enquadra-se na
classe areia. Os histogramas classificaram os sedimentos na média como arenosos
finos. Considerando as curvas acumulativas das amostras dos depósitos da planície
costeira do Condomínio de lotes ACQUAVITTA confere-se que todas as amostras são
bem selecionadas, unimodais e constituas de areia finas.
No setor sul da planície costeira de Santa Catarina, os depósitos
quaternários

são

típicos

do

sistema

deposicional

laguna-barreira,

onde

são

evidenciados sedimentos arenosos do ambiente marinho praial da barreira e
sedimentos areno lamosos do ambiente lagunar. Ambos os sedimentos são recobertos
parcial ou totalmente por depósitos eólicos na forma de dunas e mantos de aspersão,
originados durante as fases regressivas marinhas.
A paleogeografia da área de estudo tem por base quatro estádios geoevolutivos:
Estádio I - Máximo da transgressão/regressão Yarmoutiana, correspondente a um nível
marinho mais elevado que o atual, com formação dos depósitos continentais de
encosta e depósitos aluviais, encaixados nos principais cursos fluviais da região;
Estádio II - Máximo da transgressão/regressão Sangamoniana - Wisconsiniana,
correspondente a um nível marinho mais elevado que o atual, com formação dos
depósitos marinhos praiais, eólicos e lagunares do Pleistoceno superior; Estádio III Máximo da transgressão Flandriana, corresponde a um nível do mar mais elevado que
o atual, com erosão total ou parcial dos depósitos pré-formados; Estádio IV - regressão
atual - (5,1 Ka AP- presente). - formação dos depósitos praiais, eólicos, lagunares e
flúvio-lagunares,

limitados

configuradas

estádio

no

dos
III.

depósitos

Construção

pleistocênicos
de

através

das

falésias

terraços marinhos, resultado da

progradação da linha de costa, originando a planície de cordão regressivo litorâneo
exposto na área do Condomínio de lotes ACQUAVITTA. Neste estádio são formados os
depósitos da área de estudo: Depósito marinho praial, Depósito marinho praial
recoberto por depósito eólico e Depósito eólico recobrindo depósito marinho praial.
Neste contexto, Angulo & Lessa (1997) comentaram que após o nível máximo
transgressivo no Holoceno, as seguintes fases devem ter ocorrido (Tabela 10).
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Tabela 10: Altitudes e profundidades atingidas pelo paleonível médio do mar durante
os últimos 7,0 ka AP e correlacionáveis à área de estudo.

Idade (ka AP)
7,0 e 6,5

Paleonivel médio relativo do mar (PNRM)
Nível atual do mar foi ultrapassado

5,5

↑ PNRM 3,0 a 5,0 m

3,9

↓ PNRM 1,5 a 2,0 m

3,0

↑ PNRM 2,0 a 3,0 m

2,8

↓ PNRM abaixo do atual

2,5

↑ PNRM 1,5 a 2,0 m

2,5 ao presente

↓ Abaixamento contínuo
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9. PARECER CONCLUSIVO
O Condomínio de lotes ACQUAVITTA, localizado no balneário do Rincão Norte,
município de Içara, Estado de Santa Catarina, com uma área total de 591.601,03 m² e
formato retangular, será assentado sobre uma planície costeira holocênica com
altitudes máximas de 8 m, cuja gênese está diretamente relacionada às variações
relativas do nível médio do oceano Atlântico ocorridas durante os últimos 5,1 ka AP. As
conseqüências regressivas marinhas e a ação dos agentes da hidrodinâmica e
aerodinâmica costeira (ondas, correntes longitudinais e ventos) originaram nesta
planície costeira os seguintes principais depósitos: (1) Depósito marinho praial, (2)
Depósito eólico, (3) Depósito marinho praial recoberto por depósito eólico e (4)
Depósito eólico recobrindo depósito marinho praial; cujas unidades geomorfológicas
com suas formas associadas são: (1) Praia atual e Planície de cordão litorâneo (terraço
marinho) com cristas e cavas, (2) Campo de dunas ativas, (3) Planície de cordão
litorâneo (terraço marinho) com cristas e cavas recoberta por manto eólico e (4) Manto
eólico sobreposto ao terraço marinho, respectivamente. Uma expressiva área do
terreno, cerca de 90%, corresponde (530.000,00m2) às unidades geológicas e
geomorfológicas (1), (3) e (4), formadas por depósitos marinho praiais resultante da
regressão dos últimos 5,1 ka AP, os quais são recobertos parcialmente por coberturas
eólicas na forma de mantos e lençóis, não configurando um campo de dunas móveis,
livres ou migratórias. Cerca de 10% da área do terreno (60.000,00) corresponde à
unidade (2), caracterizadas por dunas ativas que se restringem à faixa leste da planície
costeira junto à praia do Rincão Norte, dunas estas que se recomenda que sejam
preservadas do ponto de vista ambiental, com objetivo de não descaracterizá-las
quanto aos seus aspectos geológicos e geomorfológicos. Os demais corpos eólicos
inseridos na área em questão não configuram dunas do ponto de vista geomorfológico,
restringindo-se a mantos ou lençóis eólicos de espessura variável. Não foram
observados significativos canais de drenagem ao longo da planície costeira, com
exceção de um canal fluvial natural (sangradouro) que atravessa transversalmente as
dunas atuais, vindo a caracterizar o Depósito fluvial de canal, além de um canal fluvial
artificial (vala) no extremo noroeste da área de estudo
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Figura 34: Fotografia aérea de dezembro de 2005 direcionada para noroeste, mostrando
as diversas unidades geomorfológicas dos depósitos holocênicos da planície costeira do
Condomínio de lotes ACQUAVITTA, balneário do Rincão Norte, Içara, SC.
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Furo:
Nível Freático:

P1
0,26m

Coordenadas:

675.150
6.811.443

De

A

Total Perfurado

0,00

0,20

0,20

0,20

4,00

3,80

Material
Material arenoso, rico em matéria orgânica, de cor cinza
escuro. Abundante fragmento de raiz
Areia média a fina, cor cinza claro, bem classificada

4,00

4,10

0,10

intercalação de areia cinza escura rica em matéria orgânica

4,10

6,00

1,90

Areia fina cinza clara bem classificada

6,00

7,50

0,50

Areia fina cinza clara, com raros fragmentos de conchas

7,50

8,10

0,60

Areia fina cinza clara bem classificada

0,60

Intercalação com faces arenosas e faces lamosas. As
areias são finas, cinza escuro, ricas em matéria orgânica,
com intervalos argilosos de cor escura e ricos em matéria
orgânica

8,10

Furo:
Nível Freático:

8,70

P2
0,39m

Coordenadas:

674.867
6.811.785
Material
Material arenoso rico em matéria orgânica de cor cinza
escuro
Areia média a fina, cinza clara, bem classificada

De

A

Total Perfurado

0,00

0,20

0,20

0,20

0,60

0,40

0,60

3,00

2,40

Areia média semelhante a anterior com pouca matriz
ferruginosa

3,00

5,00

2,00

Areia fina, cinza clara, intercalada ritmicamente com
intervalos de argila orgânica de cor preta com fragmentos
de matéria orgânica

5,00

6,60

1,60

Argila cinza clara média bem classificada

1,40

Intergitação de faces lamosas e arenosas. Areias finas
cinza claro intercaladas com argila orgânica cinza escuro
rica em matéria orgânica - Raros fragmentos de conchas
intercaladas.

6,60

8,00
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A
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Material argilo arenoso rico em matéria orgânica
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1. Introdução.

O Setor de Arqueologia do IPAT/UNESC vem encaminhar ao Instituto do
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN/11ª SR/SC, o Relatório Final
de Pesquisa Arqueológica realizado a pedido da empresa GEOLÓGICA
Engenharia e Meio Ambiente Ltda em uma área de 53 Hectares que será
atingida pela implantação de um loteamento imobiliário na localidade de
Balneário Rincão, município de Içara, litoral sul do Estado de Santa Catarina. A
permissão legal para tal pesquisa foi publicada no Diário Oficial da União no dia
31 de agosto de 2006 (Portaria nº 261 de 30 de agosto de 2006).
Este relatório atende as orientações da Portaria IPHAN n° 230/02 que
dispõe sobre as Pesquisas Arqueológicas em áreas de empreendimentos
potencialmente causadores de impactos negativos no âmbito do Licenciamento
Ambiental, bem como a Lei Federal n° 3.924/61 que dispõe sobre a Proteção
do Patrimônio Cultural Arqueológico Brasileiro.
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2. Contexto Ambiental.

O clima da região é caracterizado pela presença de duas estações bem
definidas: inverno e verão e a praticamente inexistência de época seca, com
invernos rigorosos. As temperaturas médias anuais situam-se entre 18 e 20 °C,
com picos máximos de 41 °C e mínimas próximo a 0 °C. Portanto, a região é
classificada como área de clima temperado, que ocorre na maior parte sul do
Brasil (NIMER, 1990).
Geomorfológicamente, a região de estudo está classificada na Unidade de
Relevo Planície Gaúcha, com área aproximada de 41.594 km². É comumente
subclassifica em três áreas: 1) Planície Marinha; 2) Planície Lagunar e 3)
Planície Alúvio-coluvionar (JUSTUS, 1990). A região de estudo está situada
dentro da Planície Lagunar e possui características geológicas compostas por
“terrenos de domínio da cobertura sedimentar cenozóica, distribuída pelo litoral
sul de Santa Catarina, formada por areias quartozosas síltico argilosas. O
depósito fossílifero formou-se no pleistoceno, em ambientes marinhos de
águas rasas e ambientes lacustres IPAT-UNESC (2000: 45).
Segundo LEITE & KLEIN (1990), a vegetação é formada por elementos de
Formações Pioneiras de Influência Marinha (restingas). Outrossim, ocorre
nesta área formações de Floresta Ombrófila Densa, mais conhecida como
Mata Atlântica. Embora ocorra em áreas subtropicais como a região em tela,
seu conteúdo vegetacional é formado basicamente por espécies de origem
tropical.
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3. Contexto Pré-histórico.

Os Guarani eram são grupos da família Tupi-guarani, tronco Tupi, oriundos
da região amazônica que colonizaram extensas regiões de florestas tropicais e
subtropicais, inclusive o litoral do Estado de Santa Catarina (BROCHADO,
1984). Tinham como característica marcante a prescritividade tanto de sua
cultura material, bem como de sua língua, cuja temporalidade ultrapassou os
3000 anos, conforme demonstrado por NOELLI (1993).
No litoral sul do Estado de Santa Catarina, sítios associados à estes grupos
são abundantes, tendo sido pesquisados desde a década de 1960 (ROHR,
1984). Na década de 1990 foram alvo de escavações a nível de salvamento,
devido a construção de uma rodovia (IPAT-UNESC, 1999).
Além da ocupação Guarani, coexistiram no tempo e no espaço da região
outras populações (ou sítios arqueológicos) distintos, cujos dados podem
contribuir para as relações inter-sítios propostas pelas teorias de sistemas de
assentamento.
Os sambaquis, sítios compostos por grande quantidade de conchas,
material ósseo e lítico, vem sendo objeto de estudos interdisciplinares há
alguns anos, cujos resultados vem consideravelmente derrubando idéias
sacramentadas na arqueologia brasileira. Com datações mais antigas em torno
de 6000 anos AP, estas pesquisas recentes (GASPAR 1998; 2000) vem
levantando novos dados sobre a finalidade da construção destes grandes
montes, como por exemplo, aventando a possibilidade de que os sambaquis
maiores seriam monumentos e/ou lugares sagrados. Outro aspecto levantado é
a complexidade hierárquica que poderia caracterizar a estrutura social desta
população.
Também sítios arqueológicos típicos de grupos caçadores-coletores podem
ser encontrados em toda a região de mata atlântica, compostos por
instrumentais líticos tais como pontas de projétil, lascas, choppers, choppertools, etc. Embora ocorram em grande quantidade, poucas pesquisas foram
realizadas na região em relação a estes sítios. ROHR (1982) realizou
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levantamento oportunístico nos municípios de Urussanga, Orleãens e Pedras
Grandes. Também de maneira oportunística a equipe da Unidade de
Arqueologia da Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) realizou
levantamento no município de Jacinto Machado, localizando seis sítios. A
mesma equipe realizou trabalhos de Arqueologia Preventiva no sítio
arqueológico Barragem do Rio São Bento, em Siderópolis (IPAT-UNESC
2001), sítio com uma variedade de instrumentos líticos confeccionados sobre
lascas e blocos de basalto. Mais recentemente, FARIAS (2005) realizou
pesquisas de campo e laboratório para sua tese de doutorado, identificando
cerca de 22 sítios de grupos caçadores-coletores em região de Mata Atlântica.
Esta pesquisa teve como principais objetivos estabelecer padrões de
assentamento e a tipologia lítica de alguns sítios. Em síntese, “sugere-se um
modelo relativamente estável, distribuído em áreas propícias à captação de
recursos, apresentando abundância de matéria-prima, águas próximas e
alimentos diversificados” (p. 22)
Outros sítios arqueológicos nos chamam a atenção por aparentemente não
pertencerem a nenhuma “tradição” arqueológica regional. Um bom exemplo é
um sítio localizado no município de Içara, pesquisado por arqueólogos do
Instituto Anchietano de Pesquisas (IAP) da Universidade do Vale do Rio dos
Sinos (Unisinos) de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Definido pelos mesmos
como um “jazigo mortuário”, foram encontrados nas escavações cerca de 84
sepultamentos, muitos deles cremados (SCHMITZ E OUTROS, 1999). Próximo
deste sítio existe um abrigo sob rocha, ainda hoje pode-se encontrar
fragmentos ósseos humanos. Atualmente, este local está parcialmente
destruído por ações de vandalismos em busca de possíveis “objetos preciosos”
(constatação pessoal).
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4. Contexto Histórico

Em fins do segundo quartel do século XVIII, Portugal, dentro do sistema de
expansão e proteção de suas fronteiras, decidiu colonizar o litoral onde hoje se
encontra o Estado de Santa Catarina. O objetivo principal era estabelecer
postos militares que garantissem a posse desta região para a coroa
portuguesa, uma vez que os espanhóis há muito a cobiçavam, principalmente a
Ilha de Santa Catarina, que serviria de ponto estratégico em termos de defesa
de território.
Porém, o isolamento e o vazio demográfico que assolava a região devido ao
extermínio indígena que rapidamente fez desaparecer as sociedades que ali
viviam, fez com que Portugal adotasse medidas efetivas para a colonização da
região. Ou seja, defender a região apenas com fortes militares não era
suficiente, tinha-se que povoá-lo. E foi o que aconteceu em 1748, quando
desembarcaram na Ilha de Santa Catarina e em áreas do continente famílias
originárias do arquipélago dos Açores, possessão portuguesa no Oceano
Atlântico.
Açores, como dito acima é um arquipélago, formado pelas ilhas de São
Jorge, Pico, Faial, Flores, Corvo, Terceira, São Miguel, Graciosa e Santa Maria,
com área total de 2.400 quilômetros quadrados e colonizada por portugueses a
partir de 1432. Mas, a imigração em massa para o Brasil – até 1756, cerca de
5000 pessoas desembarcaram na província – também teve outro motivo além
daquele de povoar uma região ainda em vias de se conquistar. Trata-se do
grande contingente demográfico que ocorria na época nas ilhas, causando
grandes períodos de fome. Em relação ao transporte destas famílias para o
Brasil, destaca SANTOS (1998, p.58)

Os emigrantes açorianos foram transportados em barcos, segundo
contratos lavrados entre o governo português e comerciantes. O
primeiro contrato foi feito com Feliciano Velho Oldemburg, que
cobrava um mil réis por família transportada. Durante a travessia do
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Atlântico, os casais viajavam separados. Nas viagens, ocorreram
vários problemas de saúde e não pequena mortandade.

Como em todo programa de imigração européia para o Brasil, a Coroa
prometeu aos que se dispusessem a se estabelecer nesta parte do litoral uma
série de ferramentas, utensílios e alimentos que pudessem suprir as
necessidades básicas dos primeiros tempos. No entanto, grande parte destas
promessas não foram cumpridas. PIAZZA e HÜBENER (1983).
PRADO JR. (1999) destaca que a colonização açoriana constituiu-se em
um modo singular de povoamento da colônia. Ao contrário das outras regiões,
voltadas para o comércio exterior e a conseqüente colonização decorrente
apenas disto. Já no litoral que mais tarde se constituiu os estados de Santa
Catarina e Rio Grande do Sul, os casais açorianos estabeleceram um
povoamento voltado quase que exclusivamente para a subsistência. E um dos
grandes problemas destes colonizadores ao chegarem a região foi a
estranheza em relação ao tipo de solo, composto por formações sedimentares
recentes, enquanto que nas ilhas dos Açores, o solo era basicamente formado
por processos vulcânicos, propícios para o plantio de trigo, por exemplo. Aqui,
tiveram que adaptar a agricultura. “Assim, se estavam acostumados ao plantio
do trigo se viram impossibilitados de o fazer, e, pior ainda, tiveram que se
adaptar ao consumo da farinha de mandioca, como base alimentar.” (PIAZZA e
HÜBENER, 1983, p. 153).
O município de Içara foi povoado por imigrantes de origem européia ainda
no final do século XVIII, como parte da sesmaria de Laguna, onde hoje está
localizada a vila de Urussanga Velha. FERNANDES (1998, p.33) nos relata
mais detalhes:

Urussanga, atualmente Içara, foi a continuidade da sesmaria de
Laguna fundada em 1676 por Francisco de Brito Peixoto, sendo
que em julho de 1770, podemos registrar João da Costa como
dono desta sesmaria que se estendia desde o rio Urussanga até a
Barra Velha. Passado em seguida para outras famílias e assim
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sucessivamente, sendo cada vez mais dividida em menores
sesmarias até o surgimento do cartório em 1930 e distrito em 1933.

Urussanga Velha foi a base do município de Içara, teve sua ocupação no
final do século XVIII com a exploração da cultura da mandioca, cana-de-açúcar
e fabricação de cachaça levados em carros de boi pela estrada do mar até
Garopaba.
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5. Contexto Sócio-econômico e geográfico.

O município de Içara foi emancipado em 20 de dezembro de 1961 com sua
instalação efetivada no dia 30 do mesmo mês. A partir desta data, Içara se
desmembrou de Criciúma. Situa-se no litoral sul de Santa Catarina,
pertencendo a Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC).
Limita-se ao norte com o município de Criciúma e Morro da Fumaça, ao sul
com o Oceano Atlântico e o município de Araranguá, ao leste com o Oceano
Atlântico e com o município de Jaguaruna e ao oeste com o município de
Criciúma. Içara possui um relevo modesto, a altitude média é de 15 metros,
sendo que a sede está a 27 metros acima do nível do mar. O município possui
uma área de 315 Km² e uma população de 48.597 habitantes sendo 24.458
homens e 24.139 mulheres. Moram no perímetro urbano 39.532 habitantes e
9.065 na área rural. O número de eleitores é de 33.102. (IBGE, Censo de
2002).
Atualmente, Içara se destaca no cenário sul catarinense devido a sua
vocação agrícola, industrial e comercial. É a segunda cidade da região
carbonífera. É conhecida como capital do mel por ser a maior produtora do
Estado de Santa Catarina, exportando o produto para vários Estados
brasileiros e inclusive para outros países, como é o caso, por exemplo, da
Alemanha.
Na parte da agricultura o fumo é a cultura que predomina. O setor industrial
também vem se destacando, com a produção de descartáveis, cerâmica e
metalurgia.
Beneficiada pela excelente localização geográfica, o município tem grande
vocação turística. Com sete lagoas e praias de mar aberto, a cidade recebe a
cada temporada de verão mais de 160 mil visitantes.
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6. Metodologia utilizada.

O trabalho de gabinete prévio se faz necessário para um melhor
planejamento da etapa de campo e também está condicionado ao tempo
disponível na execução do projeto. Em nosso caso, tivemos dois dias onde
efetuamos,

além

da

pesquisa

bibliográfica,

uma

análise

de

planta

planialtimétrica que cobre toda a área.
A pesquisa bibliográfica teve basicamente dois objetivos. O primeiro foi o de
localizar sítios arqueológicos na região do empreendimento, por meio de
pesquisa no Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos e em publicações em
geral, como relatórios de pesquisa. O outro objetivo foi o de perceber o
contexto da ocupação humana na área, desde tempos pré-históricos até a
colonização e definitiva ocupação da área pela sociedade moderna.
Os recursos humanos empregados na etapa de campo somaram três
pessoas. Este número mostrou-se ideal para o tamanho da área, que foram
assim divididas tarefas para cada um deles: 1) navegador do GPS, seguindo à
risca os transects e também responsável pelo preenchimento do caderno de
campo; 2) responsável pelo manuseio da máquina fotográfica e por estar
circulando em áreas adjacentes às linhas, observando a superfície do solo e 3)
realiza as intervenções de subsuperficie. Portanto, ambos seguem a mesma
linha, não havendo separação de equipe, devido obviamente, a seu número
reduzido.

A

bagagem,

formada

basicamente

por

mochilas

com

os

equipamentos, ferramentas e recipientes d´água, foram carregados em sistema
de revezamento pelos três.
As características da cobertura do solo também tem peso importante no
momento de escolher a metodologia de campo. Por isso, se possível, a área
deve ser visitada antes, para se diagnosticar as dificuldades que a vegetação e
as estruturas contemporâneas (casas, galpões, indústrias, estufas, estrebarias,
estradas, etc.) podem oferecer no subseqüente levantamento. Caso tenha
anteriormente sido realizado um estudo prévio (licença prévia), o mesmo deve
ser consultado, como aconteceu neste trabalho, facilitando sobremaneira uma
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caracterização geral da área, desde que este trabalho tenha sido realizado
recentemente.
A previsão do tempo para os dias em que se está em campo também deve
ser consultada, uma vez que a visualização de vestígios arqueológicos muitas
vezes pode depender da luminosidade incidente sobre o solo. Além disso, dias
chuvosos atrapalham um levantamento em vários aspectos, como danificação
de equipamentos e problemas de saúde dos integrantes da equipe, para citar
dois exemplos mais comuns. Contudo, mais uma vez a natureza dos trabalhos
de Arqueologia Preventiva dificultam o planejamento, também no que se refere
à condições climáticas, porque os prazos precisam ser cumpridos em um
determinado tempo.
Com estas cinco variáveis – tamanho da área, duração do trabalho, n° de
integrantes, visualização do solo e clima – consideradas, optamos por montar
uma estratégia de campo que conjugou dois tipos distintos de levantamento: 1)
oportunístico e 2) sistemático.

Levantamento oportunístico: O levantamento oportunístico aconteceu antes
do percorrimento sistemático da área. Consistiu em entrevistas com os
moradores em busca de informações sobre possíveis locais com vestígios
arqueológicos. Neste caso o objeto praticamente conhecido por todos é o “pote
de barro”, referência às vasilhas cerâmicas Guarani comumente encontradas
na região de restinga. Neste mesmo momento que entrevistávamos os
moradores, realizamos uma mini-palestra, onde foram expostos alguns
conceitos como arqueologia, sítios arqueológicos, etc.

Levantamento sistemático: O procedimento de pesquisa adotado nesta etapa
foi o de executar um levantamento sistemático realizando percorrimento de
transects, isto é, traçando linhas virtuais através de coordenadas UTM,
efetuando sondagens em subsuperfície de 50 em 50 metros, além de observar
a superfície do solo durante todo o percurso. As dimensões das sondagens,
realizadas com trado holandês, giraram em torno de 20 x 20 cm em uma
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profundidade de 1 m. As distâncias de um transect a outro, também ocorreram
em espaços de 50 metros.
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7. Pesquisa de Campo

Transect 01

Sondagem 01
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Transect 02

Sondagem 01
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície.

Sondagem 02
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 03
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície.

Transect 03

Sondagem 01
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície.
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Sondagem 02
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 03
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 04
Ocorrência de aterro de estrada.

Sondagem 05
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 06
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície.

Transect 04

Sondagem 01
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície.
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Sondagem 02
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície.

Sondagem 03
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 04
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 05
Ocorrência de aterro de estrada.

Sondagem 06
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 07
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 08
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Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície.

Transect 05

Sondagem 01
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 02
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 03
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície.

Sondagem 04
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície.

Sondagem 05
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície.

Sondagem 06
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície.
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Sondagem 07
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície.

Sondagem 08
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície.

Sondagem 09
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície.

Transect 06

Sondagem 01
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 02
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 03
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície.

IPAT – INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS E TECNOLÓGICAS
RODOVIA JORGE LACERDA, KM 4,5 SANGÃO CAIXA POSTAL 3167 88805-350 CRICIÚMA – SC FONE/FAX: 048 443 0037

21

i.exe

i.ex

UNESC - UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE
IPAT – Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas
Setor de Arqueologia
Sondagem 04
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície.

Sondagem 05
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície.

Sondagem 06
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície.

Sondagem 07
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície.

Sondagem 08
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície.

Sondagem 09
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície.

Sondagem 10
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície.

Sondagem 11
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície.

IPAT – INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS E TECNOLÓGICAS
RODOVIA JORGE LACERDA, KM 4,5 SANGÃO CAIXA POSTAL 3167 88805-350 CRICIÚMA – SC FONE/FAX: 048 443 0037

22

i.exe

i.ex

UNESC - UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE
IPAT – Instituto de Pesquisas Ambientais e Tecnológicas
Setor de Arqueologia
Transect 07

Sondagem 01
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície.

Sondagem 02
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície.

Sondagem 03
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 04
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície.

Sondagem 05
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície.

Sondagem 06
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície.

Sondagem 07
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície.
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Sondagem 08
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície.

Sondagem 09
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície.

Sondagem 10
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 11
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 12
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 13
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
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tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Transect 08

Sondagem 01
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
superfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 02
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 03
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 04
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 05
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 06
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 07
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O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 08
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 09
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 10
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 11
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 12
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 13
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Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 14
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 15
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Transect 09

Sondagem 01
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 02
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 03
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 04
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).
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Sondagem 05
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 06
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 07
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 08
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 09
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 10
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Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 11
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 12
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 13
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Transect 10

Sondagem 01
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 02
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 03
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)
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Sondagem 04
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 05
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 06
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 07
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 08
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 09
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.
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Sondagem 10
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 11
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 12
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 13
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 14
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 15
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O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 16
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 17
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 18
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
superfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 19
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
superfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Transect 11

Sondagem 01
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).
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Sondagem 02
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 03
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 04
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 05
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
superfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 06
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 07
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).
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Sondagem 08
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 09
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 10
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 11
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 12
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 13
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
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bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 14
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 15
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 16
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 17
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 18
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).
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Sondagem 19
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 20
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Transect 12

Sondagem 01
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 02
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 03
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
superfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 04
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Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 05
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 06
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 07
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 08
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 09
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 10
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 11
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
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tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 12
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 13
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 14
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 15
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 16
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 17
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O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 18
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 19
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 20
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Transect 13

Sondagem 01
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 02
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
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tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 03
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 04
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 05
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 06
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 07
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 08
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 09
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O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 10
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 11
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 12
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 13
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 14
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.
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Sondagem 15
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 16
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 17
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 18
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Transect 14

Sondagem 01
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.
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Sondagem 02
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 03
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 04
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 05
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 06
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 07
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 08
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Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 09
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 10
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 11
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 12
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 13
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 14
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O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 15
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 16
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 17
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Transect 15

Sondagem 01
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 02
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O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 03
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 04
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 05
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 06
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 07
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).
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Sondagem 08
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 09
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 10
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 11
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 12
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 13
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
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tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 14
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 15
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Transect 16

Sondagem 01
Área alagada, impossibilitando a visualização tanto de superfície, bem como de
subsuperfície. O relevo encontra-se plano. (planície marinha)

Sondagem 02
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 03
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.
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Sondagem 04
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 05
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 06
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 07
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 08
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 09
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O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 10
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 11
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 12
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Transect 17

Sondagem 01
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 02
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O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 03
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 04
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 05
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 06
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 07
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
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bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 08
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 09
O perfil estratigráfico desta sondagem foi caracterizado por três horizontes
distintos: 1) 0-10 cm: camada húmica cor preta; 2) 10-40 cm: solo arenoso
bege claro; 3) de 40 cm em diante, surge o lençol freático. A cobertura vegetal
é formada por gramíneas e o relevo apresenta-se plano (planície marinha).

Sondagem 10
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Transect 18

Sondagem 01
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 02
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
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tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 03
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 04
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 05
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 06
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 07
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.
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Sondagem 08
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Transect 19

Sondagem 01
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 02
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 03
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 04
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.
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Sondagem 05
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 06
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 07
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Transect 20

Sondagem 01
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 02
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.
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Sondagem 03
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 04
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Transect 21

Sondagem 01
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 02
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.

Sondagem 03
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.
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Transect 22

Sondagem 01
O solo apresentou-se arenoso cor bege, tratando-se de duna fixada por
vegetação de gramíneas. O relevo apresenta-se levemente ondulado. Por se
tratar de duna, mesmo depois de mais de 2m de sondagem não foi alcançado o
lençol freático.
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8. Considerações Finais.

De acordo com os pressupostos teórico-metodológicos, realizou-se
levantamento arqueológico sistemático e oportunístico na área de influência
direta do loteamento imobiliário da Zona Norte do Balneário Rincão, município
de Içara, com área total de 53 hectares.
Em síntese, a área caracteriza-se geograficamente com vegetação de
gramíneas e algumas poucas árvores arbustivas de pequeno porte, assentados
sob dunas fixas e solos turfosos resultantes de antigos leitos de lagoas. Em
termos topográficos, apresenta-se em sua maioria plana, com pequenas
ondulações de dunas na região leste da área do empreendimento.
Como ações antrópicas recentes, destacam-se uma estrada geral que corta
a porção oeste da área, e uma casa assentada na parte sul.
Tanto nas 238 sondagens em subsuperfície, bem como em percorrimento
de superfície e entrevista com moradores próximos da área, não foram
encontrados quaisquer vestígios arqueológicos, na área de influência direta
deste empreendimento.
Os conhecimentos gerados por este relatório serão devolvidos para a
comunidade por meio de atividades de Educação Patrimonial, onde se está
procurando agendar datas na Escola Básica Melchiades Bonifácio Espíndola,
visando-se realizar atividades educacionais neste estabelecimento de ensino,
localizado na comunidade onde ocorreu este levantamento arqueológico.
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10. Anexos
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Foto: Juliano Campos

Foto 01: Vista parcial da área do empreendimento no sentido oeste-leste
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Foto: Juliano Campos

Foto 02: Trabalhos de sondagem em subsuperfície no transect 06
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Foto: Juliano Campos

Foto 03: Detalhe de área alagada no transect 06
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Foto: Juliano Campos

Foto 04: Sondagem 02 do transect 06, mostrando lençol freático surgindo em
40 cm de profundidade
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Foto: Juliano Campos

Foto 05: Esquadrinhamento de sondagem realizada no transect 07
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Foto: Juliano Campos

Foto 06: Área alagada presente no transect 07
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Foto: Juliano Campos

Foto 07: Casa estabelecida recentemente localizada no final do transect 08
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Foto: Juliano Campos

Foto 08: Sondagem 19 do transect 11 evidenciando solo arenoso cor bege
típico de duna
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Foto: Juliano Campos

Foto 09: Percorrimento do transect 12
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Foto: Juliano Campos

Foto 10: Vista parcial da área do empreendimento no sentido sul-norte
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Foto: Juliano Campos

Foto 11: Realização de trabalhos na sondagem 11 do transect 16
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Foto: Jaisson Lino

Foto 12: Percorrimento do transect 17
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Foto: Juliano Campos

Foto 13: Estrada geral Balneário Rincão – Torneiro, que atravessa a área do
empreendimento no sentido sul-norte
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Foto: Juliano Campos

Foto 14: Vista parcial da área do empreendimento no sentido leste-oeste, a
partir da sondagem 10 do transect 17
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ANEXO VI: ITEM AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E PROPOSIÇÃO DE
MEDIDAS MITIGADORAS

Estudo de Impacto Ambiental do Ecovitta Resort

Potencial de Impactos do empreendimento Ecovitta Resort sobre as
dunas costeiras, Balneário Rincão Norte (SC)

Laudo Técnico
Resp. Técnico: Dr. Luiz L.C.A.Tabajara
25 de abril de 2013

ESCOPO: O presente laudo verifica as implicações direta e indireta do
empreendimento Ecovitta sobre as formações eólicas existentes na barreira arenosa
progradante desenvolvida no Balneário Rincão Norte-SC, e identifica as áreas de risco
de escape das dunas para o interior, dando subsídios ao manejo das dunas, desde os
limites da preamar até 200m para o interior.
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Figura 4.5. Perfis da velocidade sobre a superfície arenosa (esquerda) e os
mesmos perfis com as alturas plotadas em escala logarítmica (direita).
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Figura 4.6- Linhas de corrente de vento ao redor de um obstáculo na praia deixado
pela maré. Aumento da velocidade do vento nos lados e diminuição a
sotavento, com a deposição de parte da carga e formação de corpos
arenosos alongados (shadow dunes).
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Figura 4.7 Interações entre um obstáculo do terreno com as forças aerodinâmicas
que induzem o desenvolvimento de forças de atrito e gradientes locais
de pressão.
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Figura 4.8- Morfologias erosivas observadas nas dunas ativas próximas a praia de
Rincão Norte: a) ruptura de deflação; b) corredor de areia alongado; c)
lençóis de areia parabólicos; d) erosão da face das dunas secundárias
exposta aos ventos de nordeste; e) dunas frontais estabilizadas sendo
retrabalhadas por fluxos de velocidade aerodinâmica em constrição
morfológica do canal sangradouro; f) trilha de veículos automotores
que acessam a praia pelo sul.

27

27
ii

LISTA DE LÂMINAS
LAMINA 1- Perfil morfo-ecológico (variação da cobertura vegetal percentual ao
longo do perfil transversal da duna frontal) do setor Norte e fotos dos
quadrados de cobertura indicadas.

17

LAMINA 2- Perfil morfo-ecológico (variação da cobertura vegetal percentual ao
longo do perfil transversal da duna frontal) do setor Central e fotos dos
quadrados de cobertura indicadas.

18

LAMINA 3- Perfil morfo-ecológico (variação da cobertura vegetal percentual ao
longo do perfil transversal da duna frontal) do setor Sul e fotos dos
quadrados de cobertura indicadas.

19

LISTA DE TABELAS
TABELA 1- Morfometria dos perfis praia-duna.

13

iii

1. INTRODUÇÃO
As planícies costeiras ou baixadas litorâneas são superfícies deposicionais de
baixo gradiente que margeiam o mar ou oceano, e são comumente representadas por
faixas de terrenos emersos, geologicamente muito recentes e compostos por
sedimentos marinhos, continentais, fluviomarinhos, lagunares, paludiais e eólicos
(Suguio, 2010).
A costa sul brasileira caracteriza-se pela existência de uma ampla planície
costeira, com cerca de 700 km de comprimento e largura máxima de 120 km, onde se
desenvolvem sistemas de barreiras arenosas múltiplas que aprisionam gigantescos
conjunto de lagunas (Patos e Mirim), além de outras menores. Ao sul do Cabo de
Santa Marta, a planície costeira é mais estreita e, em Torres (RS), as rochas
basálticas da Bacia do Paraná constituem o único promontório rochoso deste trecho
da costa sul do Brasil (Suguio, op.cit).
As planícies costeiras compostas por séries de cristas praias (cordões
litorâneos ou cordões arenosos), mais ou menos paralelos entre si e formadas
predominante por areias, representam uma costa de progradação ou costa de avanço
por sedimentação (Valentin, 1952; apud: Suguio, 2010). A costa do Balneário Rincão
apresenta também uma série paralela de cristas praias, em algumas áreas recobertas
por depósitos eólicos, em outras com exposições associadas a superfícies de deflação
eólica, conforme Horn Filho (2007).
O Projeto de Condomínio Ecovitta Resort está previsto para se localizar no
norte do município Balneário Rincão, Estado de Santa Catarina (Figura 1). O principal
acesso ao litoral se faz pela SC 444, estando distante de Içara e Criciúma 12 km e 26
km. A planície costeira da região integra o litoral Sul ou Meridional do Estado de Santa
Catarina, segundo Diehl & Horn filho (1996), e, pela classificação da costa brasileira
de Silveira (1964) constitui a costa quaternária do sul, situada entre laguna e o arroio
Chuí.
Os empreendimentos imobiliários instalados na frente das praias necessitam
de licenciamento ambiental e elaboração de planos de manejo de dunas locais com
inserção na planificação do município sede. Para efeito de apoio ao licenciamento,
foram definidos dois objetivos para o trabalho de consultoria:
i.

Estudo de possíveis implicações diretas ou indiretas do empreendimento
Ecovitta sobre as formações eólicas;
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ii.

Identificação das áreas de risco de escape das dunas frontais para o interior da
área do empreendimento, dando subsídios ao manejo futuro das dunas, desde
os limites da preamar até 200m para o interior.

Figura 1.1- Localização do Projeto de Condomínio Ecovitta Resort no litoral do
município de Rincão, situado no sul do Estado de Santa Catarina e distante 26 Km da
cidade de Criciúma pela estrada SC 444.
2- ESTUDOS ANTECEDENTES

2.1. Panorama geológico
A geologia catarinense foi subdividida em cinco grandes províncias geológicas
segundo caracteres estruturais, petrográficos, sedimentares e evolutivos (Horn Filho &
Diehl, 1994; Horn Filho, 2003): (1) Escudo catarinense; (2) Bacia do Paraná; (3)
Planalto da Serra Geral; (4) Complexo Alcalino e (5) Província Costeira. Do ponto de
vista cronológico, as rochas arqueanas, proterozóicas e cambrianas do Escudo
catarinense representam as rochas mais antigas do Estado (até ± 550 MA AP),
seguido das rochas sedimentares da Bacia do Paraná (entre 500 MA AP e 180 MA
AP), dos basaltos da Serra Geral (± 130 MA AP), das alcalinas do Domo de Lages (±
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65-70 MA AP) e dos depósitos sedimentares da Província Costeira de idade
quaternária (± 2 MA AP até o presente).
A costa do Estado de Santa Catarina estende-se desde a Barra do Saí na
fronteira com o Estado do Paraná até Torres no sul. Nestes 430 km de comprimento, é
possível separar dois segmentos principais, ou seja, uma costa mais complexa, desde
a Barra do Saí ao Farol de Santa Marta, onde promontórios alternam-se com baías; e
um segmento litorâneo relativamente retilíneo que se estende desde o Farol de Santa
Marta a Torres (Hesp et al., 2010).
A costa separa-se em dois compartimentos tectônicos diferentes, e seu limite
situa-se em torno de Laguna. O Sul é a bacia de Pelotas, uma bacia marginal
preenchida por sedimentos marinhos e costeiros, sendo a planície costeira a porção
emersa e mais recente desta bacia. A planície costeira do Balneário Rincão está
inserida no litoral Meridional da costa do Estado de Santa Catarina, e se assemelha à
planície rio-grandense, ao sul. O embasamento consiste dominantemente de basaltos
juro-cretáceos da Formação Serra Geral, arenitos triássicos da Formação Botucatu e
arenitos/folhelhos permianos da Formação Rio do Rasto (Horn Filho, 2003).
No extremo norte do setor (Laguna), afloram as últimas exposições no estado
de granitos das unidades lito estratigráficas Granito Serra do Tabuleiro e Suíte
Intrusiva Pedras Grandes. As rochas graníticas representam o substrato das
elevações da serra do Tabuleiro, ao norte, e os arenitos e basaltos constituem o
substrato da serra Geral, ao sul (Horn Filho, 2007). Estas diferenças no substrato
geológico produzem o alargamento da planície costeira ao sul de laguna.

2.2 Clima
A zona costeira do Estado de Santa Catarina situa-se na zona Subtropical Sul
(Strahler, 1977) e sua posição geográfica favorece a influência de massas de ar
oceânicas. Assim, o clima é controlado por duas massas de ar: o Anticiclone Tropical
do Atlântico Sul (ATAS) e o Anticiclone Migratório Polar (AMP) (Orselli, 1986). O ATAS
é um centro de alta pressão que produz uma massa de ar úmida e quente, com uma
posição semipermanente entre as latitudes 18° e 35°S. O AMP é um centro migratório
de alta pressão, alimentado pelas massas de ar frias da Antártica e migra na direção
NE (Tomazelli, 1990).
Os dois anticiclones se alternam sazonalmente; o do Atlântico Sul predomina
durante os meses mais quentes (primavera-verão) e, normalmente, atua na costa
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produzindo ventos da direção E e NE. No outono-inverno, o Polar é mais ativo, e,
consequentemente, os ventos do quadrante sul que acompanham o deslocamento das
frentes frias aumentam de frequência e intensidade.
Apesar das condições climáticas acima predominarem na maior parte do
Estado de Santa Catarina, dependendo do local, os ventos costeiros são
completamente diferentes. A Figura 2.1 ilustra as rosas de areia (Derivas potenciais)
para três locais ao longo da costa sul onde os dados de vento estão disponíveis.
Apesar do Balneário de Rincão situar-se entre o Farol de Santa Marta e Torres, está
mais sujeito a influência da rosa de areia do Farol de Santa Marta. As análises foram
realizadas utilizando os métodos descritos por Fryberger e Dean (1979).

Figura 2.1- Potencial de deriva das areias eólicas para a Ilha do arvoredo, Farol de
Santa Marta e Torres. Os potenciais de deriva (DP) estão em unidades vetoriais, os
dados originais estão em m/s e as velocidades iniciais medidas a 10m de altura
geralmente são de 5 m.s-1 . Os ventos da direção sul, mais significativos em Arvoredo,
diminuem para o sul na medida em que os ventos nordeste aumentam (modificado de
Hesp et al, 2007).
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As características topográficas da área adjacente à costa, também atuam como
os principais controladores sobre o clima da região (Tomazelli, 1990 e 1993; Giannini,
1993). As montanhas e escarpas da Serra Geral, mais elevadas e próximas à costa no
setor norte (até 1200 m), criam uma barreira para as massas de ar úmidas que vêm do
oceano. Essas massas de ar impedidas em seu movimento condensam, causando
precipitação orográfica e tendem a fazer a ilha de Santa Catarina e a área adjacente,
mais subtropical do que áreas ao sul. No litoral sul, a precipitação é a menor do
Estado de SC (1219 mm), devido ao fato de que as escarpas da Serra Geral estarem
mais distantes da costa.
2.3 Ondas, marés e correntes litorâneas.
Registros de ondas em águas profundas e distantes 35 quilômetros ao largo da
ilha de Florianópolis mostraram que a direção de proveniência das ondulações de sul
(170°) predomina, com um período de 12 s e alturas entre 1,0 a 1,5 metros. As ondas
geradas por ventos locais são secundárias e chegam da direção 70° (ENE), com um
período de 7 s e uma altura de 1.0 m (Fig. 2.2) (Melo et al., 2003; Miot da Silva, 2006).
As marés astronômicas no Estado variam um pouco dependendo da posição.
De acordo com a tabela da maré do porto de Imbituba, a amplitude média astronômica
da maré é 0,6 m, sendo de micromarés com irregularidades diurnas (Giannini 1993).
No entanto, em costas dominadas por onda, a ação de fatores atmosféricos e ondas
podem gerar alterações significativas no padrão de variação das marés. As marés
meteorológicas estão associadas à passagem das frentes frias e ciclones na região, e,
segundo Pugh (1987), representam a diferença entre a maré astronômica e maré
realmente observada.
Existem 3 tipos de correntes na zona de surfe: (1) fluxos de retorno pelo fundo
(undertow); (2) correntes de retorno (células de circulação); e (3) correntes
longitudinais. Embora as correntes de retorno e fundo sejam conceituadas como
correntes que atuam na direção perpendicular a praia, na realidade elas coexistem,
resultando em fluxos oblíquos a linha de costa.
As correntes longitudinais são fluxos contínuos paralelos à costa no interior da
zona de surfe. Estas correntes são responsáveis pela mobilização de grande
quantidade de sedimentos e estão associadas aos problemas relativos à erosão de
longo período das praias e empolamento devido a obras de engenharia/barras
estuarinas na costa (Aagaard e Masselink, 1999). Em geral, a corrente longitudinal a
costa na região de estudo predomina de SE para NE, como indicam o sentido das
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restingas das desembocaduras fluviais, bem como as características texturais dos
sedimentos e as variações mineralógicas (Villwock, 1987; Tomazelli & Villwock, 1992).
As reversões locais da deriva litoral ocorrem particularmente durante condições fortes
do nordeste.

Figura 2.2- Registro das Alturas e períodos das ondas em águas profundas ao largo
da costa da ilha de Florianópolis. O diagrama embaixo ilustra frequências de dados
combinados para a direção (graus) e o período (segundos), mostrando dois picos de
ondas: um proveniente de 170° e período de 12 s e, outro pico de ondas, de 73° com
um período de 7 segundos (Miot da Silva, 2006).
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2.4 Oscilações do Nível do Mar no Holoceno
A margem continental brasileira ao sul do Cabo de Santa Marta é do tipo
tectonicamente estável, submetida, em épocas mais recentes, somente a movimentos
epirogênicos bastante suaves. As únicas peculiaridades fisiográficas são atribuídas
aos fenômenos deposicionais e erosivos que resultaram dos últimos eventos
transgressivos e regressivos posteriores ao Último Máximo Glacial, há 17.500 anos AP
(Villwock et al., 1986; Suguio, 2010).
A altura máxima do nível relativo do mar atingida durante o Holoceno foi de
aproximadamente 2.5 m acima do atual, e depois caiu gradualmente até o presente.
Esta tendência de oscilação do NMM é similar àquela relatada por Angulo et al. (2006)
para outros locais do sul do hemisfério.
A barreira arenosa do balneário de Rincão se formou provavelmente ao redor
de 7.000 anos AP, no Holoceno tardio, bem antes que o nível relativo do mar atingisse
o nível atual, e isolou uma lagoa atrás dela. Segundo Dillenburg et al 2006), a parte
interna da barreira foi construída durante a fase transgressiva (entre 7 e 5 ka),
seguindo-se de uma fase de barreira regressiva e progradante que se processou
durante o rebaixamento do nível do mar (figura 2.3).
Atrás dos depósitos da barreira há um complexo lagunar que ficou isolado após
a construção da barreira no Holoceno. Após 5 Ka, com o rebaixamento do nível base
devido à queda do nível do mar, o sistema lagunar foi sendo preenchido em razão da
contribuição continental dos rios, retrabalhamento dos sedimentos pela dinâmica
lagunar, e pelo assoreamento das margens leste por sedimentos eólicos (Delaney,
1965; Tomazelli, 1990),

sem restringir, contudo, as conexões das principais

drenagens continentais (Rio Tubarão, Urussanga, Araranguá) ao mar (Figura 2.4).

Figura 2.3. Curva de variação do nível relativo do mar nos últimos 7.000 anos, ao
longo do trecho Itajaí-Laguna (SC), utilizando indicadores biológicos, pré-históricos/
sambaquis e paleoterraços de construção marinha (Suguio et al., 1985).
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2.5. Caracterização da Barreira arenosa na região sul de SC
Hesp et al (2010) distinguiu vários tipos de barreiras e suas formas superficiais
ao longo da costa de Santa Catarina. A figura 2.4 indica os tipos de formas terrestres
dominantes ao longo da costa sul, entre o Cabo de Santa Marta e Torres. Ao contrário
da província situada entre a praia da Pinheira e Santa Marta, cuja presença de
promontórios rochosos configura praias relativamente estreitas na forma de arcos, as
praias ao sul se caracterizam por serem longas e retilíneas, com barreiras dominadas
por campos de dunas relíquias e ativos, em larga escala.
A província costeira IV de Hesp et al. (op. cit) esta situada na porção mais ao
sul do Estado, estendendo desde o Farol de Santa Marta à borda do Rio Grande do
Sul (em Torres). A linha de costa tem um perfil suavemente côncavo com uma direção
geral ENE, e a Serra geral é relativamente longe da costa. A plataforma continental
interna nesta província é larga e suave (1: 200), de acordo com Muehe (1998). Os
sedimentos são compostos por areias finas, bem arredondadas e bem classificadas
(Kowsmann e Costa 1979). As praias são predominantemente dissipativas, planas e
com gradientes topográficos suaves, e zonas de surfe largas e com vários bancos
longitudinais a costa, por onde ondas com alturas médias em torno de 1.0 m dissipam
a sua energia (Giannini 1993; Tabajara et al., 2005; Martinho et al., 2006).
As barreiras compreendem os campos de dunas transgressivas ativas e
relíquias que progradaram durante os últimos 7.000 anos. Pelo sistema de
classificação de Thom et al. (1992), elas são barreiras progressivas formadas por
campos de dunas transgressivos. Este sistema de barreira, que se estende na direção
sul a centenas de quilômetros até o Uruguai, foi denominado de Ilhas Barreiras por
Shepard (1960) e Stutz e Pilkey (2001). No entanto, na retaguarda das barreiras, as
lagoas são descontinuas e a barreira é conectada em ambas as extremidades (Santa
Marta-SC e Uruguai) por afloramentos rochosos e, ao longo de seu comprimento,
alguns lugares ficaram unidos à barreira mais antiga Pleistocena (Hesp et al, 2010).
Em costas baixas arenosas, com a subida do nível do mar ocorre à erosão do
perfil da praia e a sua translação em direção ao continente a fim de restaurar o perfil
de equilíbrio (Bruun, 1988); a recíproca também é verdadeira, o rebaixamento do nível
relativo do mar induz intenso transporte de areia da plataforma continental interna para
a praia. Consequentemente, as ondulações deverão transportar os sedimentos não
consolidados da antepraia rumo ao continente, depositando-os no prisma praial e
promovendo a progradação da costa (Suguio, 2010). Tal disponibilidade de areia aos
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ventos incidentes na praia inicia a formação de dunas primárias junto à pós-praia e
desenvolve sucessivos campos de dunas transgressivas para o interior da barreira.

Figura 2.4- Mapa geográfico e formas terrestres presentes na província costeira, ao sul
do Estado de Santa Catarina, entre Laguna e Torres (RS), In: Hesp et al.(2010).
9

3. MATERIAIS E MÉTODOS
3.1. Diagnóstico
3.1.1 Morfodinâmica das praiais
A necessidade de se identificar os problemas ambientais de origem antrópica e
natural envolvendo as praias arenosas oceânicas do Balneário Rincão Norte exigiu a
caracterização dos estados morfodinâmicos de praias, descritos por Wright e Short
(1984). O termo morfodinâmica significa o ajuste mútuo entre a topografia e a
hidrodinâmica da praia responsável pelo transporte de sedimentos (Wright e Thom,
1977).
Praias de micromarés, dominadas por ondas, podem ser classificadas usandose três variáveis: altura de onda na rebentação (Hb), período da onda (T) e tamanho
do grão (Ws), combinadas e definidas como velocidade de queda adimensional por
Wright e Short (1984), definido na equação 1.
Ω = Hb / Ws.T

(1)

Em praias com pequena variação granulométrica lateral, o parâmetro escalar
de surfe (ε) traduz melhor as condições morfodinâmicas por relacionar dados
hidrodinâmicos com o gradiente entre a praia e a rebentação. Guza e Inman (1975)
demonstraram que as características da onda na arrebentação, o nível de ressonância
sobre a costa e o tipo de barras formadas, são dependentes da refletividade ou
parâmetro escalar do surfe (ε), dado por (equação 2):
ε = Hb w² / g tan² ß

(2)

onde: Hb = altura da onda na arrebentação, w = freqüência da onda incidente (2π/ T,
T= período), g = aceleração da gravidade, ß = declividade entre a praia/arrebentação.
3.1.2 Morfo-ecologia de dunas
A técnica de estudo da cobertura vegetal sobre as dunas envolve o
levantamento de perfis transversais à praia, perfazendo uma varredura sobre a duna
frontal e embrionária junto à pós-praia, até 36 m para o interior da terra. A cada três
metros do perfil transversal, a cobertura vegetal foi avaliada através de quadrados
(1x1m) e registrada com máquina fotográfica digital.
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As espécies vegetais foram identificadas com o uso de guias ilustrados das
plantas das dunas costeiras de Cordazzo e Seeliger (1995). Os resultados são
apresentados na forma de gráficos de variação da cobertura vegetal total, por m 2, ao
longo do perfil duna – praia.
A classificação das dunas frontais utilizou o modelo evolutivo de Hesp (1988),
segundo cinco estágios morfo-ecológicos, desde a duna estável em acreção, bem
vegetada (90-100%) e com o declive da face marinha suave (Estágio 1); até a erosão
dos cordões em larga escala, permanecendo apenas nódulos remanescentes, bacia
de deflação e lençóis de areia móveis (Estágio 5). A evolução das dunas frontais
também considera os conceitos de Arens & Wiersma (1994) em relação ao estado em
longo período da barreira, que no caso estudado, aplica-se a uma costa progradante.
3.2. Análise dos Impactos do empreendimento sobre os campos de dunas
A determinação e avaliação dos impactos parte de elementos relacionados à
evolução paleogeográfica da barreira no Holoceno, a origem e dinâmica atual dos
corpos eólicos livres, bem como avaliar as mudanças no padrão de fluxo aerodinâmico
em decorrência das edificações, confirmando laudo já realizado.
As medidas de prevenção e atenuação são aquelas que podem ser aplicadas
aos princípios de concepção, de construção e de controle, de modo a prevenir, reduzir
ou eliminar os eventuais efeitos negativos do empreendimento e, se possível melhorar
a qualidade do meio ambiente (AIE, 1994). Um dos instrumentos de controle dos
impactos é a realização de planos de manejo de dunas, com a finalidade de proteger
os ecossistemas eólicos no interior da faixa de conservação da restinga (300 m da
preamar para o interior).
4. RESULTADOS
4.1. Morfodinâmica das praias
Os estudos morfodinâmicos, tradicionalmente, são feitos por meio de perfis
transversais à praia, e a morfologia bidimensional da praia é interpretada segundo as
condições prevalecentes do mar (altura e período de ondas). A investigação de campo
realizada na praia e dunas adjacentes ao empreendimento Ecovitta, dia 19 de janeiro
de 2013, estabeleceu três nivelamento geométricos perpendiculares à praia e
equidistantes 200m, o que possibilitou analisar a variação das condições ambientais
ao longo da praia. A extensão dos perfis abarcou desde a linha d’água do mar, até o
reverso da duna frontal na estrada de terra próxima a cerca do terreno (Fig. 4.1).
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Figura 4.1- Localização dos perfis transversais de praia P1, P2 e P3 em frente ao
terreno Ecovitta, equidistantes 200 m (topo); e, embaixo, os perfis bidimensionais
desde a linha da água até a cerca da propriedade junto à estrada de chão.
Os estudos morfodinâmicos no Estado de Santa Catarina estão bem
desenvolvidos no litoral centro – norte entre as ilhas de Florianópolis e São Francisco,
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contrastando com o vazio de informações existentes ao sul de Florianópolis (Muehe,
2006). Os levantamentos anteriores realizados nas praias de Rincão Norte, em razão
do licenciamento ambiental do projeto imobiliário Ecovitta, as classificam como
dissipativo (Geológica, 2006). No entanto, o presente laudo verificou uma condição
morfodinâmica intermediária de mais baixa energia. Portanto, são praias que seguem
uma programação bisazonal dirigida pela altura das ondas: perfis de erosão durante o
inverno (dissipativo) e perfis de acreção de verão (intermediários).
Praias dissipativas representam o extremo do espectro de praias de alta
energia, condição atingida durante o período de ondas altas, acompanhada por erosão
da praia subaérea. Estas praias são caracterizadas por uma zona de surfe larga e com
baixo gradiente topográfico, através da qual ondas se dissipam e se reformam em
sistemas de banco e cavas longitudinais. Somente as praias de alta energia, sujeitas a
persistentes ondas altas, contendo areia fina, são praias modais dissipativas (Short,
1999).
Praias intermediárias situam-se entre as praias dissipativas de alta energia e as
praias refletivas de baixa energia (Wright e Short, 1984). Em sistemas intermediários,
o declive próximo à costa é mais inclinado e a onda incidente tende a quebrar na
forma mergulhante. A zona de surfe apresenta-se horizontalmente segregada com
barras e correntes de retorno. Estas condições são favorecidas no verão em Rincão
por uma larga amplitude de condições ambientais: ondas moderadas (até 1,8 m) e
período de onda mais longo.
A tabela 1 apresenta a caracterização morfométrica dos perfis de praia
levantados na praia do Rincão Norte. O tipo e a forma da praia estão em equilíbrio
com os processos hidrodinâmicos da zona de surfe, antecedentes ao dia do
levantamento. A pós-praia estende-se desde a base da duna até a crista do berma, é
relativamente plana e extensa (largura média de 73 m) e com declive suave (1 grau).
O berma é um depósito formado pela sedimentação da ação de ondas acima da linha
de preamar média (Suguio, 1992).
Tabela 1- Morfometria dos perfis praia-duna
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A zona do estirâncio é relativamente estreita, estendendo-se desde o ponto de
colapso da onda na face da praia até o limite superior da ação do fluxo do
espraiamento na praia seca. A morfometria dessa zona retrata as condições
ambientais mais refletivas, em razão da pequena largura disponível para a dissipação
das ondas (run up) e alta declividade (média= 5°).
A deriva litorânea dos sedimentos longitudinais a costa em Rincão é
influenciada pela proximidade da plataforma de pesca e pelo espigão hidráulico da
desembocadura do rio Urussanga no mar, com consequente retenção de sedimentos
disponíveis ao transporte normal a praia. A forma da praia e os estoques de areia
pouco variaram nos perfis, a exceção do perfil Ecovitta Norte (P1), próximo ao
sangradouro, que apresentou o maior comprimento e volume da praia subaérea e
mais baixo declive, respectivamente, 96 m, 110 m 3m-1 e 0,6 graus (Tabela 1). Os perfis
situados ao sul, respondiam com um maior estoque de areia para construir bermas e
dunas primárias, sugerindo uma maior disponibilidade de areia seca interagindo com
os ventos, em face de uma contínua sedimentação por ondas na praia.
O estado morfodinâmico das praias era intermediário de mais baixo espectro
de energia, do tipo crista e canal ou terraço de maré baixa (Fig. 4.2). As condições
hidrodinâmicas apresentaram ondas significativas de 1,4m de altura e período de 12s,
típica ondulação de verão, com grande capacidade de construção do perfil praial. O
parâmetro escala de surfe- Ɛ (Guza & Inman, 1975) variou entre 2 e 4, assim como o
parâmetro dimensionador da velocidade de queda de grão- Ω (Wrigt & Short, 1984)
igual a 3, caracterizam um tipo de praia intermediária de baixa energia.

Figura 4.2- Desenho esquemático de uma morfologia de praia do tipo “crista e canal”,
situação encontrada dia 19 de janeiro na praia de Rincão Norte.
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No intervalo entre dois episódios de alta energia, o banco externo (storm bar)
característico da morfologia dissipativa, usualmente fica inativo, permanecendo ativas
somente as barras internas, numa forma intermediária, sujeitas a intervenção de
ondas calmas e mais baixas (Aagaard, 1990). Nestas condições, os bancos existentes
na praia submarina tendem a migrar em direção a costa e se moldar a essa. Em
síntese, enquanto que a face da praia mantinha-se altamente refletiva em razão da
parede do berma, o terraço de maré baixa e o banco intermediário (externo) era mais
dissipativo (Figura 4.3).

Figura 4.3- Tipo de praia e feições morfológicas encontradas no perfil Ecovitta Sul,
Balneário Rincão Norte, dia 19 de janeiro de 2013. Observa-se a esquerda, uma cava
submarina longitudinal a costa (praia refletiva) e, à direita, na praia emersa, o berma
seguido de uma depressão.
4.2. Morfo-ecologia das dunas primárias e sistemas adjacentes à praia.
Como reflexo da progradação da barreira arenosa em longo período de tempo
(Dillenburg et al. 2006; Hesp et al. 2007), na qual se assenta o terreno do
empreendimento Ecovitta, as praias estão sujeitas a um processo contínuo de
acumulação de sedimentos e acreção de linha de costa, somente interrompido nos
períodos de maior agitação marítima. A construção de dunas eólicas interage com o
contínuo domínio deposicional das ondas na praia.
Em geral, as dunas no Balneário Rincão Norte têm morfologia estável e
inclinação da face marinha suave (≤ 20%), levemente convexa, resultando em maior
estabilidade frente aos fortes ventos. A presença de dunas incipientes no pós-praia
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caracteriza a duna em acreção, que além de proteger a base da duna estabilizada,
indica a recuperação ou progradação do sistema em direção ao mar.
As formas erosivas (Rupturas de deflação eólicas) estão situadas no setor norte
e sul, que provavelmente sejam decorrentes do vento, não das ondas, em razão da
inexistência de escarpas na face marinha produzidas por ondas de tempestades. No
setor norte tem o agravo do corte da estrada que expõem a camada de sedimentos
aos ventos, que o retrabalham na forma de lençóis de areia no sentido SW.
As lâminas 1, 2 e 3 ilustram a morfo-ecologia das dunas frontais numa extensão
entorno de 36 m do pé da duna para o interior. Em todos os três setores analisados o
perfil iniciava no reverso da duna, em área de deflação eólica. O setor Norte
experimenta a ação erosiva esporádica do canal sangradouro, mas em franca
colonização da vegetação embrionária e recuperação do pé do antigo talude.
No setor central encontra-se a duna frontal maior e mais estável da região, em
razão da sua estrutura morfo-ecológica, e pelo aporte contínuo de sedimentos eólicos
chegando da praia, que depois de fixados por vegetação pioneira e crescimento lateral
de estolões de Panicum racemosum (Lâmina 2d), coalescem a duna frontal
estabilizada.
No setor Sul, a cobertura vegetal na face marinha da duna frontal estável é
descontínua, tanto pela associação vegetal Panicum racemosum e Senecio
crassiflorus como pela redução das colônias de Blutaparon portulacoides na base da
mesma. Isto confere uma morfologia de crista mais ondulada e um talude mais
inclinado paro o lado marinho.
As duas variáveis controladoras do tipo e das dimensões dos depósitos eólicos
são os estoques de sedimentos disponíveis para o transporte eólico e o regime de
ventos (Giannini et al., 2005). O suprimento sedimentar é controlado pelo saldo de
sedimentos existentes na porção emersa da praia, na dependência do aporte fluvial e
do tipo morfodinâmico de praia (Short e Hesp, 1982).
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LAMINA 1- No topo, variação da cobertura vegetal percentual ao longo do perfil
transversal da duna frontal e no perfil a posição das fotos dos quadrados de cobertura
indicadas. Foto a) área de deflação no reverso da duna com as espécies Panicum
racemosum e Oxypetalum tomentosum; foto b) face marinha da duna sujeita a
soterramento, com as espécies Panicum racemosum e Hydrocotile bonariense; foto c)
vegetação resistente às inundações marinhas povoando a pós-praia: Blutaparom
portulacoides e Paspalum vaginatum; foto d) vista na direção SW do canal
sangradouro seco e duna frontal estabilizada mais antiga (fundo), e as dunas
incipientes coalescentes a frontal colonizada com capim de praia e Ipomoea sp.
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LAMINA 2- No topo, variação da cobertura vegetal percentual ao longo do perfil
transversal da duna frontal e no perfil a posição das fotos dos quadrados de cobertura.
Foto a) moerão fixado na área de deflação do reverso da duna; foto b) associação das
espécies Panicum racemosum, Senecio crassiflorus e Hydrocotile bonariense na face
marinha da duna; foto c) colonização da espécie vegetal Blutaparom portulacoides na
base da duna frontal; foto d) a vista na direção Sul mostra o forte aporte de areias
eólicas retidas no pé da duna frontal por agrupamentos vegetais, constituindo dunas
incipientes alongadas e transversais ao vento NE.
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LAMINA 3- No topo, variação da cobertura vegetal percentual ao longo do perfil
transversal da duna frontal. Foto a) Reverso da duna com as espécies Ipomoea pescaprae e Panicum racemosum; foto b) corredor de deflação eólica sem vegetação,
apenas estolões secos de capim de praia; foto c) colônia de Senecio crassiflorus e
aumento pontual da CV%; foto d) A vista na direção NE mostra as dunas frontais
adjacentes ao perfil mais onduladas (Hummocky) e embrionárias esparsas, e algumas
brechas (rupturas de deflação) conectadas a corredores de deflação.
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4.3. Análise dos Impactos do empreendimento sobre os campos de dunas
4.3.1 Determinação e Avaliação dos Impactos
As perguntas alçadas ao exame técnico do parecer são: 1) Qual o possível
efeito direto e indireto do empreendimento sobre a dinâmica das dunas localizadas
próximo ao terreno do projeto de empreendimento seja na porção a barlavento ou a
sota-vento?. 2) Qual o alcance territorial dos impactos dos ventos sobre as estruturas
construídas? 3) Como evitar uma possível fuga de areia das dunas frontais junto à
praia para o interior, em direção à área do empreendimento? A seguir analisamos
estas questões, importantes para o licenciamento do projeto urbanístico e para a
construção da síntese conclusiva do documento.


Efeitos diretos e indiretos do empreendimento sobre as dunas transgressivas
Tomazeli et al. (2008) cita que a extinção de campos eólicos pode ser de forma

direta e indireta: 1) De forma direta, a extinção ocorre quando obras urbanas passam a
ocupar o mesmo espaço físico, antes ocupado pelas dunas. (2) A extinção indireta,
mais lenta, ocorre quando se interpõe construções ou qualquer obstáculo que produza
o cancelamento da fonte de alimentação das areias oriundas da praia adjacente.
A área de influência direta do projeto é constituída por lençóis arenosos
relíquias, cujas morfologias tênues são identificadas nas fotos aéreas pela cobertura
vegetal mais rala e altimetrias de apenas 0,5 m acima da superfície de deflação. O uso
histórico da propriedade para criação de gado bovino manteve um estrato herbáceo
ralo, dominado pelas gramíneas Axonopus compressus e Andropogon lateralis que
predominam na pastagem (Perin, 2012). A ausência de dunas eólicas com face de
deslizamento aliado a pobreza de extratos arbustivos e arbóreos, descaracteriza a
área como Área de Preservação Permanente. No caso em tela, o terreno não tem
dunas, mas lençóis arenosos espalhados pelo vento e fixados por gramíneas, devido
ao baixo estoque sedimentar.
A outra questão, é se existe influência indireta do empreendimento no
cancelamento do suprimento das areias oriundas da praia adjacente. A orientação da
costa do balneário Rincão é a mesma do vento predominante de NE, portanto, o
transporte eólico líquido se processa mais ao longo da praia, do que oblíquo à praia.
Os corredores de areia permanecem próximos ao perfil da praia, na retaguarda das
dunas frontais (ver lâminas morfo-ecologia de dunas, item 4.2). Quando ocorre escape
de areia em razão de interações do vento com a morfologia, em seguida são fixadas
pela vegetação subarbustiva da região entre as dunas primárias e secundárias.
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As dunas transversas móveis da região de torneiro migram ao longo da costa,
e as dunas móveis da planície interna são alimentadas por areias oriundas da barra do
rio Urussanga, ou do retrabalhamento de paleodepósitos. Portanto, não existe neste
cenário de planície progradante, campos de dunas livres interiores que sejam
alimentados pela praia adjacente.



Efeito das estruturas construídas sobre o perfil de vento e dunas
Uma das finalidades do presente estudo é avaliar a extensão da influência das

edificações propostas no projeto sobre a corrente atmosférica local e determinar o
limite da área de perturbação para cada caso específico. Para isso precisamos
conhecer um pouco da física dos movimentos aerodinâmicos responsáveis pelo
transporte das areias eólicas.
O vento ao soprar sobre a superfície arenosa da praia torna-se mais lento junto
ao chão devido a sua fricção com o terreno. O decaimento do fluxo do ar produz um
perfil de velocidade similar ao reproduzido na curva aritmética da figura 4.4.a. A
mesma curva plotada em escala logarítmica (Fig. 4.4.b), transforma-se em uma linha
reta, e, este gráfico mostra que a velocidade zero é produzida pela fricção, numa
pequena, mas muito significativa altura acima da superfície arenosa. Essa altura esta
relacionada à rugosidade da superfície do terreno, chamada de rugosidade efetiva ou
Zo. Para uma praia plana sem movimento de areia, o Zo está entorno de 1/30 da
média do diâmetro médio do grão na superfície- equivalente a 1/30 mm ou 0,03 mm
para areias de 1 mm de diâmetro (Pethick, 1984).
A transferência do fluxo para baixo (momentum) sobre a superfície do terreno
depende do aumento do gradiente de velocidade nas camadas mais altas do perfil da
velocidade. O comportamento aerodinâmico frente à rugosidade da superfície é
proporcional as mudanças na velocidade com a elevação. Assumindo que a
velocidade aumenta com o log. da altura, esta relação é descrita pela equação geral
do perfil do vento (von Kárman, 1934):
Uz = (U*/K) ln (z-h)/zo

(3)

onde; Uz = velocidade numa dada altura z acima da superfície.
U* = Velocidade necessária para iniciar o movimento dos grãos
K = constante de Karman ( 0,40)
Zo = tamanho da rugosidade, que corresponde à elevação na qual a velocidade
do vento passa por zero.
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h = deslocamento da altura, limite aerodinâmico, usualmente assume-se como
sendo a superfície da areia, h=0 m.

Figura 4.4. Perfis da velocidade sobre a superfície arenosa (esquerda) e os mesmos
perfis com as alturas plotadas em escala logarítmica (direita). A velocidade de
cisalhamento necessária para iniciar o movimento das areias finas é de 5m/s, medida
1 m acima da superfície.
Para uma superfície arenosa sem vegetação, o deslocamento da altura é
pequeno em relação ao comprimento da rugosidade e pode ser desprezada.
A figura 4.5 mostra um típico ornamento da zona entre marés, uma garrafa
depositada em uma praia sujeita a depleção do vento. As linhas das correntes que
passam ao redor da garrafa são modificadas, a variação da velocidade do vento causa
também variação na taxa de transporte das areias. Ocorrerá erosão ao lado da garrafa
para satisfazer o aumento na taxa de transporte e deposição a sota-vento, onde a taxa
de transporte decresce. Esta deposição forma uma espécie de sombra (shadow dune)
ao longo da linha de corrente, paralela ao plano de direção do vento.
Logo que a duna atinge a altura da garrafa, a deposição paralisa em função da
velocidade não ser mais afetada pelo soterramento do obstáculo. Para que a
deposição possa continuar construindo uma duna real, o obstáculo ao vento deve
manter-se andando com a taxa de deposição. Este é o papel da vegetação pioneira
que cresce na medida do soterramento ao estabelecer espessa camada de ar
estagnado junto à base da vegetação.

22

Figura 4.5- Linhas de corrente de vento ao redor de um obstáculo na praia deixado
pela maré. Aumento da velocidade do vento nos lados e diminuição a sota-vento, com
a deposição de parte da carga e formação de corpos arenosos alongados (shadow
dunes).

A ilustração da figura 4.6 mostra que a corrente atmosférica é modificada por
forças aerodinâmicas em locais muito próximos a obstáculo rígido do terreno, que
induzem o desenvolvimento de forças de atrito e gradientes de pressão locais. O atrito
superficial e os gradientes de pressão se combinam retardando o fluxo atmosférico na
camada superficial e produzindo regiões onde o fluxo é localmente perturbado,
causando o desenvolvimento de área de estagnação (cavidade). O fluxo dentro da
região de estagnação é altamente turbulento, e conceitualmente persiste como
vórtices circulantes. A fronteira externa da região dos vórtices ou cavidade se estende
do ponto de descolamento até o ponto de aderência à jusante do obstáculo.
Avaliações de resultados de túnel de vento, por Huber et al. (1976), indicam
que, para edificações muito largas, a máxima extensão dos efeitos adversos para a
região da cavidade não ultrapassa 10 vezes sua altura. Hosker (1979) desenvolveu
um procedimento empírico para estimar o comprimento da cavidade atrás de prédios
retangulares de cantos vivos bi e tridimensionais. O estudo demonstrou que a
extensão à jusante (para onde corre o vento) de significativa influência dos ventos é de
5L. Estes modelos serão utilizados para avaliar a influência das estruturas rígidas
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sobre o fluxo de ar ao seu redor, ou seja, a zona limite da perturbação se estende 5 a
10 vezes a altura das edificações, além desta distância há o retorno do fluxo
aerodinâmico laminar.

Figura 4.6- Interações entre um obstáculo do terreno com as forças aerodinâmicas que
induzem o desenvolvimento de forças de atrito e gradientes locais de pressão.
O arranjo final do projeto imobiliário foi simulado como um bloco concreto de 6
a 9 metros, equivalente a 2 pavimentos (térreo + 1 pavimento) e 3 pavimentos (térreo
+ 2 pavimentos), respectivamente. De acordo com os resultados (Fig. 4.7), após uma
distância de 90 metros a sota-vento das edificações, o perfil do vento será
normalizado, e as dunas móveis transversais, situadas a 245 m do vértice norte do
muro do condomínio, não serão afetadas pelas interações dos ventos costeiros sobre
as edificações.
A interação dos ventos sul e sudeste a sota-vento das construções seriam as
de maior risco às dunas móveis transversais, mas, a capacidade de transporte dos
ventos do quadrante sul é reduzida, por serem frequentemente acompanhados de
sistemas frontais e chuvas (Tomazelli, 1993; Giannini, 1993).
Conforme ilustra as rosas de areia da figura 2.1, dependendo do local, os
ventos costeiros são completamente diferentes. A Deriva Potencial dos ventos na
região do Balneário Rincão, apesar de estar mais sujeita a influência da rosa de areia
do Farol de Santa Marta, apresenta uma deflexão de 20 a 30 graus para Oeste em
relação a essa. O eixo de deslocamento das dunas transversais na planície interna
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apresenta um Azimute próximo a 250°N, confirmando a tendência para o sul do Cabo
de Santa Marta da deriva eólica potencial se aproximar da Rosa de Areia de Torres,
ou seja, a soma vetorial resultante dos ventos que sopram a velocidades acima de 5
m/s rodam na direção Noroeste com a proximidade de Torres.
Sob este regime, as correntes de ventos a jusante das edificações incidem
sobre áreas urbanizadas e campos vegetados, portanto, não oferecem riscos aos
sistemas de dunas móveis situados na planície interna.
4.3.2 Prevenção e atenuação de riscos
As praias são ambientes dinâmicos e sensíveis, com múltiplas funções, entre
as quais se destacam a proteção dos ecossistemas e das atividades urbanas na costa,
recreação, turismo e como habitat para várias espécies de animais e vegetais (Souza
et al., 2005). As dunas frontais compõem o perfil da praia, sendo um dos últimos
anteparos de proteção da costa as inundações e embates de ondas de tempestades.
O risco a invasão de areia no terreno do Ecovitta existe em episódios de seca e
ventos fortes, se áreas de dunas a leste e nordeste entrarem em colapso morfoecológico. A maior mobilidade de areia esta próxima ao mar, e correspondem áreas de
ruptura de deflação e corredores associados ao reverso das dunas frontais, lençóis de
areia na direção sudoeste, rupturas de drenagem pelo sangradouro e as dunas
secundárias (Figura 4.8).
Dentre as morfologias erosivas de maior risco de invasão dos campos da pósduna, elencamos as dunas secundárias e os lençóis de areia, como formas instáveis e
vulneráveis a erosão por meio dos ventos de tempestade. Atualmente, a superfície da
face marinha da duna secundária está sem vegetação e exposta aos ventos de
nordeste, e vem sendo manejada com palhas de juncos (Fig. 4.8d).
As normas de planejamento e de estabilização da linha de costa
recomendadas para controlar os problemas de erosão e de enchentes marinhas são
as que empregam, de preferência, soluções não estruturais, tais como; o manejo de
dunas, preenchimento de praia e o controle do uso da terra (MCKENNA et al., 1993;
MARRA, 1993). Tratando-se de uma costa em progradação e de preservação da área
dos 300 m adjacentes ao mar, o manejo de dunas é um poderoso instrumento para a
solução dos conflitos de uso e ocupação em ambiente de dunas.
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Figura 4.7- Geoambientes do entorno do projeto Ecovitta, no Balneário Rincão, e
limites da ação turbulenta dos ventos do quadrante nordeste nas estruturas rígidas. A
Deriva Potencial dos Ventos (DP) na região apresenta uma direção resultante de
250°N, equivalente ao eixo de deslocamento das dunas transversas, com maior
influência de alteração na área sombreada à jusante das edificações.
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Figura 4.8- Morfologias erosivas observadas nas dunas ativas próximas a praia de
Rincão Norte: a) a ruptura de deflação na duna frontal se abre para uma bacia de
deflação na forma de prato; b) corredor de areia alongado no reverso das dunas
frontais; c) lençóis de areia parabólicos invadindo a região entre dunas pelo setor
nordeste; d) erosão da face das dunas secundárias exposta aos ventos de nordeste;
e) antiga linha de dunas frontal sendo retrabalhada por fluxos de velocidade
aerodinâmica advindo da interação dos ventos com a constrição morfológica do canal
sangradouro; f) degradação da cobertura vegetal por trilha de veículos automotores
que acessam a praia pelo sul.
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5. CONCLUSÕES
O estudo das formas e processos eólicos reinantes na planície da barreira do
Rincão Norte, onde se insere o projeto imobiliário Ecovitta, foi baseado em
levantamentos de campo, revisão bibliográfica da literatura científica e dos laudos
antecedentes. A seguir, uma síntese das questões pertinentes aos temas abordados
com a finalidade de licenciamento ambiental da área do empreendimento.


Os depósitos eólicos do balneário Rincão Norte podem ser classificados em
dois tipos: dunas movéis e dunas fixas vegetadas. Os primeiros, também
conhecidos como dunas livres ou transgressivas, são limitados em
extensão e volume a conjuntos de dunas transversas situados na planície
interna, que avançam na direção SW (250°N) livres ou lateralmente
coalescidas as dunas de precipitação. O eixo de migração dessas dunas
livres não está em conflitos com a posição do projeto Ecovitta, localizado na
planície externa. Os segundos são as dunas fixas e as “semifixas”, que
iniciam a sua formação na pós-praia e adjacências influenciadas pela
vegetação, e incluem: as dunas frontais e dunas secundárias.



Os efeitos diretos do empreendimento sobre as dunas atuais serão
irrelevantes se mantida a preservação dos 200 m a partir da base da duna
frontal para o interior, pois o terreno do projeto é constituído por campos
cobertos por uma vegetação rala de gramíneas (Axonopus compressus),
que há muito tempo vêm sendo pastoreada por gado bovino. Atualmente,
não existe alimentação da praia para dunas transgressivas ativas no interior
da planície costeira. A orientação da costa do balneário Rincão é a mesma
do vento predominante de NE, portanto, o transporte eólico líquido se
processa mais ao longo da praia, do que oblíquo à praia.



Para o arranjo final do projeto imobiliário com alturas variando entre 6 a 9
metros, o resultado indica fluxos turbulentos até uma distância de 90
metros a jusante das edificações (zona limite da perturbação dos ventos).
Sob o regime, predominante, do vento nordeste e direção da Deriva
Potencial Resultante de 250°N, as correntes de ventos incidirão sobre
áreas urbanizadas e campos vegetados, portanto, não oferecerão riscos
aos sistemas de dunas móveis situados na planície interna, a mais de 240
m do vértice Norte do Projeto Ecovitta.



O risco a invasão de areia no terreno do projeto Ecovitta poderá existir em
episódios de seca e ventos fortes, associada a zonas de maior mobilidade
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de areia próximas ao mar. A elaboração de um plano de manejo de dunas
deverá recuperar as áreas de maior risco de escape (morfologias erosivas)
por meio de métodos estruturais e vegetativos, sanear problemas de
degradação através da manutenção de uma satisfatória cobertura vegetal,
controle das atividades recreativas e dos acessos à praia, (Soil
Conservation Service, 1990; Texas General Land Office, 1991; Marra, J.J.
1993; Tabajara et al., 2000).
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