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1

INTRODUÇÃO
O município de Ibirama (SC) possui território totalmente inserido na área de aplicação da

Lei da Mata Atlântica.
Cabe destacar que a Mata Atlântica cobria antes do ano de 1500, cerca de 1.306.421
quilômetros quadrados (km²) do território brasileiro. Hoje perfaz um total de aproximadamente 162.
666 km², cerca de apenas 12,4% da área que já teve. Este Bioma não só possui uma das maiores
biodiversidades do planeta, como também a maior taxa de espécies animais ameaçadas de extinção.
Em força do elevado grau de diversidade e a constante ameaça, a Mata Atlântica foi classificada
como um dos 25 hotspots do mundo para conservação.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE em torno de 70 % da
população brasileira vive em território de domínio da Mata Atlântica, distribuídos em mais de 3.300
municípios localizados na sua região.
É nessa conjuntura conservacionista e protecionista de um dos biomas mais ameaçados do
mundo que os Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica vem acrescentar
aos municípios, a consciência de que sustentabilidade e desenvolvimento socioeconômico podem e
devem caminhar juntos.
A criação e implantação do Plano Municipal de Recuperação e Conservação da Mata
Atlântica no Município de Ibirama possibilitarão a assimilação e adoção de medidas voltadas à
recuperação, conservação e, proteção de um dos Biomas mais ameaçados atualmente, a Mata
Atlântica.
Todas as diretrizes e ações pertinentes ao contexto conservacionista e protecionista do
PMMA em Ibirama buscam aporte no arcabouço jurídico do Bioma Mata Atlântica que, define e
objetiva princípios de utilização, conservação e proteção deste Bioma através da Lei 11.428 de 22
de dezembro de 2006 e, através do Decreto Federal 6660/2008.
A importância da preservação e recuperação dos remanescentes de Mata Atlântica nos
municípios de Santa Catarina implica em reverter o quadro de degradação socioambiental que
acomete diretamente a população que se beneficia dos recursos naturais, hídricos e genéticos
existentes, bem como do equilíbrio climático proporcionado pelas florestas.
A ameaça à biodiversidade está presente, em decorrência, principalmente do
desenvolvimento desordenado de atividades produtivas.

A degradação do solo, a poluição
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atmosférica, a contaminação dos recursos hídricos e os desmatamentos, são alguns dos efeitos
nocivos observados.
As estratégias de enfrentamento da problemática ambiental para surtirem o efeito
desejável na construção de uma sociedade sustentável, envolvem uma articulação coordenada
entre todos os tipos de intervenção ambiental direta, incluindo neste contexto medidas
políticas, jurídicas, técnico-científicas, institucionais, econômicas e também as ações em
educação ambiental, voltadas exclusivamente à proteção, recuperação e melhoria
socioambiental.
Diante disto é coerente que o sistema administrativo municipal se atualize para
incorporar a dimensão ambiental em suas respectivas especificidades, fornecendo os meios
adequados para efetuar a transição em direção à preservação, conservação, recuperação e ao
manejo sustentável dos recursos naturais.
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2
2.1

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL DO MUNICÍPIO DE IBIRAMA
Caracterização do município

2.1.1 Localização e inserção regional e microrregional
O Município de Ibirama está localizado no Estado de Santa Catarina, na microrregião
do Alto Vale do Itajaí, suas coordenadas de latitude são 27°03'2'’ Sul, longitude de 49°31'00''
Oeste e altitude da sede do município de 150 metros (BRASIL / IBGE, 2016). Sua área é
estimada em aproximadamente 247,348 km² (BRASIL / IBGE, 2016), e o município
encontra-se 217 km distante da capital do estado, Florianópolis (IBIRAMA,2016). De acordo
com o Centro de Informática e Automação do Estado de Santa Catarina – CIASC (2016),
Ibirama se situa a 73 km distante da cidade de Blumenau. Seu acesso, a partir da rodovia BR101, se dá pela BR-470 sentido Rio do Sul. Fazem divisa com Ibirama, os municípios de José
Boiteux , Presidente Getúlio, Rio do Sul, Lontras, Apiúna, Ascurra e Benedito Novo. O anexo
01 apresenta o acesso ao município de Ibirama.
A população de Ibirama, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE de 2016, é de 18.567 habitantes.
Ibirama foi fundada no final de 1897, por uma colonizadora particular denominada
Sociedade Colonizadora Hanseática, que fez a aquisição de terras no Estado de Santa Catarina
com objetivo da trazer imigrantes alemães para esta região, buscando estabelecer um mercado
consumidor dos produtos da nascente indústria alemã, na segunda metade do século XIX. O
objetivo inicial da ocupação da colônia, denominada Hansa-Hamônia, era desenvolver
atividades relacionadas à agricultura, estimulando também a transferência de colonos teutobrasileiros vindos de outras regiões. A derrubada da primeira árvore representou o ato
simbólico da instalação da colonização e registro da ocupação do território, e os recursos
naturais da floresta foram utilizados para construção de suas casas, fabricação de móveis e
instalações necessárias às atividades agrícolas.
Inicialmente, com a abertura de pequenas clareiras para a construção de moradias e
para a formação das roças, os colonos imigrantes foram provocando sucessivos
desmatamentos, cujas áreas cresceram gradativamente durante o processo de instalação e
desenvolvimento da colônia. À medida que as famílias ocupavam suas terras, mais áreas eram
abertas por seus descendentes, numa dinâmica de desmatamento contínuo ao longo dos anos.
Outro fato que contribuiu para a expansão do desmatamento foi a construção da estrada de
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ferro no Vale do Itajaí, concluída em 1909. A Estrada de Ferro de Santa Catarina (EFSC),
ligava Hamônia a Blumenau (70 km). Posteriormente também passou a ligar Rio do Sul,
avançando até Itajaí e a Trombudo Central, sendo extinta em 1971.
A emancipação da colônia ocorreu em 11 de Março de 1934. Seu nome foi trocado
para Dalbérgia e, no ano de 1943, em razão dos problemas provocados pela 2ª Guerra
Mundial, passou a ser chamada Ibirama, que em linguagem indígena quer dizer “terra da
fartura”. A Sociedade Colonizadora Hanseática passou a ser administrada pelo Governo
Federal, que incorporou seus bens ao patrimônio nacional (1946), como resultado do
rompimento das relações diplomáticas entre o Brasil e a Alemanha (1942).
2.1.2 Núcleos Urbanos existentes no território municipal
Segundo a Lei Complementar nº. 73/2008 Plano Diretor Participativo (PDP) do
município de Ibirama, para efeitos de planejamento e de gestão fica o território municipal
subdividido em Área Rural, Áreas Urbanas e Áreas Especiais. Foram definidas 09 localidades
de pequenos aglomerados urbanos e rurais (Anexo 02). Definidos em: Sede (52,86 km2),
Dalbérgia (7,14 km²), Ribeirão das Pedras (21,04 km²), Serra São Miguel (17,33 km²),Coxo
(4,28 km²), Taquaras (15,13 km²), Sellin (46,85 km²), Rafael ( 74,33 km²) e Caminho do
Meio (7,9 km²). Considera-se como área urbana e de Expansão Urbana somente as
localidades Sede, Dalbérgia e Serra São Miguel. Por Áreas especiais compreendem-se, em
acordo com o Art. 70 do PDP, áreas do território municipal que exigem tratamento especial na
definição de parâmetros reguladores do uso e ocupação do solo, diferenciando-se do
zoneamento usual.
2.1.3 Estrutura fundiária e utilização da terra em Ibirama
O desenvolvimento econômico da Região está em grande medida relacionado ao setor
primário, particularmente o agropecuário, caracterizando-se pela predominância de pequenas
unidades familiares de produção agrícola diversificada (DONA EMMA, 2008). A estrutura
fundiária da região não apresenta um forte grau de concentração da terra. Observa-se ainda,
na Região de Ibirama, um amplo predomínio da categoria dos agricultores proprietários sobre
as demais.
No Quadro 1 apresenta-se a área do município de Ibirama destinada a lavouras
permanentes de acordo com o tipo de produto cultivado e, no Quadro 2, a área plantada com
lavouras temporárias.
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Quadro 1. Área plantada, quantidade produzida e rendimento médio dos produtos
agrícolas da lavoura permanente de Ibirama
Produto*

Área Plantada (Ha)

Quantidade Produzida
Rendimento Médio
(Ton)
(kg/ha)
Figo
3
18
6.000
Laranja
10
150
15.000
Pêssego
1
7
7.000
Tangerina
15
105
7.000
Uva
2
20
2.000
Total
31
Fonte: BRASIL / IBGE / SIDRA – Produção Agrícola Municipal 2016. ( * ) Produtos
com quantidade produzida igual ou superior a 1 tonelada.
Quadro 2. Área plantada, quantidade produzida e rendimento médio dos produtos
agrícolas da lavoura temporária de Ibirama
Produto*

Área Plantada (Ha)

Quantidade Produzida
Rendimento Médio
(Ton)
(kg/ha)
Arroz
64
480
7.500
Batata Doce
35
700
20.000
Cana-De-Açúcar
15
750
50.000
Feijão
16
23
1.438
Fumo
500
750
1.500
Mandioca
30
600
20.000
Melancia
2
40
20.000
Milho
310
1.602
5.168
Total
972
Fonte: BRASIL / IBGE / SIDRA – Produção Agrícola Municipal 2016. ( * ) Produtos
com quantidade produzida igual ou superior a 1 tonelada.
Nas propriedades rurais do município desenvolvem-se predominantemente cultivos
agrícolas temporários, destacando-se o plantio de fumo e milho, com aproximadamente 500 e
310 hectares de área plantada, respectivamente. No âmbito das culturas permanentes,
sobressaem os cultivos da fruticultura.
2.1.3.1 Reservas florestais legais de propriedades rurais e cadastro ambiental rural
O município é basicamente rural, tendo 199,079 km² de área rural e 40,922 km² de
área urbana. Apesar dessa grande percentagem de 80,7% de área rural apenas 14,5% da
população se concentrava nessa região (Prefeitura de Ibirama, 2010).
De acordo com a Lei Federal n° 12.651/2012, todo imóvel rural deve manter área com
cobertura de vegetação nativa, a título de Reserva Legal, sem prejuízo da aplicação das
normas sobre as Áreas de Preservação Permanente – APPs. Entende-se por Reserva Legal a
área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, com a função de assegurar o
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uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a
conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da
biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa. No bioma
Mata Atlântica a Reserva Legal deve ser de 20% da área da propriedade ou posse rural.
Pela mesma Lei Federal foi criado o Cadastro Ambiental Rural – CAR, que é um
registro eletrônico e obrigatório para todos os imóveis rurais que tem por finalidade
complementar as informações ambientais referentes à situação das Áreas de Preservação
Permanente, das áreas de Reserva Legal, das florestas e dos remanescentes de vegetação
nativa, das Áreas de Uso Restrito e das áreas consolidadas das propriedades e posses rurais do
país. O CAR estabelece uma base de dados para controle, monitoramento e combate ao
desmatamento das formações florestais nativas no Brasil. Com a inscrição do imóvel no CAR,
o proprietário ou possuidor rural ficou desobrigado de fazer a averbação da Reserva Legal em
cartório, pois esta fica automaticamente registrada no CAR.
Segundo o relatório de Março de 2018 do CAR-SC o município de Ibirama possui
1.243 propriedades rurais, sendo que 92,52 % possuem o CAR, número correspondente a
1.150 propriedades. No entanto, ressalta-se que o CAR pode ser feito pelo próprio
proprietário, abrindo espaço para erros, sobreposição de áreas de mais de uma propriedade e
outras inconsistências.
2.2
2.2.1

Caracterização do meio físico
Clima
Segundo o sistema de Köppen, o município de Ibirama se enquadra na zona

fundamental temperada ou "C" e no tipo fundamental 'Cf" úmido com verão quente. No
Estado de Santa Catarina este tipo "Cf" se subdivide em duas variedades específicas, "Cfa" e
"Cfb" (PANDOLFO et al, 2002). A variedade "Cfa" se caracteriza por apresentar chuvas
durante todos os meses do ano e possuir a temperatura do mês mais quente superior a 22°C, e
a do mês mais frio superior a 3°C. A variedade "Cfb" também apresenta chuvas durante todos
os meses do ano, tendo a temperatura do mês mais quente inferior a 22°C e a do mês mais frio
superior a 3°C. O Quadro 3 apresenta informações sobre o clima do município de Ibirama.
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Quadro 3. Quadro climático do Município de Ibirama
Item Analisado

Unidade de Medida

Valor Registrado

Tipo climático (Sistema de Köppen)

Especificação

(Cfa) Subtropical (mesotérmico
úmido, com verão quente)

Temperatura média anual

ºC

18 – 19

Precipitação média anual

Mm

1.300 – 1.500

Precipitação máxima em 24 horas

Mm

120

%

82 – 84

Umidade relativa do ar (média)

Fonte: Epagri/Climerh – Atlas Climatológico do Estado de Santa Catarina (PANDOLFO et
al, 2002)
Com clima subtropical, o município de Ibirama apresenta as quatro estações bem
definidas (primavera, verão, outono e inverno). A temperatura média anual é de 18°C a 19ºC.
As chuvas são irregulares, chegando a precipitação pluviométrica de 1.300 a 1.500 mm por
ano.
2.2.2 Geologia e Pedologia
A unidade geológica mais observada no município de Ibirama é o arenito do Grupo
Itajaí, ocupando cerca de 65% da área territorial; em menor proporção ocorre o
Conglomerado do Grupo Itajaí com 15% da área; o Gnaisse do Complexo Granulítico com
8% da área; os folhelhos da Formação Rio do Sul com 10% e os Diques de Diabásio com
cerca de 2%. Em pequenas porções, em regiões de maiores altitudes ocorre o arenito da
Formação Rio Bonito. No município foram observados quatro tipos de solos, sendo eles
Argissolos Vermelho-Amarelos, Cambissolos e dois tipos de Neossolos Litólicos (ICMBio,
2008).
1.2.3. Geomorfologia e Relevo
O município de Ibirama apresenta relevo de dissecação montanhosa, situado no limite
oriental da cobertura sedimentar da bacia do Paraná e do embasamento cristalino do Leste
Catarinense. Os arenitos lito-feldspáticos e conglomerados pré-cambrianos da Formação
Gaspar do Grupo Itajaí, em contato por falha com o Complexo Granulítico de Santa Catarina,
formam o essencial do substrato do domínio geomorfológico. Os folhelhos da Formação Rio
do Sul de idade permiana constituem as colinas residuais mais elevadas. Em geral o relevo do
município apresenta uma intensa dissecação de superfícies e formas aguçadas bem visíveis
podendo ser qualificado como relevo montanhoso. Em menos de 2% da área do município
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ocorrem várzeas planas nos vales dos rios, principalmente nas localidades de Ribeirão
Taquaras e Rio Sellin. Estas áreas são aproveitadas para cultivos de arroz irrigado.
2.2.3 Hidrografia
O rio Itajaí-Açu é o rio mais importante da mesorregião do Vale do Itajaí. Forma-se no
município de Rio do Sul, pela confluência do rio Itajaí do Sul com rio Itajaí do Oeste. Seus
maiores afluentes pela margem esquerda são o Rio Itajaí do Norte ou Rio Hercílio (na divisa
de Lontras e Ibirama), o Rio Benedito (em Indaial) e o Rio Luís Alves (em Ilhota). No
município de Itajaí, pouco antes da foz do Oceano Atlântico – mais precisamente 8 km - o rio
Itajaí-Açú recebe as águas do principal afluente pela margem direita: o rio Itajaí-Mirim.
Passa, a partir daí, a chamar-se rio Itajaí. Toda a hidrografia do município de Ibirama está
inserida na Bacia do Rio Itajaí ou Itajaí-Açu (Figura 1 e 2). De acordo com o Município de
Ibirama, os maiores afluentes do município inseridos na bacia do Rio Itajaí do Norte são:


À margem direita: Ribeirão da Herta, Ribeirão da Luiza, Ribeirão das Pedras, Ribeirão
Areado;



À margem esquerda: Rio Rafael, Rio Sellin, Ribeirão do Coxo

Figura 1. Vista do Rio Hercílio ou Rio Itajaí do Norte na sede do município
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Figura 2. Vista do Ribeirão Taquaras em área totalmente urbanizada
2.2.4 Vegetação
Segundo o IBGE (2004), a vegetação do município é classificada como Floresta
Ombrófila Densa, a qual está inserida no Bioma Mata Atlântica, sendo encontradas as
Floresta Ombrófila Densa Submontana e Densa Montana, estando a primeira estabelecida
entre 30 m e 400 m acima do nível do mar e a segunda entre 400 m e 1.000 m acima do nível
do mar. Como pode ser observado segundo dados do Inventário Florístico Florestal dos
Remanescentes Florestais de Santa Catarina (Figura 3).
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Figura 3. Localização das 550 unidades amostrais do IFFSC no estado de Santa
Catarina, por região fitoecológica. Fonte: Adaptado de Souza et al. 2012

Apesar de guardarem muitas semelhanças florísticas e estruturais entre si, essas
formações da Floresta Ombrófila Densa diferem principalmente quanto aos valores
sociológicos apresentados pelas espécies lenhosas componentes, especialmente arbóreas, e
pela expressividade quanto ao epifitismo, mais acentuado na formação Submontana de clima
mais quente e úmido. A Floresta Ombrófila Densa Submontana caracteriza-se por apresentar
agrupamentos vegetais bem desenvolvidos, formados por árvores com altura de 25 m a 30 m,
cujas copas largas e densas constituem coberturas arbóreas bastante fechadas. Já a Floresta
Ombrófila Densa Montana, apesar de se constituir numa formação florestal bem
desenvolvida,

com

indivíduos

arbóreos

de

porte

considerável,

apresenta

maior

homogeneidade fitofisionômica quando comparada às formações florestais das baixas
altitudes.
2.2.5 Unidades de Conservação
Áreas protegidas são todas aquelas que possuem características ambientais relevantes
sujeitas a um regime de proteção especial. De acordo com o Ministério do Meio Ambiente
(2010), são as unidades de conservação que melhor traduzem a missão de contribuir para a
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proteção da biodiversidade brasileira, principalmente de espécies endêmicas e ameaçadas de
extinção, além de ajudar a regular o clima, abastecer os mananciais de água, melhorar a
qualidade de vida das pessoas, além de geração de emprego e renda principalmente através da
exploração adequada de seu potencial turístico.
Em parte do município de Ibirama está localizada a Floresta Nacional de Ibirama, que
abrange também em maior parte os municípios de Apiúna e Ascurra. A FLONA de Ibirama,
como é conhecida, é uma unidade de conservação federal com área de 570 hectares, ocupada
principalmente por florestas nativas e exóticas. Na unidade, são realizadas atividades de
visitação, pesquisa científica, educação ambiental, fiscalização e desenvolvidos projetos
envolvendo as comunidades do entorno, principalmente a de Ribeirão Taquaras, onde fica a
sede e o acesso principal à unidade de conservação. O seu respectivo zoneamento ambiental
se encontra no anexo 03.
2.2.6 Áreas verdes urbanas, atrativos turísticos e belezas cênicas
No Plano Diretor de Organização Físico-Territorial de Ibirama, Lei Complementar Nº
73/ 2008, em seu artigo 71, foi criada a Área Especial de Interesse Ambiental – AIA,
constituída por áreas necessárias à manutenção ou recuperação de recursos naturais e
paisagísticos, bem como a que apresente riscos à segurança e ao assentamento humano.
De acordo com o Plano Diretor de Organização Físico-Territorial participativo de
Ibirama - PDP, definidas pela Lei Complementar Municipal nº 73 de 22 de dezembro de 2008
ficaram estabelecidas 7 Áreas Especiais de Interesse Ambiental – AIA (anexo 04). O PDP
estabelece que a identificação das Áreas Especiais de Interesse Ambiental possui ainda o
objetivo de proteger e preservar o patrimônio cultural e natural do Município, devendo ser
instituídas através de lei municipal, com definição de limites, usos permitidos, prazos para a
sua recuperação ambiental, instrumentos e regime urbanístico próprio para cada caso.
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2.2.7 Árvores nativas relevantes e viveiros existentes no município
Localizado no Rio Sellin o viveiro horto florestal (figura 4) da prefeitura do município
foi instalado com a intenção de produzir mudas com baixo custo ao Governo Municipal.
Flores e mudas ornamentais são utilizadas no paisagismo da cidade. As mudas de hortaliças
são encaminhadas para as Instituições Educacionais, para aproveitamento no Projeto Horta na
Escola e Gastronomia. Espécies florestais exóticas são vendidas a preço de custo para
agricultores. As frutíferas são disponibilizadas para os interessados e as mudas florestais
nativas são usadas para recuperação de áreas desmatadas, áreas de proteção permanente,
campanhas do dia da árvore nas escolas ou mesmo doações, como principais exemplares
pode-se destacar aroeiras, figueiras, capororocas, ipês, entre outros.
No município existe a espécie Euterpe edulis Mart. (Palmito-juçara), que consta na
lista Oficial das Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção (Portaria MMA 443/2014), no
entanto em Ibirama é verificada a espécie Ocotea catharinensis Mez.; Lauraceae (CanelaPreta), sendo considerada quase extinta no município, com pouquíssimos exemplares. A
espécie Sassafrás (Ocotea odorífera (Vell.) Rohwe), foi muito explorada no passado e
atualmente é também pouco encontrada nas matas do município, onde geralmente são
verificados plantas jovens.

Figura 4. Mudas de árvores nativas cultivadas no viveiro do município. Fonte:
Prefeitura Municipal de Ibirama
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Outras espécies ameaçadas como Raulinoa echinata, também conhecida como cutiade-espinho, laranjeira e sarandi - é uma espécie endêmica que só existe num ponto do planeta,
nas pedregosas margens do rio Itajaí-açu, no trecho do triângulo Lontras-Apiúna-Ibirama.
Esta espécie está na área de abrangencia da Usina Hidrelétrica de Salto Pilão, que deverá
estrangular ao máximo sua região de ocorrência; Dyckia ibiramensis, conhecida popularmente
como gravatá, é uma espécie de bromélia que ocorre às margens rochosas do Rio Hercílio ou
Itajaí-do-Norte, no município de Ibirama na área de abrangencia da PCH Ibirama (ICMBio,
2008); e Dycksonia sellowiana, vulgo xaxim, a qual parece ser bastante rara no município,
ocorrendo principalmente em regiões de maior altitude, entre 800 e 1000 metros, já na região
de transição da Floresta Ombrofila Densa com a Ombrófila Mista (Floresta com Araucária).
2.2.8 Indicação dos principais vetores de desmatamento ou degradação

Quadro 4. Vetores de desmatamento ou destruição da vegetação nativa.
Problemática
Expansão imobiliária
urbana irregular

Infraestrutura de
saneamento

Atividades Agropecuárias

Problemas Atuais
 Ocupações urbanas
em áreas de MA.
 Contaminação do
Rio Hercílio em
alguns pontos de
lixões pelo despejo
de chorume não
tratado. Evidências
de
assoreamento
em diversos pontos,
tanto nos sistemas
de macrodrenagem
quanto nos sistemas
de microdrenagem.
Podas, supressões
de vegetação de
porte arbóreo.

Potenciais Problemas
Loteamentos e expansão do
perímetro urbano.
Eutrofização de corpos
hídricos e consequente
aumento da necessidade de
recarga
hídrica
pelos
remanescentes
de
vegetação.



Supressão irregular de
vegetação e consequente
fragmentação de florestas.
Desmatamento em áreas de
nascente e ocupação das
margens dos rios afetam a
conservação ambiental e
aumentam a geração de
sedimentos
nos
rios
causando assoreamento.

Impactos
decorrentes
das
atividades
agropecuárias
atuais,
incluindo
degradação
de
remanescentes,
erosão do solo,
supressão
de
pequenos
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Atividades Industriais
Caça e Extrativismo






2.3

fragmentos
florestais, invasão
de capim, etc.
Poluição do solo,
da água e do ar, etc.
Furto de palmito –
juçara
Corte desautorizado
de palmito
Caça
comercial
para consumo

Contaminação de nascentes
e cursos d’água.
Redução das espécies,
perda da biodiversidade,
riscos a saúde pública,
associação a outros crimes
(contrabando de armas,
munições,
invasão
de
propriedades, ameaças a
proprietários).

Principais atividades econômicas

O Quadro 5 mostra o número de unidades locais e o número de pessoas ocupadas
conforme cada seção de atividade no Município de Ibirama.
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Quadro 5. Número de unidades locais e quantidade de pessoas ocupadas segundo a seção
de atividades.
Classificação Nacional de
Atividades Econômicas
(CNAE)

Número de Unidades Locais (Unidades) de acordo com Pessoal
Ocupado Total
0a
5a
10 a
30 a 100 a 500 ou
Total
4
9
29
99
499
mais
4
1
5

Agricultura, pecuária,
produção florestal, pesca e
aquicultura
Indústrias extrativas
2
Indústrias de
133
72
61
16
3
1
transformação
Eletricidade e gás
2
1
Água, esgoto, atividades
1
de gestão de resíduos e
descontaminação
23
3
7
Construção
2
Comércio; reparação de
233
33
23
2
1
veículos automotores e
motocicletas
Transporte, armazenagem
37
8
8
1
e correio
Alojamento e alimentação
41
7
2
Informação e comunicação
4
1
1
Atividades financeiras, de
3
1
1
seguros e serviços
relacionados
Atividades imobiliárias
7
Atividades profissionais,
28
3
1
científicas e técnicas
Atividades administrativas
26
4
1
e serviços complementares
Administração pública,
1
1
1
defesa e seguridade social
Educação
6
3
Saúde humana e serviços
13
2
1
1
sociais
Artes, cultura, esporte e
25
1
recreação
Outras atividades de
70
2
2
1
serviços
Total
658 142
102
24
5
2
Fonte: BRASIL / IBGE / SIDRA – Cadastro Central de Empresas, 2014.

2
286
3
1

35
292

47
50
6
5

7
32
32
3
9
17
26
75
933

24

Verifica-se que no município havia 933 unidades locais de atividade econômica no
ano de 2014. Os maiores números de empresas e/ou outras organizações encontram-se
associados às atividades de comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas e às
atividades de indústrias de transformação, representando respectivamente 31,3% e 30,65% em
relação ao total. A maioria das atividades desenvolvidas no município emprega de 0 a 4
pessoas, sendo as atividades de comércio, reparação de veículos automotores, motocicletas e
as atividades de indústrias de transformação as maiores responsáveis por esse fato. Apenas
duas atividades abrangem 500 ou mais pessoas.
2.4

Áreas de risco
Geomorfologicamente, o município de Ibirama se destaca pelas planícies aluviais dos

Rio Itajaí do Norte (ou Hercílio) e Itajaí-Açu, encaixadas em relevo residual com destaque
para morros altos a baixos.
Embora dois importantes rios cruzem o município, as áreas de risco em sua minoria
não estão relacionadas à inundação (há uma barragem para contenção de cheias localizada a
poucos quilômetros do município). A grande maioria das áreas de risco são de deslizamento, a
conformação geológica da cidade colabora muito para o desenvolvimento destas áreas,
entretanto cortes em terreno são os principais condicionantes de deslizamentos.
Em estudo realizado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais – CPRM no
programa de ação emergencial para reconhecimento de áreas de alto e muito alto risco a
movimentos de massa e enchentes foram identificados 21 setores de risco no município, como
pode ser observado no mapa índice de setores de risco, e detalhe a delimitação dos setores
anexo 05).
No ano de 2011 quando a precipitação pluviométrica foi em demasia muitos
deslizamentos foram registrados no município. De acordo com avaliação realizada pela
GEOVALE no mesmo ano os escorregamentos ocorridos tiveram causas atreladas à
inclinação acentuada, ao longo de estruturas residenciais, e por saturação.
A retirada da floresta nativa para o plantio de exóticas ou para formação de pastos
favorece o empobrecimento do solo que perde suas propriedades de troca catiônica e
consequentemente a sua estrutura física para aguentar as intempéries.
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Comumente são encontrados porções de encostas com cortes para conformação de
lotes com ocorrência de deslizamentos pontuais de pequeno porte. As residências encontramse muito próximas aos taludes, sem vegetação, com processo de erosão instalado, e/ou árvores
inclinadas do terreno (Figura 5 e 6).

Figura 5. Vista geral de área de topo de morro afetada. Fonte: Relatório da Defesa
Civil.

Figura 6. Vista da porção frontal do terreno, observa-se a declividade do
mesmo e a vegetação composta por bananeiras. Fonte: Relatório da
Defesa Civil.
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Nas baixadas, próximas aos rios é possível observar evidência de assoreamento.
Assoreamento é o processo em que cursos d'água são afetados pelo acúmulo de sedimentos, o
que resulta no excesso de material sobre o seu leito. É um processo natural, mas que é
intensificado pelas atividades humanas, principalmente a partir da remoção da vegetação das
margens dos rios. De maneira geral, são encontrados evidências de assoreamento em diversos
pontos do município de Ibirama, tanto sistemas de macrodrenagem quanto nos sistemas de
microdrenagem.
Na Figura 7 é possível observar evidência de assoreamento do Ribeirão Taquaras,
consequência do uso e ocupação do solo inadequados nas áreas próximas às margens do rio e
de seus afluentes.

Figura 7. Evidência de assoreamento do Ribeirão Taquaras. Fonte: PMSB de Ibirama.
Situações de emergência foram decretadas na sua grande maioria por casos de
deslizamentos nos últimos anos, o que indica uma maior supressão de vegetação – um dos
catalisadores nos processos de movimentação de massa - Este fato pode ser observado no
Quadro 6, a seguir.
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Quadro 6. Histórico de desastres e decretos de situação de emergência nos últimos dez
anos.
Situação

Data

Tipo de Evento

Decreto nº 4068

2016

Deslizamentos e Alagamentos

Decreto nº 3934

2015

Deslizamentos,

Erosões

Laminar,

Inundações, Alagamentos

Decreto nº 3754

2014

Deslizamentos, Alagamentos

Decreto nº 3646 Prorrogado
Decreto nº 3668

2013

Deslizamentos, Alagamentos

Decreto nº 3306 Prorrogado

2011

Deslizamentos, Alagamentos

Decreto nº 3299

2011

Enchente e/ou Inundações graduais

Decreto nº 3005 Prorrogado

2009

Escorregamentos e/ou Deslizamentos

Decreto nº 2865

2008

Enxurradas

Situação de Emergência 2008
- Decreto nº 2865

2008

Enxurradas

Decreto nº 3363

Decreto nº 3058

Fonte: Defesa Civil de Ibirama, 2017.

Boçorocas,
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2.5

Avaliação dos planos e programas incidentes no município

2.5.1 Plano Diretor Municipal
O Plano diretor é um instrumento da política para auxiliar o desenvolvimento
municipal em seus vários aspectos, ele deve integrar-se as políticas setoriais e quaisquer
medidas que impliquem em repercussão territorial.
Abaixo são descritos itens do Plano Diretor de Ibirama, que podem auxiliar na
implantação do Plano de Conservação e Recuperação da Mata Atlântica - PMMA:


No Capítulo I, Seção II - DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS, o Art. 5º define como
um dos principais objetivos do Plano Diretor de Ibirama “buscar o desenvolvimento
sustentável do município em todas as dimensões”.



No Capítulo I, Seção II - DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS, o Art. 7º define com um
dos objetivos do referido Plano Diretor “garantir a proteção e a preservação da
paisagem natural e do patrimônio paisagístico do Município”.
No Capítulo II – Seção II - DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE, o meio

ambiente é citado como sendo assegurado como bem coletivo;


O Art. 16. cita que o aproveitamento e utilização da propriedade devem ser
compatíveis com a conservação e melhoria da qualidade do meio ambiente natural e
social. E continua a descrição relacionada às atividades de interesse coletivo no § 1º “[...] são aquelas inerentes às funções sociais do município e ao bem estar de seus
habitantes, incluindo a moradia, sobretudo a moradia de interesse social, os serviços
públicos de educação, saúde, promoção social, esporte e lazer, áreas drenagem, a
produção e o comércio de bens, a prestação de serviços, a circulação de pessoas e
bens, turismo, conservação do patrimônio cultural, histórico, ambiental e paisagístico e
a preservação dos recursos necessários à vida, tais como mananciais e áreas de
vegetação arbórea.” Passagem importante da Lei em que tange ao respeito de
restauração ou conservação de vegetação, em áreas em que sejam prioritárias para
abastecimento de água urbana e que esteja em propriedades privadas em que o
proprietário não se disponha a seguir a legislação ambiental vigente. O mesmo ocorre
para o § 2º: “ Objetivando o cumprimento da função social da propriedade nas áreas
das microbacias hidrográficas destinadas à captação de água potável, desde suas

29

nascentes até o ponto onde ocorre a captação d’água para abastecimento, é vedado o
parcelamento de alta densidade do solo e obrigatório o manejo adequado do solo para
fins agropecuários.”


“Art. 19. - A gestão integrada das diversas políticas municipais observará as seguintes
diretrizes: I - Articulação entre os vários conselhos municipais e suas políticas
próprias, com vistas à efetivação de processos de planejamento participativo, controle
social, monitoramento e avaliação de suas ações.” Remete a importância da consulta
ao CONDEMA e a sua participação nas discussões de planejamento do município.
No artigo 21 um destaque é importante para o PMMA, pois remete a plantios de
reflorestamentos quando relatado as diretrizes da Política do Desenvolvimento
Econômico, já que hoje é uma grande ameaça a conservação e restauração da Mata
Atlântica. Sendo “Art. 21 – [...] V. Incentivar estudos técnicos para implantação de
piscicultura, reflorestamento, fumicultura, rizicultura e granjas de aves e suínos,
culturas agrícolas promissoras, bem como sobre os resíduos produzidos, seu destino,
transporte e utilização econômica;
Os artigos que seguem fazem parte do Capítulo III, Seção V - DA POLÍTICA
AMBIENTAL MUNICIPAL estão diretamente ligados à conservação e restauração da
Mata Atlântica:


Seção V – Da política ambiental municipal

Art. 41. Dentre os objetivos, diretrizes e ações estratégicas da Política Ambiental
Municipal destaca-se:
XII. Recuperação de áreas de preservação permanente degradadas e alterada;
XVII. Proibir o fechamento das APP’s possibilitando o acesso para fins de lazer e
corredor ecológico;
XIII. Implantar programas de educação ambiental na rede de ensino;
XXII. Garantir através da gestão ambiental a recuperação e a preservação:
1. Dos remanescentes florestais da Mata Atlântica;
2. Das matas ciliares;
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3. Das áreas de preservação permanente e das unidades de conservação;
XXIV. Integrar e apoiar as ações regionais de conservação e de preservação ambiental, em
especial àquelas que se situam na bacia hidrográfica do Rio Itajaí Do Norte ou Rio Hercílio;
XXX. Estabelecer programa e critérios com incentivos à recuperação ambiental,
manutenção de nascentes e preservação de APPs.
Toda a Subseção I - DAS ÁREAS DE ESPECIAL INTERESSE AMBIENTAL, DO
CAPÍTULO IV DO MACROZONEAMENTO E DO USO E OCUPAÇÃO DO SOLO, Seção
V, e seus artigos, é importante para a conservação e restauração da Mata Atlântica no
município de Ibirama. Deve-se observar o artigo 72 em que são classificadas Áreas de
Especial Interesse Ambiental, com destaque as áreas de uso preservacionista e
conservacionista, sendo estas:
a.

- as faixas de proteção do Rio principal da Bacia Hidrográfica, em toda sua

extensão. As áreas de mata ali existentes devem ser preservadas, as Áreas de Preservação
Permanente, até a distância determinada pela legislação federal e pela Regulamentação da
Promotoria do Meio Ambiente Local devem ser reflorestadas com espécies nativas, não sendo
nelas permitidas edificações. Após esta linha, o Poder Público poderá construir equipamentos
para fins de lazer e turismo, desde que conservada a taxa de permeabilidade do solo igual ou
superior a 70% (setenta por cento).
b.

- as faixas de proteção dos demais cursos d'água da Bacia Hidrográfica, em

toda sua extensão. As áreas de mata ali existentes devem ser preservadas, as Áreas de
Preservação Permanente, até a distância determinada pela legislação federal e pela
Regulamentação da Promotoria do Meio Ambiente Local devem ser reflorestadas com
espécies nativas, não sendo nelas permitidas edificações. Após esta linha, o Poder Público
poderá construir equipamentos para fins de lazer e turismo, desde que conservada a taxa de
permeabilidade do solo igual ou superior a 70% (setenta por cento).
AIA 02 - são as áreas degradadas na área urbanizada ou próxima a ela, sendo
referentes a: (a) erosão dos Córregos. Estas áreas devem ser recuperadas e transformadas em
parques urbanos sendo permitidos usos conservacionistas e deve se manter a taxa de
permeabilidade do solo igual ou maior que 70% (setenta por cento). Por estas áreas estarem
junto a cursos d´água deve-se procurar o equilíbrio da drenagem, por meio de execução de
bacias de retenção de água.
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CAPÍTULO V - DOS PARÂMETROS PARA USO E OCUPAÇÃO DO SOLO,
Seção III, Subseção IV – Da Proteção Ambiental
Art. 150. Para a proteção de áreas de valor ambiental e de áreas frágeis impróprias à
urbanização, ainda não degradadas ou recuperáveis poderão ser criadas por lei ou decreto,
após parecer do Órgão Municipal do Meio Ambiente, do Órgão Municipal de Planejamento
Urbano e do NGPT, unidades de conservação ambiental conforme determina legislação
federal e estadual vigente.
Art. 151. Para proteção de mananciais e remanescentes da Mata Atlântica fica definido
a área de preservação permanente de topo de morro e outras áreas de preservação permanente
conforme determinação das legislações federal, estadual e municipal.
O art. 338 trata de uma questão importante para a aplicação das atividades de
Conservação e Recuperação da Mata Atlântica em Ibirama, sendo: “Os recursos do Fundo
Municipal de Desenvolvimento Territorial serão aplicados em:
I. projetos habitacionais;
II. execução das diretrizes e estratégias pautadas na elaboração do presente plano;
III. recuperação de áreas degradadas;
IV. preservação e conservação ambiental;
V. implantação de programa e projetos, de desenvolvimento econômico, social e
tecnológico;
VI. sistema de drenagem urbana;
VII. melhoria da gestão do ciclo urbano das águas;
VIII. obras viárias e de transporte; e.
IX. obras comunitárias em geral.”
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2.5.2 Plano Municipal de Saneamento Básico - PMSB
Conforme prevê a legislação, os Planos Municipais de Saneamento Básico deverão ser
revistos periodicamente, em prazo não superior a 4 (quatro) anos. As atividades da 1ª revisão
do Plano Municipal de Saneamento Básico foram desenvolvidas pela equipe técnica
municipal em parceria com a comunidade acadêmica do Centro de Ensino do Alto Vale do
Itajaí - CEAVI da Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC. O Plano Municipal
de Saneamento Básico de Ibirama, em sua 1ª revisão, abrange todo o território do município,
área urbana e rural, e contempla os serviços relativos a abastecimento de água, esgotamento
sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e também, drenagem e manejo de
águas pluviais, em conformidade com a Política Municipal de Saneamento Básico.
As ações do Plano Municipal de Saneamento Básico que podem auxiliar nas ações do
PMMA dizem respeito à recuperação das matas ciliares e mananciais, as ações são as que
seguem:
- Ações a serem realizadas entre 2017 e 2019


Implantação de programa de proteção dos mananciais;



Recomposição de mata ciliar dos mananciais;



Elaboração de campanhas periódicas e atividades com a participação da comunidade
relativas à proteção e ao controle dos mananciais.

- Ações a serem realizadas entre 2020 e 2036


Elaboração de campanhas periódicas e atividades com a participação da comunidade
relativas à proteção e ao controle do manancial.

2.5.3 Plano de Bacia Hidrográfica
Segundo o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí (COMITÊ
DA BACIA DO ITAJAÍ, 2010) “A cobertura florestal influencia o ciclo de água através dos
processos de interceptação, evapotranspiração e infiltração da água precipitada. Não é difícil
perceber que a cobertura florestal da bacia do Itajaí não é homogênea e nem contínua.” Na
bacia do norte onde o município de Ibirama está situado o princípio é o mesmo.
De acordo com o estudo de Vibrans (2006), em texto presente no Plano de Recursos
Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí (COMITÊ DA BACIA DO ITAJAÍ 2010), a
maior cobertura florestal existe na sub-bacia do Norte (63,7%), a menor na do Sul (37,3%).
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A cobertura florestal da bacia do Itajaí está em franco processo de recuperação; isto
significa, em primeiro lugar, expansão em termos de área ocupada por vegetação arbórea
natural e, num segundo momento, certamente também uma (lenta) regeneração qualitativa das
florestas remanescentes. No entanto, como afirma Vibrans (2006) em sua tese:
“Por outro lado, ficou claro que a recuperação florestal ocorreu paralelamente a um
esvaziamento do espaço rural. Neste contexto, o meio urbano se beneficia
duplamente da decadência rural e do abandono de terras rurais: maior cobertura
florestal traz mais segurança às áreas ocupadas e inundáveis nos centros urbanos;
além disso, a queda dos preços de imóveis rurais favorece o investimento do cidadão
“urbano” em imóveis rurais. Estes são utilizados como sítio de lazer, investimento
(pecuária, reflorestamento ou turismo “ecológico”) ou servem como objeto de
especulação. A zona rural sofre nisso uma transformação: um espaço vital para o
suprimento alimentar da cidade vira produto de consumo da população urbana”.

Na escala de 1:50.000, as áreas cobertas por capoeirinhas e capoeiras, que são
geralmente de pequena extensão, devido ao costume dos agricultores de fazer pequenas roças,
são representadas e visíveis. Na escala do mapa da bacia (1:750.000), no entanto, muitas dela
são suprimidas.
No mapa do anexo 06 compilado do Plano de Recursos Hídricos da Bacia
Hidrográfica do Rio Itajaí (COMITÊ DA BACIA DO ITAJAÍ, 2010) evidencia-se a grande
importância que os remanescentes de floresta exercem sobre a recarga e a conservação dos
recursos hídricos da bacia do Itajaí, uma vez que há forte correlação entre o uso do solo e a
capacidade de armazenamento e recarga, efeito que se sobrepõem a muitos condicionantes
geológicos e pedológicos. No detalhe, o município de Ibirama.
São objetivos e diretrizes do Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio
Itajaí (COMITÊ DA BACIA DO ITAJAÍ, 2010), que vêm de encontro com este Plano
Municipal de Conservação e Restauração da Mata Atlântica no município de Ibirama.
Objetivo:
03. Fortalecer a gestão ambiental municipal (10 e 17)
Diretrizes:
10. Fortalecer os municípios para a captação de recursos para projetos de gestão integrada dos
recursos hídricos.
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17. Estimular a criação de políticas ambientais municipais voltadas para a preservação,
conservação e recuperação ambiental, fortalecendo os órgãos e conselhos municipais de meio
ambiente.
Objetivo:
04. Criar mecanismos para a consolidação das áreas de preservação permanente como espaços
territoriais protegidos, em áreas urbanas e rurais (5 e 16)
Diretrizes:
05. Desenvolver estudos para a elaboração de regras gerais de gestão das APPs na bacia,
promovendo a integração dessas regras nos planos diretores municipais.
16. Promover a consolidação das APPs como espaços territoriais protegidos, com vistas à
sustentabilidade dos recursos hídricos, indistintamente em áreas urbanas e rurais.
Objetivos:
07. Estimular as ações que objetivem a recuperação da mata ciliar (54).
08. Estimular a criação de programas municipais de recuperação de mata ciliar (17 e 54).
Diretrizes:
17. Estimular a criação de políticas ambientais municipais voltadas para a preservação,
conservação e recuperação ambiental, fortalecendo os órgãos e conselhos municipais de meio
ambiente.
54. Estimular as ações que objetivem a recuperação da mata ciliar
Objetivo:
09. Apoiar a manutenção de viveiros para a produção de mudas nativas (18).
Diretriz:
18. Apoiar a implantação e manutenção de viveiros para a produção de mudas nativas.
Objetivo:
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10. Estimular as atividades e técnicas produtivas que estejam compatibilizadas com a proteção
ambiental e garantindo o equilíbrio na relação solo-floresta-água (48, 49, 52, 53).
Diretrizes:
48. Promover o controle sobre o uso de agrotóxicos.
49. Reverter a situação de degradação de áreas prioritárias para a conservação dos recursos
hídricos, por meio da recuperação multifuncional de florestas nativas (sistemas agroflorestais)
52. Estimular as atividades e técnicas produtivas que estejam compatibilizadas com a proteção
ambiental, garantindo o equilíbrio na relação solo-floresta-água, com ênfase naquelas
desenvolvidas por microbacias hidrográficas, como:
- Incentivar a adoção da Produção Integrada do Arroz – PIA;
- Difundir experiências bem sucedidas de uso sustentável da água na zona rural;
- Promover a valorização de produtos oriundos de “propriedades legais”;
- Estabelecer compensação financeira pelo uso adequado da água e do solo na agricultura
familiar.
53. Estimular a incorporação dos objetivos de conservação dos recursos hídricos no processo
de escolha e manutenção das reservas legais.
Objetivo:
18. Promover o conhecimento sobre as UCs e a sua gestão participativa (35 e 38)
Diretrizes:
35. Difundir o conhecimento sobre as UCs.
38. Promover a participação da sociedade na criação, implantação e manutenção de UCs,
priorizando a comunidade do entorno.
Objetivos:
20. Promover a criação e a implantação de áreas protegidas priorizando a preservação
das áreas de recarga e nascentes (11, 56 e 57)
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Diretrizes:
11. Identificar fontes de recursos para criação, implantação e manutenção de Unidades de
Conservação.
55. Fortalecer as UCs existentes.
56. Promover a criação e a implantação de áreas protegidas, de Reserva Legal e UCs,
priorizando a preservação das áreas de recarga e nascentes.
Objetivo:
22. Estimular e garantir a participação da sociedade em todas as ações (28, 36, 37)
Diretriz:
37. Estimular e garantir a participação dos diferentes setores da sociedade na discussão e
definição das prioridades locais de conservação integrada de florestas e águas.
Objetivo:
28. Financiar ações de conservação e recuperação da mata ciliar (12).
Diretriz:
12. Estimular a criação de programas de neutralização de carbono para financiar
ações de proteção florestal.
2.5.4 Unidades de Conservação
Planos de Manejo
No documento do Plano de Manejo da FLONA de Ibirama foram preconizados
programas para serem executados para a Unidade de Conservação, e que estão de acordo com
os objetivos de uma floresta nacional. O planejamento visa à proposição de atividades de
manejo respeitando-se as características e aptidões de cada zona, definidas para a UC, e
também para a proposta de zona de amortecimento. As ações da UC são as que seguem:
Programa de Pesquisa
Objetivo: conhecer melhor e de forma progressiva os recursos naturais e culturais da
FLONA e sua zona de amortecimento, com vista a subsidiar seu manejo.
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Resultados:


Indicações precisas sobre o grau de conservação e de fragilidade das áreas da FLONA
e sua Zona de Amortecimento;



Efeitos da fragmentação identificados e soluções propostas para minimizar esses
efeitos;



Subsídios para restauração natural, induzida ou mista, da área utilizada atualmente
como pastagem; propiciar a pesquisa com espécies nativas nas áreas ocupadas
anteriormente por florestas plantadas (araucária, pinus e eucalipto).



Fontes de sementes para produção de mudas de espécies nativas identificadas e as
informações utilizadas para subsidiar o programa de recuperação de áreas e de coleta e
beneficiamento de sementes;

Programa de Monitoramento Ambiental
Objetivo: Proporcionar elementos que permitam a proteção e a fiscalização da área da
FLONA e sua Zona de Amortecimento - ZA, bem como a segurança dos visitantes e do
patrimônio existente na unidade.
Resultados:


Melhoria das condições de fiscalização no interior da FLONA e seu entorno;



Melhoria das condições ambientais na ZA;



Diminuição do número de infrações ambientais na ZA e consequentemente das
autuações realizadas;



Prevenção e controle de incêndios florestais;



Maior controle nas atividades que causem significativo impacto ambiental a UC e sua
Zona de Amortecimento;

Programa de Uso Público e Educação Ambiental
Objetivo: Ordenar, orientar e direcionar o uso da FLONA pelo visitante, promovendo
seu contato com o meio ambiente por meio de atividades de recreação, lazer e ecoturismo,
visando o enriquecimento das experiências de caráter ambiental.
Resultados:


Aumento do número de visitantes da UC;
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Integração dos visitantes com a Floresta Nacional por meio das atividades de
interpretação, educação ambiental, lazer e ecoturismo;



Aumento da procura da unidade para a realização de ações de educação ambiental e
consulta ao acervo bibliográfico;



A instalação das trilhas interpretativas, torres de observação e estruturas para
arvorismo;



Melhoria na qualidade da educação ambiental repassada aos alunos pelos professores
capacitados;



Inclusão da FLONA, nos roteiros de turismo ecológico e rural já existente na região.

Programa de Manejo de Flora e Fauna
Objetivo: Utilização sustentável das florestas nativas e plantadas e seus produtos
madeireiros e não-madeireiros, para demonstrar a viabilidade do uso múltiplo e sustentável
dos recursos florestais, bem como a reconversão em mata atlântica das áreas utilizadas para
silvicultura e pastagem. Abrange também o manejo da fauna com objetivo de substituir
espécies exóticas por nativas.
Resultados:


Manejo dos recursos naturais promovendo o uso múltiplo de produtos da FLONA e
das comunidades do entorno (madeira, frutos, sementes);



Divulgação de práticas de manejo florestal sustentável;



Melhoria do ambiente das áreas degradadas;



Geração de novas tecnologias e procedimentos.

Programa de Incentivo a Alternativas de Desenvolvimento
Objetivo: Transmitir às comunidades do entorno conhecimentos sobre a utilização
sustentada dos recursos ambientais, respeitando os conhecimentos tradicionais, com objetivo
de diminuir os impactos na utilização direta dos recursos naturais. Promover alternativas de
desenvolvimento de forma sustentada para as propriedades do entorno da FLONA que
permitam manutenção dos serviços ambientais, isto é, da capacidade dos ecossistemas de
manter as condições ambientais apropriadas.
Resultados:


Publicação dos trabalhos desenvolvidos na UC;
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Desenvolvimento de novas alternativas de renda para os pequenos produtores rurais da
zona de entorno;



Diminuição do desmatamento e exploração predatória da floresta nativa em prol de
aumento do uso sustentável;



Aumento da renda e da qualidade de vida e diminuição do êxodo rural;



Produção de conhecimentos em parceria com os agricultores do entorno;



Ampliação da gama de possíveis fontes de renda para as comunidades do entorno e da
região;



Participação das comunidades do entorno nos Programas de Pesquisa;



Incentivo a Alternativas de Desenvolvimento e Manejo de Flora e Fauna, aumentando
a efetividade de todos os programas.
Em seguida apresenta-se uma síntese dos programas que são desenvolvidas em cada

zona de execução, conforme estabelecido pelo plano da manejo. Os programas de manejo por
zonas são visualizados no anexo 07.
Estudos para criação de Unidades de Conservação, Mosaicos e Corredores Ecológicos
No Programa de Incentivo a Alternativas de Desenvolvimento do plano de manejo da
FLONA temos como indicadores as propriedades participantes no projeto de microcorredores
ecológicos. Nas Atividades e Normas, para avaliar a evolução da fragmentação de habitats
dentro da FLONA e na ZA, bem como do impacto dessa fragmentação, e propor medidas de
mitigação do impacto propõe - se o estudo para concretização do corredor ecológico entre a
FLONA e o Parque Nacional do Itajaí.
A política ambiental do município, como já citado anteriormente, tem como uma de
suas ações estratégicas proibir o fechamento das APP’s possibilitando o acesso para fins de
lazer e corredor ecológico. Como instrumentos de planejamento citados no PDP de Ibirama
temos a instituição de unidades de conservação e o mesmo documento cita a importância do
direito de preempção para criação de unidades de conservação ou proteção de outras áreas de
interesse ambiental.
Os trabalhos desenvolvidos pelo programa de adequação ambiental de propriedades
rurais, proporcionado pela Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí - AMAVI tem o
objetivo de integrar as Reservas Legais na criação de corredores ecológicos.
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Também existem estudos técnicos por parte do governo estadual de Santa Catarina
para a criação de uma unidade de conservação estadual para a proteção de áreas de existência
da Raulinoa equinata, conforme descrita anteriormente. Essa espécie está na área de
influência da Usina Hidrelétrica de Salto Pilão, e a criação da UC faz parte da compensação
ambiental pela instalação da usina, no entanto a instalação da referida UC por parte do
governo estadual de SC está sendo protelada há muitos anos.
2.5.5 Programas de Educação Ambiental
O Quadro 7 apresenta as entidades e as atividades desenvolvidas por cada uma delas.
Quadro 7. Programas de Educação Ambiental no município de Ibirama
Entidade
Atividades
Consórcio Empresarial Salto Pilão

PVE – Parceria Votorantim Pela Educação ( 2ª
Ano do ensino fundamental)
Projeto Defesinha – Defesa Civil na Escola; (1ª
Ano do ensino fundamental)
Projeto de Cidadania – Escoteiros Guardiões das
Águas; (1ª Ano do ensino fundamental)

Prefeitura Municipal de Ibirama

Lançamento do Álbum de Educação Ambiental;
Programa “Ibirama, Cidade Justa, Cidade Feliz”

Cooperativa de produtores de Ibirama - Cooper

Programa Cooper Ação; Programa Cooper
Sustentável; e Campanha Bairro Limpo Cooper

Floresta Nacional de Ibirama - FLONA

Visitação de escolas das redes municipal e
estadual de ensino

CEAVI - UDESC

Programa Saneamento Básico Rural; Programa
UDESCOLA; Projeto de extensão Green House
– Laboratórios de estudos Ambientais; Programa
Paisagem Cultural do Alto Vale

2.6

Avaliação da capacidade de gestão ambiental do município

2.6.1 Gestão Ambiental do Município
A Gestão Ambiental do Município é realizada pela Secretaria de Desenvolvimento
Econômico e Meio Ambiente. O SEDEMA deve executar a Política Municipal de Meio
Ambiente, que tem como integrantes o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente –
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CONDEMA, órgão colegiado, consultivo e de assessoramento composto paritariamente por
representantes do poder público e sociedade civil, com poderes para avocar ao exame e
subsídio à decisão de qualquer matéria de relevante interesse para a política de meio ambiente
no âmbito do Município de Ibirama.
No município também existe uma ONG voltada à Conservação e Preservação do Meio
Ambiente a ACADEMA, e, no Alto Vale do Itajaí existe a ONG APREMAVI – Associação
de Preservação do Meio Ambiente e a Vida.
2.6.2 Legislação municipal de relevância para a mata atlântica
A legislação referente ao tema meio ambiente possui diversos dispositivos legais que
instituem as áreas protegidas, disciplinam as atividades que podem gerar impactos ambientais,
protegem as áreas verdes, e incentivam a sociedade a participar de ações que envolvam a
proteção do meio ambiente.
Considerando que o licenciamento ambiental é um dos instrumentos mais importantes
da Política Nacional do Meio Ambiente, cujas regras gerais estão definidas pela Lei
6.938/1981 (BRASIL, 1981), o município de Ibirama possui termo de delegação de
atribuições de gestão florestal com o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina - IMA.
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Quadro 8. Legislação Municipal de relevância para a Mata Atlântica.

Legislação
Lei Nº. 2.813/2011

Comentários
Institui a política municipal de educação
ambiental - PMEA e cria o grupo de trabalho
de educação ambiental – GTEA.

Lei Nº. 2.127/2001

Autoriza

o

Chefe

do

Poder

Executivo

Municipal a firmar o convênio com a
Associação Catarinense de Assistência e
Defesa do Meio Ambiente – ACADEMA.
Lei Nº. 2.162/2001

Cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio
Ambiente

–

CONDEMA

e

dá

outras

providências.
Lei Nº. 2.687/2009

Cria o Programa Municipal de Preservação e
Recuperação de Matas Ciliares e Áreas afins e
dá outras providências.

Lei Nº. 2.444/2006

Cria o Conselho Municipal de Saneamento –
COMUSA e dá outras providências.

Lei Complementar Nº.73/2008

Dispõe sobre a avaliação, revisão e atualização
do plano diretor físico territorial, e sua
adequação ao estatuto da cidade e dá outras
providências.

Lei Orgânica

Lei Orgânica do Município de Ibirama/SC.
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2.7

Avaliação da Situação Atual dos remanescentes de vegetação nativa de Mata
Atlântica
A avaliação da situação atual dos remanescentes tem como objetivo identificar,

analisar e mapear os remanescentes de Mata Atlântica. Segundo o Roteiro Metodológico as
finalidades desta análise são:


Promover melhor conhecimento da situação da Mata Atlântica, no âmbito municipal,
de forma a favorecer a implementação das medidas de controle e fiscalização do
cumprimento da legislação ambiental;



Dotar o Município de informações de qualidade para cumprir seu papel, como ator
privilegiado no controle da degradação dos remanescentes florestais e da
biodiversidade;



Evidenciar, no território do Município, a existência de remanescentes e áreas a serem
objetos de medidas de preservação e conservação;



Evidenciar a situação atual da Mata Atlântica, de forma a conscientizar os atores
sociais a respeito das medidas a serem adotadas e a estimular sua participação ativa na
obtenção dos resultados do Plano da Mata Atlântica.

2.8

Remanescentes Florestais
De acordo com a Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas

Espaciais (2018), Santa Catarina tem hoje 41,4% (3.967.603 ha) de cobertura vegetal nativa
(anexo 08). No entanto, devemos analisar esses dados com bastante cautela, pois quantidade
não significa necessariamente qualidade. Primeiro porque nem todo esse montante de
cobertura vegetal nativa são florestas, pois estes números incluem todos os tipos de
vegetação: florestas, campos de altitude, manguezais e restingas. Segundo porque inclui desde
as capoeiras em estágio inicial de regeneração até os raríssimos fragmentos de floresta bem
conservada, boa parte deles dentro de unidades de conservação e outras áreas protegidas.
Terceiro porque esse novo estudo incluiu, pela primeira vez, áreas menores do que 03
hectares, que representam 11,9% desse total, e pela própria condição de fragmentação e
isolamento, são áreas pobres em biodiversidade, além de sujeitas a todos os tipos de efeito de
borda, como fogo, vento e muitas vezes tratores de esteira (SCHÄFFER, 2018).
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A Floresta Ombrófila Densa, na qual o município de Ibirama está inserido, é uma
formação vegetal que se caracteriza pelo alto grau de endemismo de espécies, sendo as
espécies arbóreas mais encontradas nesse tipo de formação o Euterpe edulis (Palmito juçara), Hieronyma alchorneoides (Licurana), Trichilia pallens (Catiguá-morcego),
Alchornea triplinervia (Tanheiro), Tapirira guianensis (Copiúva), Bathysa australis
(Macuqueiro) e Cyathea phalerata (Xaxim-espinhento) (MEYER et. al.,2011).
No estudo do presente PMMA, onde todos os estágios sucessionais da floresta foram
considerados e todos os tamanhos de fragmentos foram selecionados, obteve-se que 58,79 %
do município de Ibirama, ou seja, 14.524 ha são cobertos por vegetação nativa. Os 10.182 ha
restantes do município tratam-se de hidrografia e outros usos. O mapa de remanescentes de
vegetação nativa de Ibirama pode ser conferido no anexo 09.
2.8.1 Classificação dos fragmentos florestais
O processo se iniciou com a identificação dos fragmentos florestais, realizada no
software AutoCAD (AutoDESK ®), utilizando uma base cartográfica da Secretaria de Estado
do Desenvolvimento Sustentável – SDS do ano de 2011, por ser a mais recente disponível.
Simultaneamente a análise da imagem disponibilizada pela SDS utilizou-se da resolução
temporal do software Google Earth Pro (Google ®) para visualizar a situação dos fragmentos.
Posteriormente foram confeccionados os mapas temáticos no software de geoprocessamento
ArcGIS (Esri ®).
Foram identificados 823 fragmentos florestais, os quais totalizam a área de 145,24
km², correspondendo 58,79 % da área do município. 98,4 % dos fragmentos florestais possui
área inferior a 1 km² (equivalente a 100 hectares), totalizando a área de 21,1 km². Já os 13
maiores fragmentos maiores que 1 km² ocupam a área de 124,14 km², totalizando 85,47 % de
toda cobertura florestal do município. Os 10 maiores fragmentos somam 126,75 km²
correspondendo a mais da metade de toda cobertura florestal de Ibirama (Tabelas 1 e 2). O
tamanho e perímetro médio dos fragmentos refletem a fragmentação da paisagem (Tabela 3).
Tabela 1. Distribuição dos fragmentos florestais.
Fragmentos

Quantidade

%

Número de fragmentos

823

100,00

Número de fragmentos menores que 1 km²

810

98,4

Número de fragmentos maiores que 1 km²

13

1,58
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Tabela 2. Área dos fragmentos florestais.
Fragmentos
Área total dos fragmentos
florestais
Área do maior fragmento
Área dos menores que 1 km²
fragmentos
Área dos maiores que 1 km²
fragmentos
Área dos 10 maiores
fragmentos

km²

%

145,24

100,00

67,40

44,38

21,1

14,27

124,14

85,47

126,75

83,45

Tabela 3. Índices médios dos fragmentos.
Descrição

Valores

Tamanho médio dos fragmentos

0,17 km²

Perímetro médio dos fragmentos

1,81 km

Os 10 (dez) maiores fragmentos, em sua maior porção, encontram-se dispostos
espacialmente na área rural, enquanto que os com área menor que 1 km² encontram-se na área
urbana.
A fragmentação de florestas, como apontam DEBINSKI &; HOLT (2000), apresentase como uma das mais graves ameaças à manutenção dos ecossistemas e da diversidade
biológica na atualidade. A fragmentação caracteriza-se pela ruptura de uma unidade da
paisagem, que inicialmente apresentava-se sob forma contínua (METZGER, 2003), surgindo
assim, parcelas menores com dinâmicas diferentes das existentes no ambiente original. Essas
parcelas tornam-se áreas desconectadas do funcionamento biológico da paisagem (DIAS et
al., 2000). Os fragmentos funcionam, então, como verdadeiras “ilhas de diversidade” cercadas
por áreas não florestadas.
A dinâmica dos fragmentos florestais é afetada, principalmente, por alguns fatores
como: tamanho, forma, grau de isolamento, tipo de vizinhança e histórico de perturbações,
que apresentam relações com fenômenos biológicos que afetam a natalidade e mortalidade de
diferentes espécies. (VIANA et al., 1992 apud MENESES, 2008). O tamanho dos fragmentos
e o grau de isolamento dos fragmentos são considerados os mais importantes parâmetros
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espaciais quando se estuda o efeito da fragmentação sobre a extinção de espécies. A forma de
um fragmento afeta diretamente a relação entre o perímetro e a área desse fragmento. Quanto
menor for esta relação, menor também será a borda, e quanto maior a relação, maior será a
borda1. Quanto maior a proporção de borda de um fragmento, menor será a área central, que é
a área efetivamente preservada e mais similar à vegetação original da região (TRINDADE et
al., 2005). À medida que o fragmento se aproxima de um formato circular a razão borda-área
é minimizada fazendo com que o centro da área fique mais distante das bordas, e
consequentemente, mais protegido de fatores externos. Portanto fragmentos maiores e com
áreas menos recortadas são preferíveis, pois apresentam menor razão borda – área. (MMA,
2003; RANTA et al., 1998).
A fim de quantificar o potencial de conservação da biodiversidade dos fragmentos
florestais do município de Ibirama, foram mensurados os seguintes parâmetros: tamanho dos
fragmentos; índice de circularidade e capacidade de manutenção de espécies da mastofauna.
2.8.2 Tamanho dos fragmentos
O tamanho de um fragmento pode ter influência direto na manutenção da fauna e flora
pois afasta a perturbação de áreas centrais do efeito de borda. Enquanto os grandes
fragmentos são importantes para a conservação da biodiversidade local os pequenos servem
como elementos de ligação entre grandes áreas.
Foram estabelecidos valores de importância segundo a classe de tamanho do
fragmento. A classificação do tamanho dos fragmentos foi realizada de forma automática e a
amplitude desses valores foi escalonada em 3 classes, conforme a tabela 4:
Tabela 4. Classificação por tamanho de área dos fragmentos.
Valor de
Importância
1

1

Intervalo (km²)
0,00-14,00

Quantidade

%

813

99,78

2

14,00- 28,00

5

0,61

3

56,00 - 70,00

5

0,61

Área no interior do fragmento que sofre interferência do meio externo, medida a partir do
limite do fragmento para seu interior.
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2.8.3 Índice de Circularidade - IC
A importância dessa análise para os estudos da dinâmica e estrutura dos fragmentos
florestais evidencia-se na possibilidade de indicar o nível de proteção de seu interior em
relação aos efeitos de borda.
Este índice é calculado através da seguinte expressão IC ou IB = PC / PF,onde: PC =
perímetro circular (m); PF = perímetro do fragmento (m); e A = área do fragmento (m²),
sendo que PC = (2π)*(√A/π) (MARTINS apud MENESES, 2008). O fragmento apresentará
tendência à forma arredondada, quando o valor do índice de circularidade (IC) for próximo de
1. À medida que este se distancia de 1, tem-se um fragmento alongado.
Após a realização dos cálculos do IC foi possível aferir que o IC médio é de 0,34 o
que mostra que a grande maioria dos fragmentos apresenta-se nas formas muito alongadas a
alongadas (Figura 8).
Tabela 5. Classificação dos fragmentos pelo índice de circularidade.
Descrição

Intervalo

Quantidade

%

Muito alongado – 1

0,07 - 0,27

218

26,75

Alongado – 2

0,27 - 0,47

513

62,94

Arredondado – 3

0,47 - 0,67

92

11,18

600

Frequência

500
400
300
200
100
0
1

2

3

Descrição

Figura 8. Histograma de distribuição da quantidade de fragmentos por classe de índice
de circularidade.
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2.8.4 Capacidade de manutenção de espécies da mastofauna
A capacidade de manutenção de espécies está intrinsecamente relacionada a área de
vida. A área de vida de um indivíduo é tradicionalmente vista como a área utilizada durante
atividades de forrageamento, acasalamento e cuidado parental (BURT, 1943 apud SYDNEY,
2016). Já para Basset (1995) apud Sydney (2016) a área de vida é a mínima área que pode
sustentar os requerimentos energéticos de um indivíduo, e que, além da busca de recursos
para suprir a demanda energética, a área de vida também deve incluir abrigos e áreas de
descansos. A área de vida varia entre animais de diferentes espécies, entre indivíduos da
mesma espécie e inclusive em um único indivíduo ao longo do tempo (Powell e Mitchell,
2012).
Para a avaliação da mastofauna nos fragmentos foram selecionadas espécies de
mamíferos constantes na lista oficial de espécies ameaçadas de extinção com dados
disponíveis na literatura específica, sendo: puma, gato-mourisco, cachorro – do - mato, bugio
e graxaim. De acordo com o Instituto Chico Mendes para a Conservação de Biodiversidade
(ICMBio) a área de vida do puma (Puma concolor) pode exceder 160 km², a do cachorro – do
– mato (Speothos venaticus) 10 km², a do gato - mourisco (Puma yagouaroundi) é de 17,60
km² e 6,80 km² para macho e fêmea, respectivamente. Para Rocha (2006) a área de vida
média para o graxaim (Cerdocyon thous) é de 1,30 km². Segundo Torres et al. (2015) a área
de vida para grupos de bugio (Alouatta guariba clamitans) é de 4 a 8 ha.
Tabela 6. Área de vida das espécies da fauna selecionadas.
Espécie

Área de vida (km²)

Puma (Puma concolor)

160,00

Cachorro – do – mato (Speothos venaticus)

10,00

Gato - mourisco (Puma yagouaroundi)

17,60

Graxaim (Cerdocyon thous)

1,30

Bugio (Alouatta guariba clamitans)

0,08

A partir da análise verificou-se que nenhum fragmento possui área suficiente para
suportar o Puma (Puma concolor), apenas 1 fragmento possui área suficiente para suportar o
gato – mourisco (Puma yagouaroundi) e o cachorro – do – mato (Speothos venaticus) e os
outros 813 fragmentos suportariam o Graxaim (Cerdocyon thous) e o Bugio (Alouatta
guariba clamitans). Porém, é importante salientar que a análise dos fragmentos se deu apenas
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nos limites do município de Ibirama, não abrangendo os municípios vizinhos. A aparição do
Puma (Puma concolor) já foi registrada por meio de filmagens na área da FLONA, no
entanto, a área de abrangência da UC em Ibirama não foi selecionada como fragmento e esta é
de apenas 4,5% (25,68 ha), sendo a maior parte 94,4 % (538,63 ha), localizada no município
de Apiúna.
Tabela 7. Número de fragmentos com capacidade de manutenção de mastofauna.
Quantidade

%

Puma

0

0,00%

Cachorro – do – mato e Gato - mourisco

2

0,24%

Graxaim

813

99,75%

Bugio

813

99,75%

Espécies

Para aferir o potencial de conservação da biodiversidade dos fragmentos florestais
existentes no município de Ibirama, foram estabelecidos pesos para cada elemento de
avaliação, a fim de se obter o índice de conservação (Tabela 8).
Tabela 8. Pesos para avaliação.
Elemento de Avaliação

Peso Definido

Tamanho dos fragmentos (área)

30%

Índice de circularidade

30%

Área de vida

40%

TOTAL

100%

A partir da aplicação dos pesos aos parâmetros levantados foi obtido o índice de
conservação para cada fragmento. É possível observar que 98,53% dos fragmentos atingiram
um índice mediano (Tabela 9).
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Tabela 9. Índice de conservação dos fragmentos do município de Ibirama.
Descrição

Elemento de Avaliação – Intervalo

Número de

%

Fragmentos
1- Muito baixa

0,00 - 0,20

0

0, 00 %

2- Baixa

0,20 - 0,40

11

1,34 %

3 - Média

0,40 - 0,60

803

98,53%

4 - Alta

0,60 - 0,80

6

0,74%

5 – Muito alta

0, 80 - 1,00

3

0,37 %
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3

SISTEMATIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO
A ferramenta utilizada para a sistematização das conclusões da avaliação da situação

atual foi destacar as oportunidades e desafios. Os quadros – resumo a seguir apresentam uma
análise do diagnóstico do município a partir de seu ambiente interno (pontos fracos e fortes) e
externo (ameaças e oportunidades), levando em conta as quatro dimensões do diagnóstico.
Desenvolvimento Urbano
Ambiente Interno
Ambiente Externo
Pontos Fracos:
Ameaças:
 Ocupações irregulares em APPs e
 Implantação de empreendimentos
áreas de risco
que não tenham a visão de
integração
da
comunidade
 Falta de áreas públicas (parques,
residente
praças
e
comuns)
com
características do Bioma
 Ocupações urbanas em área de
MA
 Evidências de assoreamento em
diversos pontos, tanto nos sistemas
de macrodrenagem quanto nos
sistemas de microdrenagem
 A indicação de macrozona especial
voltada a conservação do meio
ambiente no Plano Diretor do
município
não
contempla
adequadamente
áreas
para
conservação

Pontos Fortes:
Oportunidades:
 Plano Diretor em processo de
 Ampliação do Sistema de Esgoto
revisão
Sanitário por meio do Plano de
Investimentos da CASAN
 Diagnóstico Socioambiental do
município em desenvolvimento
 Fácil acesso ao município
 Plano Municipal de Saneamento
Básico revisado recentemente
 Existência de técnicos com
conhecimento para atuar na área
ambiental na Secretaria de
Agricultura e Meio Ambiente
 Cadastro Ambiental Rural (CAR)
das propriedades rurais estão
sendo realizados.
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Recursos Naturais
Ambiente Interno
Ambiente Externo
Pontos Fracos:
Ameaças:
 APPs desprotegidas (ausência de
 Falta de ICMS ecológico no estado
matas ciliares)
e consequentemente no município,
revertendo o pagamento de
 Podas, supressões de vegetação de
impostos de madeireiras locais
porte arbóreo
para a conservação e recuperação
 Contaminação do Rio Hercílio em
da Mata Atlântica
alguns pontos de lixões pelo
 Ação antrópica juntamente com a
despejo de chorume não tratado
pluviosidade elevada (mudanças
 Necessidade de recursos para
climáticas)
contribuem
para
criação dos corredores ecológicos
devastar,
principalmente,
áreas
de
 Lançamento de lodo nos corpos
encostas e matas ciliares.
hídricos próximo a Estação de

Falta de assistência técnica para a
Tratamento de Água de Ibirama.
agricultura familiar
 Esquecimento
do
Programa

Falta
de
uma
consciência
Municipal de Preservação e
ambiental por parte de uma parcela
Recuperação de Matas Ciliares e
de proprietários de terras.
Áreas afins.
 A grande maioria das situações de
emergência decretadas são por
movimentação
de
massa,
indicando supressão de vegetação.
Pontos Fortes:
Oportunidades:
 FLONA funciona como um
 A existência de um Plano de Bacia
reservatório
(reserva)
de
Hidrográfica
biodiversidade local.
 Estudos técnicos para a criação de
uma unidade de conservação
 A análise dos remanescentes
revelou-se satisfatória
estadual para a proteção de áreas
de existência da espécie Raulinoa
 Existência de viveiro no município
equinata
para apoiar os trabalhos de
recuperação de áreas degradadas
 Espécies arbóreas do viveiro
podem ser utilizadas para restaurar
florestas e recuperar áreas
degradadas por meio de sistemas
agroflorestais (SAF’s).

53

Gestão Ambiental
Ambiente Interno
Ambiente Externo
Pontos Fracos:
Ameaças:
 Falta de equipamentos para
 Exigência legal de criação de
mapeamentos e monitoramentos
unidades de conservação somente
por intermédio de lei.
 Mapeamento das áreas de APPs
constante no Plano Diretor é
insuficiente
 Inexistência de Lei de PSA
 Falta de conhecimento por parte da
sociedade sobre a legislação
ambiental
 Inexistência de um fundo para o
meio ambiente
Pontos Fortes:
Oportunidades:
 Existência de atividades pontuais
 A existência de Leis Federais que
voltadas a parte ambiental nas
podem ser utilizadas na ausência
escolas
de Leis municipais e na
inexistência
de
boas
Leis
 Possibilidade de parcerias com
estaduais;
universidades para pesquisas e
monitoramentos
 Existência de uma Associação de
municípios, a AMAVI para
 Indicação de fundo orçamentário
unificar estudos e trabalhos para
pelo Plano Diretor para atividades
conservação
de meio ambiente
 Parcerias
em
projetos
de
 Viabilidade de aliar o ecoturismo
conservação
entre
os
municípios
à conscientização ambiental
através da AMAVI
 A existência de um Plano de Bacia
Hidrográfica

3.1

Áreas prioritárias
A delimitação e o mapeamento das áreas prioritárias para conservação e recuperação

da vegetação nativa de Ibirama (anexo 10) levaram em conta os aspectos já apontados no
Mapa de Áreas Prioritárias para a Conservação, Uso Sustentável e Repartição de Benefícios
da Biodiversidade Brasileira, publicado pelo MMA. Além disso, consideram-se os
zoneamentos advindos do Plano Diretor Municipal, para compatibilizar a priorização das
áreas.
Os critérios adotados para delimitação das áreas prioritárias e a localização das áreas
contempladas dentro dos critérios são listados na tabela 10, a seguir:
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Tabela 10. Critério e localização das áreas prioritárias.
Critério
Áreas com remanescentes de vegetação que
abriguem espécies em extinção da Mata
Atlântica.

Localização
Áreas de ocorrência da Canela-Preta e
Sassafrás.

Áreas com fitofisionomia mais rara no
município.

Áreas de existência da Raulinoa equinata Área de influência da Usina Hidrelétrica de
Salto Pilão

Áreas que prestam o serviço de provisão de
água - mananciais de abastecimento público.

Vegetação lindeira ao Rio Sellin

Conexão entre a FLONA e as bacias
hidrográficas do Ribeirão Taquaras, Rio
Sellin e Rio Rafael adentrando os fragmentos
em direção à zona urbana;
Conexão entra a FLONA e as bacias
Áreas que possam funcionar como
hidrográficas do Ribeirão do Cocho e Rio
corredores
ecológicos,
ampliando
a
Itajaí – Açú;
conectividade entre os remanescentes.
Fragmentos ciliares à bacia hidrográfica do
Rio Itajaí – Açú e fragmentos que conectam
as bacias hidrográficas do Ribeirão das
Pedras e Arroio Nova Stettin
Áreas com potencial ou onde é realizado
turismo sustentável.
Áreas de risco geotécnico.

Rafael Baixo, Ribeirão Taquaras, Ribeirão
das Pedras
Propriedades próximas à mata ciliar na zona
urbana

3.1.1 Corredores Ecológicos
Apenas como esclarecimento das ações previstas para inserção de áreas prioritárias
para a conservação, adotou-se o conceito de criação de Corredores Ecológicos, que são áreas
que possuem ecossistemas florestais biologicamente prioritários e viáveis para a conservação
da biodiversidade na Mata Atlântica, compostos por conjuntos de unidades de conservação e
áreas de interstício.
De acordo com a Lei Federal nº 9.985/2000 e Resolução CONAMA nº 009/1996
corredores ecológicos são as porções territoriais que possuem características naturais e
seminaturais, capazes de propiciar habitat ou servir de trânsito para a fauna residente nos
remanescentes florestais ou ainda capazes de interligar unidades de conservação
possibilitando entre elas fluxo gênico e movimento da biota. A implementação de unidades de
conservação e outras áreas protegidas isoladas não tem garantido a sustentabilidade dos
sistemas naturais, seja pela descontinuidade na manutenção de sua infraestrutura e de seu
pessoal, seja por sua concepção em ilhas, ou ainda pelo pequeno envolvimento dos atores
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residentes no seu interior ou no seu entorno, por este motivo pensou-se na integração e
conectividade com outras áreas já incluídas no sistema como sendo prioritárias para a
conservação no município de Ibirama, de acordo com o tamanho do fragmento e a
proximidade com a FLONA de Ibirama.
A delimitação dos corredores ecológicos levou em consideração: o índice de
prioridade para conservação dos fragmentos florestais de acordo com a Fundação SOS Mata
Atlântica, o índice de conservação dos fragmentos estabelecido neste plano, sua distribuição
espacial (proximidade entre as glebas protegidas por lei2) e barreiras existentes, tanto naturais
(cursos d’água de maior porte) quanto artificiais (vias públicas e assentamentos urbanos). O
mapa de corredores ecológicos propostos para o município encontra-se no anexo 11 deste
documento.

2

Unidades de conservação, maciços florestais, áreas de preservação permanente e áreas com
uso restrito (declividade de 25° a 45°; áreas de cobertura florestal mínima preservada – Lei nº
11.428/2006, art. 17; e reserva legal).
11.428/2006, art. 30 e 31; compensação ambiental – Lei nº 11.428/2006, art. 17; e reserva
legal).
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4

PROPOSTAS E PLANO DE AÇÃO
A seguir é apresentado um breve resumo das ações previstas no PMMA que devem ser

contempladas e executadas ao longo dos prazos previstos.
1. Divulgar o Plano através de mídias;
Em um prazo máximo de 06 meses após a finalização do Plano, o GT deverá realizar a
divulgação do conteúdo do mesmo, em especial as ações propostas através de mídias tais
como, disponibilização no site da Prefeitura, imprensa escrita e falada local, bem como o
informativo da AMAVI. Também deverá ser enviado os documentos ao Ministério Público
Federal e Estadual, bem como ao IMA. Se possível, fazer uma apresentação do Plano para a
comunidade, associações, ONGs e no conselho de competência da área (CONDEMA).
2. Elaborar o cronograma detalhado do acompanhamento do Plano;
Em um prazo máximo de 01 ano após a finalização do Plano, o GT deverá elaborar
um cronograma físico das ações propostas pelo Plano contendo também a base de recursos
humanos, e se possível financeiro, para a execução.

3. Restaurar o Programa Municipal de Preservação e Recuperação de Matas
Ciliares e Áreas afins, na área urbana consolidada;
Em um prazo máximo de 02 anos após a finalização do Plano, o GT deverá restaurar o
programa de conservação da Mata Ciliar, na Área Urbana Consolidada do Município
contendo as principais espécies a serem plantadas, espaçamentos, substituição de espécies
invasoras dentre outros. Para tanto deverá ser consolidada as seguintes ações:
- Elaborar e firmar parceria com a UDESC e Comitê da Bacia do Itajaí, para
substituição de espécies exóticas e posterior recuperação com espécies fixadoras de encostas;
- Incentivar a população através de doação de mudas para plantio de espécies
arbóreas/arbustivas nos cursos de água menores;

4. Implantar o Programa de conservação da Mata Ciliar a montante da
captação da CASAN;
Este programa deve ser feito em parceria com a CASAN, contemplando o
cadastramento das propriedades lindeiras ao rio Rio Sellin e aceitabilidade de plantio de Mata
Ciliar nestas propriedades. Deverá ser almejada a implantação do programa, com o auxílio de
doação de mudas pelo viveiro existente, em um prazo máximo de 04 anos.
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5.

Implementar a recuperação de APPs em áreas de silvicultura de
propriedades rurais

Num horizonte de longo prazo (06 anos) a municipalidade deverá criar ou aperfeiçoar
mecanismo para cobrar apresentação do CAR e do respectivo PRA para todos os imoveis
rurais. As áreas ocupadas por silvicultura, como pinus e eucaliptos terão suas APPs
recuperadas no momento posterior da retirada das florestas exóticas, mediante apresentação
de projeto específico, a ser aprovado pelo município. Caberá ao proprietário a recuperação da
vegetação, sendo que a municipalidade em parceria com outros órgãos monitorará a execução
dos projetos.
6. Incentivar a prática agrícola em áreas de pastagens bem como a recuperação
Ciliar ao longo dos Rios;
Em um prazo máximo de 04 anos após a finalização do Plano, a Diretoria de
Agricultura em parceria com o CONDEMA deverá incentivar, com a finalização do CAR e o
início do Programa de Regularização Ambiental – PRA, a recuperação ciliar ao longo dos rios
em área natural.
7. Elaborar o Plano de Arborização Urbana (calçadas, áreas internas de lotes
etc.);
Em um prazo máximo de 02 anos após a finalização do Plano, a SEDEMA e
Departamento de Projetos deverá finalizar o Plano de Arborização Urbana do Município,
definindo regras, espécies, espaçamento, locais, tipos de podas e etc., para o plantio e
preservação do sistema arbóreo das praças, parques, calçadas e locais de interesse com
características do bioma. Deverá conter também neste Plano as estratégias para a conservação
de árvores já plantadas em loteamentos novos, bem como indicar as espécies, espaçamentos e
ações nas áreas indicadas como áreas de conservação ambiental e áreas de relevante interesse
florístico.
8. Adequação da Macrozona Especial de Interesse Ambiental no Plano Diretor;
Em um prazo máximo de 04 anos após a finalização do plano, o GT na revisão do
plano diretor deverá realizar a adequação da Macrozona Especial – MZE contendo o
mapeamento das APP’s faltantes e que não constam na versão atual do plano
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9. Apoiar projetos de restauração florestal e sistema agroflorestais
nas áreas prioritárias;
Em um prazo máximo de 04 anos após a finalização deste plano, deverá ser
preconizado o apoio e a criação de projetos de restauração florestal e sistemas
agroflorestais nas áreas prioritárias.

MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Sistemas agroflorestais consorciados com espécies madeireiras nativas para
substituição de outras espécies em risco, garantem que não se atinja níveis de
sobre-exploração e que essas espécies possam ser manejadas de forma sustentável.
Além dos serviços ecossistêmicos prestados pelos SAF (regulação do microclima
e do ciclo da água, provisão de alimentos e regulação da erosão) eles contribuem
com a segurança alimentar e os modos de vida das populações locais. Também
possibilitam que se opte por um manejo adaptativo, levando-se em conta os
impactos das mudanças climáticas na distribuição e/ou

produtividade futuras

dessas espécies, assegurando assim ingresso econômico estável para diferentes
atores vulneráveis.

10. Elaborar estudo técnico e Estabelecer por Lei um percentual de área verde
em cada lote;
Em um prazo máximo de 03 anos após a finalização do Plano, o Departamento de
Projetos e a SEDEMA em parceria com o GT, deverá elaborar estudo técnico e estabelecer,
através de instrumento legal, o percentual de área verde de cada lote nos novos parcelamentos
do solo. Este estudo deverá delinear as obrigações dos interessados nestes parcelamentos
definindo também as regras de utilização e conservação das áreas.
11. Aperfeiçoar os parâmetros de

terraplanagem,

combate aos processos

erosivos e de assoreamento nos sistemas de micro e macrodrenagem
constantes no PDP;
Em um prazo máximo de 01 ano após a finalização do Plano, o Departamento de
Projetos e SEDEMA deverão finalizar esta adequação no Plano Diretor , que deverá auxiliar
na execução de boas práticas de terraplenagem, combatendo os processos erosivos e de
carreamento de finos para o leito dos cursos de água. A fim de evitar e minimizar os efeitos
da erosão do solo, nos projetos de terraplenagem apresentados à análise do órgão ambiental
municipal sugere-se a adoção das seguintes medidas:
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Implantação de sistemas de captação e drenagem de águas pluviais;



Revegetação dos taludes de corte e aterro, nos casos onde não seja executada
obra de contenção de engenharia civil;



Estabilização de taludes de corte e aterros, garantindo a segurança dos imóveis
e logradouros limítrofes.



Evitar a inversão das camadas do solo, promovendo-se para tanto a remoção da
camada superficial, tanto da parte a ser terraplanada como da parte a ser
recuperada, repondo-se em seguida este material sobre a área desnuda e taludes
formados.

12. Incentivar o controle de espécies da flora arbórea invasora em fragmentos
florestais significativos
Em um prazo máximo de 03 anos após a finalização do Plano, deverá ser incentivado a
realização de ciclos de palestras, campanhas e divulgação a fim de incentivar os proprietários
de terras a realizarem o controle de espécies da flora arbórea invasoras existentes no interior
de fragmentos florestais acima de 1 hectare, ou em locais íngremes, topos de morro e APPs.
As espécies a serem controladas preferencialmente serão os Pinus (Pinus sp.), Eucaliptos
(Eucaliptus sp.), Uva-do-japão ou tripa-de-galinha (Hovenia dulcis), Ameixa-amarela
(Eriobotrya japônica) Quirí (Paulownia tomentosa) entre outras. O enfoque será o controle das
árvores que se estabelecem naturalmente no interior da floresta e que tem potencial invasor.
Tal medida não deve ser aplicada para áreas com sistemas agroflorestais ou quando forem de
uso para o proprietário.
13. Identificação das áreas de APPs de topo de morro;
Em um prazo máximo de 02 anos após a finalização do plano o GT deverá elaborar,
ou ao menos iniciar pesquisas e elaboração de documentos técnicos – científicos com a
identificação e cadastro georreferenciado de APPs de topo de morro.
14. Estabelecer parcerias públicas e privadas para criação dos corredores
ecológicos propostos neste plano
Em um prazo máximo de 03 anos o GT deverá estabelecer alternativas de parcerias
para a criação de um fundo orçamentário que possibilite a implantação dos corredores
ecológicos propostos.
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15. Revisar os termos da Política Ambiental Municipal para incentivar
Educação Ambiental
Em um prazo máximo de 06 anos após a finalização do Plano, a Secretaria Municipal
de Educação, deverá revisar e incluir no seu termo de ensino ações, palestras, trabalhos dentre
outros instrumentos educacionais, as questões ambientais do Município. Tais projetos podem
levar como exemplo os projetos socioambientais apoiados pelo CESAP, e ser estendidos para
além das séries iniciais.
16. Implementar programa de Educação ambiental que valorize a limpeza nos
bairros e na região rural
Em um prazo máximo de 06 anos após a finalização do plano o GT e Prefeitura
Municipal deverá retomar, elaborar, implantar e melhorar as ações existentes, os trabalhos de
Meio Ambiente nos bairros e na região rural. Este trabalho deverá levar em conta os
apontamentos feitos pelo PMSB e contemplar no mínimo as seguintes ações:
- Implantação de Pontos de Entrega Voluntária (PEV's) para que a população que
reside na área rural do município deposite materiais recicláveis e resíduos sólidos domiciliares
(rejeitos);
- Elaborar trabalhos de palestras com os produtores rurais (incentivando o controle de
espécies da flora arbórea invasora, por exemplo).
- Criar/retomar programa de limpeza e revitalização nos bairros compreendendo a
limpeza de ruas, sinalização, entulhos, capina e poda, manutenção de ponto de ônibus,
substituição de lixeiras, tal programa pode ser feito em parceria com a Campanha Bairro
Limpo da Cooperativa de produtores de Ibirama – Cooper;
- Ampliar as ações de educação ambiental nas escolas e integrando os temas de Defesa
Civil;
- Incentivar e fomentar o aumento da campanha de reciclagem do Município através
de sistematização de aquisição de insumos, convênios e parcerias com entidades e instituições
ligadas ao programa. Esta ação deve ser feita em acordo com o Programa Relativo à Coleta
Seletiva proposto no PMSB através da ampliação do serviço de coleta seletiva de recicláveis,
com respectiva atividade de valorização desses resíduos.
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PLANO DE AÇÃO MATA ATLÂNTICA IBIRAMA/SC
DESCRIÇÃO DAS AÇÕES

CENÁRIO

PRAZOS

A SEREM EXECUTADAS

GEOGRÁFICO

(ANOS)

RESPONSÁVEL

DIVULGAÇÃO E TREINAMENTOS
Divulgar o plano através de mídias
Elaborar o cronograma detalhado
do acompanhamento do Plano

Todo Município

0,5

GT

Todo Município

01

GT

Área Urbana

02

GT

Rio Sellin

04

GT/CASAN

Todo Município

06

Todo Município

04

MATAS CILIARES
Restaurar o Programa Municipal
de Preservação e Recuperação de
Matas Ciliares
Implantar o Programa de
conservação da Mata Ciliar a
montante da
captação da CASAN
Implementar a recuperação de
APPs em áreas de silvicultura de
propriedades rurais

Dir. Agricultura/
CONDEMA / ICMBio

Incentivar a prática agrícola em
áreas de pastagens bem como a
recuperação Ciliar ao longo dos

Dir.
Agricultura/CONDEMA

Rios

ARBORIZAÇÃO URBANA E SISTEMA DE ÁREAS VERDES
Elaborar o Plano de Arborização
Urbana

Área Urbana

02

Área Urbana

03

Elaborar estudo técnico e
Estabelecer por Lei um percentual
de área verde em cada lote

Departamento de
Projetos/SEDEMA
Departamento de
Projetos/SEDEMA

PROTEÇÃO AOS RECURSOS NATURAIS
Aperfeiçoar os parâmetros de
terraplanagem, combate aos
processos erosivos e de
assoreamento nos sistemas de
micro e macrodrenagem
constantes no PDP

Todo Município

01

GT
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Incentivar o controle de espécies
da flora arbórea invasora em
fragmentos florestais

Todo Município

04

SEDEMA/ICMBio

Áreas Prioritárias

02

GT

Todo Município

03

GT

Áreas Prioritárias

04

GT

Todo Município

04

GT

significativos
Identificação das áreas de APP’s
de topo de morro
Estabelecer parcerias públicas e
privadas para criação dos
corredores ecológicos propostos
neste plano
Apoiar projetos de restauração
florestal e sistema agroflorestais
nas áreas prioritárias
Adequação da Macrozona
Especial de Interesse Ambiental
no Plano Diretor

FISCALIZAÇÃO/CONTROLE E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Revisar os termos da Política
Ambiental Municipal para

Todo Município

06

Todo Município

06

incentivar Educação Ambiental

GT/ Secretária
Municipal de Educação

Implementar programa de
Educação ambiental que valorize
a limpeza nos bairros e na região
rural

SEDEMA
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5

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
Para o monitoramento e avaliação do cumprimento das ações previstas neste Plano,

pensando em viabilizar as questões efetivas de implementação dos programas específicos
foram preconizadas algumas diretrizes e métodos para o acompanhamento da implementação
do PMMA. Deve-se ressaltar também que as ações à serem realizadas devem acompanhar as
modificações da dinâmica econômica, social e ambiental do município, e desse modo, estarão
sujeitas à melhorias e modificações ao longo do período de execução do Plano.
O sistema de monitoramento é formado por um conjunto de indicadores e de
procedimentos destinados ao conhecimento da evolução e ao acompanhamento da
implementação das ações previstas no plano, de forma a possibilitar a tomada de decisões
para correções de rumo e para a avaliação de resultados e impactos deles decorrentes. O
monitoramento e a avaliação servem, ainda, para indicar as ocasiões recomendáveis para a
revisão e atualização do Plano Municipal da Mata Atlântica, em função das alterações
verificadas na realidade, resultantes das ações implementadas ou da própria dinâmica
municipal.
Como se trata de um plano complexo, o PMMA deve ser formalmente revisto e
atualizado num período de 6 anos. Para estas revisões periódicas devem ser adotadas práticas
participativas, com base na primeira elaboração do Plano.
Para implementação e monitoramento do Plano, recomenda-se a criação, no âmbito do
Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de Ibirama, a Câmara Técnica - CT
PMMA. Este grupo será formado por membros do CONDEMA, demais interessados da
sociedade civil, e terá como atribuições:
•

Detalhar as ações contidas no plano, incluindo as formas de monitoramento e

indicadores, cronogramas, metas específicas, atores envolvidos, recursos necessários;
•

Elaborar o Plano de Monitoramento e avaliação do PMMA;

•

Monitorar periodicamente a execução de cada ação, conforme cronograma e

detalhamento;
•

Apresentar anualmente relatório de monitoramento para que o plenário do

CONDEMA faça a avaliação da implementação do PMMA;
•

Propor melhorias no PMMA com base no monitoramento e avaliação;
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•

Elaborar o orçamento anual previsto para implantação do PMMA propondo sua

aprovação junto ao plenário do CONDEMA para posterior encaminhamento à apreciação da
Câmara Municipal e Prefeitura.
Para tanto, o CT-PMMA deverá colher relatórios mensais das ações em execução,
possibilitando o monitoramento através de indicadores pré-definidos e analisar possíveis
adequações das ações. Com base nesses relatórios, anualmente deverá realizar a avaliação da
implantação do PMMA de modo a, em concordância com o plenário do CONDEMA, propor
ajustes, inclusive nas metas (para mais ou para menos). É importante que os relatórios de
monitoramento e avaliação sejam acessíveis e divulgados para a sociedade em geral.
O Plano de Monitoramento e Avaliação terá como base a tabela a seguir:
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BASES PARA O PLANO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO
cód.

1

2

3

4

5

6

7

8
9

Metas
Divulgação do plano
através de mídias
Estabelecer a base de
recursos humanos, e se
possível financeiro, para a
execução das ações
previstas

Restaurar o Programa
Municipal de Preservação e
Recuperação de Matas
Ciliares e Áreas afins, na
área urbana consolidada

Implantar o Programa de
conservação da Mata Ciliar
a montante da
captação da CASAN
Incentivar a prática
agrícola em áreas de
pastagens bem como a
recuperação Ciliar ao
longo dos Rios
Implementar a recuperação
de APPs em áreas de
silvicultura em propriedades
rurais

Elaborar o Plano de
Arborização Urbana
(calçadas, áreas internas de
lotes etc.)
Apoiar projetos de
restauração florestal e sistema
agroflorestais nas áreas
prioritárias
Elaborar estudo técnico e

Prazos

2019

2019

2020

2022

2022

Indicadores
Número e tipos de
veículos de
informação atingidos
Número de
recursos humanos
e financeiros
Número de
espécies a serem
plantadas,
espaçamentos,
substituição de
espécies invasoras
e de doações de
mudas a
comunidade
Número de
propriedades
lindeiras ao rio Rio
Sellin cadastradas
e permitidas para o
plantio de Mata
Ciliar
Número de
propriedades
incentivadas a
prática agrícola em
áreas de pastagens
recuperação Ciliar
ao longo dos Rios

2024

Tipo de
mecanismo criado
para cobrança do
CAR e PRA

2020

Áreas
contempladas no
Plano, espécies e
práticas à serem
adotadas

2022

Práticas
agroecológicas
executadas

2021

Percentual de

Anos
2019 2020 2021 2022 2024
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estabelecer por Lei um
percentual de área verde em
cada lote

10

Aperfeiçoar os parâmetros
de terraplanagem, combate
aos processos erosivos e de
assoreamento nos sistemas
de micro e macrodrenagem
constantes no PDP

2019

Identificação das áreas de
APPs de topo de morro

2020

12

Incentivar o controle de
espécies da flora arbórea
invasora em fragmentos
florestais significativos

2021

13

Estabelecer parcerias
públicas e privadas para
criação dos corredores
ecológicos propostos neste
plano

2021

14

Adequação da Macrozona
Especial de Interesse
Ambiental no Plano Diretor

2022

Revisar os termos da Política
Ambiental Municipal para
incentivar Educação
Ambiental

2024

11

15

16

Implementar programa de
Educação ambiental que
valorize a limpeza nos
bairros e na região rural

2024

área verde de
cada lote nos
novos
parcelamentos do
solo
Normativas de
terraplanagem,
combate aos
processos erosivos e
de assoreamento
aperfeiçoadas na
revisão do PDP
Cadastro
georeferenciado de
APPs de topo de
morro
Número de palestras,
campanhas e
divulgações
realizadas
Alternativas
estabelecidas de
parcerias para a
criação de um fundo
orçamentário
Zonas de interesse
ambiental
georeferenciadas
Política Ambiental
Municipal revisada
com ações, palestras,
trabalhos dentre
outros instrumentos
educacionais
Implantação
PEV's, palestras com
os produtores rurais,
programa de limpeza
e revitalização nos
bairros, ampliação
das ações de
educação ambiental
e aumento da
campanha de
reciclagem
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