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 APRESENTAÇÃO 

 

O município de José Boiteux localiza-se em Santa Catarina na região do Alto Vale 

do Itajaí, entre as formações florestais da Floresta Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila 

Mista. Conhecido por abranger a Terra Indígena Ibirama, sendo uma das características 

marcantes da cidade. 

A elaboração de um Plano Municipal da Mata Atlântica para o município de José 

Boiteux provê melhor integração da população local com a floresta, de forma mais 

sustentável e com uma maior conscientização ecológica. Além disso, tal documento 

promove a articulação de instrumentos de planejamento territorial com vistas à promoção 

do desenvolvimento local, considerando o fortalecimento das vocações regionais, a 

inclusão produtiva e a conservação e proteção dos recursos naturais (MMA, 2013). 

Conforme o Roteiro do Plano Municipal da Mata Atlântica do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA, 2013), planejar o desenvolvimento municipal sustentável com vistas à 

mitigação desses elementos de pressão sobre biomas como a Mata Atlântica pressupõe a 

utilização de um conjunto de instrumentos, de forma a orientar distribuição espacial da 

população e também das atividades produtivas, aproveitando os recursos humanos e 

econômicos disponíveis, conservando os recursos naturais existentes e recuperando parte 

do que foi degradado. 

É fundamental para o desenvolvimento sustentável dos municípios controlar os 

impactos das atividades públicas e privadas sobre os recursos naturais, sendo importante 

também que a gestão municipal promova a participação social, garantindo em processos 

de planejamento envolvendo múltiplos atores e sua atuação, através de arranjos de 

cooperação e de parceria, na implementação do que foi planejado, de forma a assegurar a 

transformação da realidade local em relação ao desenvolvimento sustentável (MMA, 

2013). 

É de conhecimento do Serviço Florestal Brasileiro (2018) que o município de José 

Boiteux está entre aqueles que possuem os maiores percentuais de cobertura florestal 

natural remanescentes, nos quais as florestas nativas são predominantes, demonstrando 

um potencial para o manejo sustentável e ecoturismo no município. Para isso, o Plano 

Municipal da Mata Atlântica é um dos instrumentos de planejamento e gestão que o 

município pode adotar para promover esse desenvolvimento sustentável, com objetivo e 

um foco perfeitamente definidos: a proteção da Mata Atlântica por meio da conservação 

dos fragmentos de vegetação nativa e a recuperação de áreas degradadas (MMA, 2013).  
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 INTRODUÇÃO 

 

A Mata Atlântica é um dos grandes biomas do Brasil e abrange uma área de 

1.110.182 km², corresponde 13,04% do território nacional., com faixas de domínio 

ocorrendo do Norte ao Sul do Brasil. Mais especificamente, esse bioma passa pelos 

territórios dos estados do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina, e parte do 

território dos estados de Alagoas, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, 

Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo e 

Sergipe. A maior porção da Mata Atlântica se encontra em território brasileiro, porém o 

bioma também ocorre no território da Argentina e do Paraguai. 

Ao longo da colonização do Brasil, vastas áreas naturais de Mata Atlântica foram 

devastadas.  Hoje, o bioma é conhecido por sua fragmentação, onde poucos ecossistemas 

mantem suas características originais ilesas. A perda da diversidade biológica antes 

existente nesse local pode ocasionar sérias consequências em relação as espécies 

endêmicas, essas tornando-se cada vez mais restritas em determinados locais. Dados 

recentes do SOS Mata Atlântica (2017) informam que restam apenas 12,4% de 

remanescentes dessa floresta. 

Vale ressaltar que atualmente cerca de 70% da população brasileira vive no 

território da Mata Atlântica, fator que fragiliza a preservação dos remanescentes de 

floresta. 

A Mata Atlântica é classificada como um complexo de ecossistemas fundamentais 

onde existe uma parte significativa da biodiversidade brasileira, possui elevados níveis 

de riqueza e endemismo, apesar da destruição sofrida no passado é um dos hotspots de 

biodiversidade do mundo. A biodiversidade da Mata Atlântica é semelhante à da 

Amazônia. Os animais mais conhecidos da Mata Atlântica são: Mico-Leão-Dourado, 

onça-pintada, bicho-preguiça e capivara. 

Apresenta uma variedade de formações, engloba um diversificado conjunto de 

ecossistemas florestais com estrutura e composições florísticas bastante diferenciadas, 

acompanhando as características climáticas da região onde ocorre. 

Conforme Dutra (2013), a Mata Atlântica é reconhecida como Patrimônio 

Nacional pela Constituição Federal de 1988 e como Reserva da Biosfera pela Unesco. 

Apesar da extinção de uma quantidade elevada de espécies, essa ainda acolhe uma das 

maiores biodiversidades do mundo, com uma alta incidência de espécies endêmicas, 

sendo assim, classificada como uma das cinco áreas prioritárias do planeta. Ao mesmo 
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tempo, oferece serviços ecossistêmicos valiosos e, sobretudo, assegura o abastecimento 

de água das maiores cidades brasileiras. 

Segundo a legislação correlata com a Mata Atlântica, o parágrafo 4º do Artigo 225 

da Constituição Federal de 1988, estabelece que a Floresta Amazônica do Brasil, a Mata 

Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio 

nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a 

preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. 

É possível afunilar a Legislação do Meio Ambiente para especificações apenas 

referentes a Mata Atlântica, dá-se a existência da Lei Federal n° 11.428, de 22 de 

dezembro de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa desse 

bioma. 

A Lei Federal nº 11.428/2006, conhecida como Lei da Mata Atlântica, foi um 

grande marco para atuar com a forma de utilização da Mata Atlântica e seus recursos. 

Florestas preservadas são fundamentais para proteção do solo, purificação do ar e 

melhoria nas condições climáticas. 

Segundo a própria Lei da Mata Atlântica: 

 

Art. 38. Serão beneficiados com recursos do Fundo de Restauração do Bioma 

Mata Atlântica os projetos que envolvam conservação de remanescentes de 

vegetação nativa, pesquisa científica ou áreas a serem restauradas, 

implementados em Municípios que possuam Plano Municipal de Conservação 

e Recuperação da Mata Atlântica, devidamente aprovado pelo Conselho 

Municipal de Meio Ambiente. 

§ 1º Terão prioridade de apoio os projetos destinados à conservação e 

recuperação das áreas de preservação permanente, reservas legais, reservas 

particulares do patrimônio natural e áreas do entorno de unidades de 

conservação. 

§ 2º Os projetos poderão beneficiar áreas públicas e privadas e serão 

executados por órgãos públicos, instituições acadêmicas públicas e 

organizações da sociedade civil de interesse público que atuem na 

conservação, restauração ou pesquisa científica no Bioma Mata Atlântica. 

 

Nos termos da Lei, o Artigo 38 contempla a necessidade do Plano Municipal da 

Mata Atlântica (PMMA), beneficiando os municípios que adotam a legislação vigente. 

Também é importante destacar o Decreto Federal nº 6.660, de 21 de novembro de 

2008, que regulamenta dispositivos da Lei da Mata Atlântica. Dentro desse Decreto estão 
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descritos os itens mínimos que devem estar contidos no Plano Municipal de Mata 

Atlântica: 

 

Art. 43.  O plano municipal de conservação e recuperação da Mata Atlântica, 

de que trata o art. 38 da Lei N° 11.428, de 2006, deverá conter, no mínimo, os 

seguintes itens: 

I - Diagnóstico da vegetação nativa contendo mapeamento dos remanescentes 

em escala de 1:50.000 ou maior; 

II - Indicação dos principais vetores de desmatamento ou destruição da 

vegetação nativa; 

III - Indicação de áreas prioritárias para conservação e recuperação da 

vegetação nativa; e 

IV - Indicações de ações preventivas aos desmatamentos ou destruição da 

vegetação nativa e de conservação e utilização sustentável da Mata Atlântica 

no Município.  

Parágrafo único.  O plano municipal de que trata o caput poderá ser elaborado 

em parceria com instituições de pesquisa ou organizações da sociedade civil, 

devendo ser aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

 

O PMMA tem se tornado uma fonte importante para a gestão ambiental do 

município, auxiliando em melhorias constantes na área. Um dos seus principais objetivos 

é preservar os remanescentes da Mata Atlântica e criar formas de recuperar regiões onde 

hoje existe vegetação nula ou grande fragmentação da mata, entre outros aspectos como 

a conservação, proteção e utilização da forma adequada desses remanescentes. 

Segundo Dutra (2013), a importância do Plano Municipal da Mata Atlântica é 

inegável, pois é um relevante instrumento de planejamento ambiental do munícipio por 

promover o mapeamento de remanescentes florestais, indicar áreas prioritárias para a 

conservação e recuperação da vegetação nativa, bem como indicar as ações preventivas 

para a contenção de desmatamentos, entre outros aspectos relacionados. O PMMA 

também possui outra característica importante, de ser um elemento fundamental para a 

política de ordenamento territorial do município, fornecendo importantes insumos para 

os demais instrumentos de planejamento municipal, como o Plano Diretor e os planos 

setoriais, passando a integrar parte do processo do desenvolvimento sustentável e do 

planejamento municipal. 

O município de José Boiteux encontra-se localizado no Alto Vale do Itajaí, 

possuindo seus remanescentes de vegetação dentro dos limites de abrangência da Mata 
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Atlântica. Com aproximadamente 240 metros de altitude na sede do município, esse dado 

sofrendo grande amplitude dependendo da região, a região para Veloso et al. (1991) é 

conhecida como Floresta Ombrófila Mista e Floresta Ombrófila Densa, por sua altitude 

pode ser classificada na categoria de Ombrófila Densa Submontana e Ombrófila Mista 

Submontana, entre 40 a 300 metros de altitude.  

O município é conhecido na região também por ser habitado por indígenas das 

tribos Xokleng, Guarani e Kaingang. Atualmente, encontram-se demarcadas legalmente 

apenas duas porções de terras indígenas. Sendo a Terra Indígena Ibirama e Terra Indígena 

Barragem Norte. Há estudos para a expansão dessas terras indígenas, que após a fusão 

das mesmas, viriam a se tornar a Terra Indígena Ibirama Laklãnõ, onde seus limites 

territoriais, abrangeriam os Municípios de José Boiteux, Doutor Pedrinho, Vitor Meirelles 

e Itaiópolis.  

A cidade tem caráter silvicultural e agrícola, principalmente em relação a 

monocultura do fumo, essa prática gerando empregos para a população. Apesar disso, 

segundo dados do Inventário Florestal Nacional (2018), ainda apresenta grandes áreas 

com florestas nativas, permeando a ideia de que existe a necessidade de abordar de forma 

mais concisa essa vegetação. 
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 QUADRO LEGAL EM VIGOR 

 

Acordos Internacionais 

Nº Acordo Descrição 

1 
Convenção de Washington 

12/10/1940 

Convenção para a Proteção da Flora, da Fauna e das Belezas 

Cênicas Naturais dos Países de América. 

2 

Convenção das Nações 

Unidas sobre a Conservação 

da Biodiversidade – 1992 

Convenção das Nações Unidas sobre a Conservação da 

Biodiversidade – 1992. 

3 
Convenção - Quadro das 
Nações Unidas sobre a 

Mudança do Clima – 1992 

Convenção - Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do 

Clima – 1992 

 

Legislação em Âmbito Federal 

Nº Legislação Descrição 

1 
LEI Nº 6.938, DE 31 DE 

AGOSTO DE 1981 

Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins 

e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 

providências. 

2 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

1988 
Capítulo VI. Do Meio Ambiente. 

3 
LEI Nº 9.433, DE 8 DE 

JANEIRO DE 1997. 

Institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta 

o inciso XIX do art. 21 da Constituição Federal, e altera o art. 1º 

da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990, que modificou a Lei nº 

7.990, de 28 de dezembro de 1989. 

4 
LEI Nº 9.605, DE 12 DE 

FEVEREIRO DE 1998. 

Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 

providências. 

5 
DECRETO Nº 2.519, DE 16 

DE MARÇO DE 1998. 

Promulga a Convenção sobre Diversidade Biológica, assinada 

no Rio de Janeiro, em 05 de junho de 1992. 

6 
LEI Nº 9.790, DE 23 DE 

MARÇO DE 1999. 

Dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito 

privado, sem fins lucrativos, como Organizações da Sociedade 

Civil de Interesse Público, institui e disciplina o Termo de 

Parceria, e dá outras providências. 

7 
LEI Nº 9.795, DE 27 DE 

ABRIL DE 1999. 

Dispõe sobre a educação ambiental, institui a Política Nacional 

de Educação Ambiental e dá outras providências. 
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Nº Legislação Descrição 

8 
DECRETO Nº 3.100, DE 30 

DE JUNHO DE 1999. 

Regulamenta a Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, que dispõe 

sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado, sem 

fins lucrativos, como Organizações da Sociedade Civil de 

Interesse Público, institui e disciplina o Termo de Parceria, e dá 

outras providências 

9 
LEI Nº 9.985, DE 18 DE 

JULHO DE 2000. 

Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da 
Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza e dá outras providências. 

10 
LEI Nº 10.257, DE 10 DE 

JULHO DE 2001. 

Regulamenta os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, 

estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras 

providências. 

11 
DECRETO Nº 4.339, DE 22 

DE AGOSTO DE 2002. 

Institui princípios e diretrizes para a implementação da Política 

Nacional da Biodiversidade. 

12 
DECRETO Nº 4.340, DE 22 

DE AGOSTO DE 2002. 

Regulamenta artigos da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, 

que dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação da Natureza - SNUC, e dá outras providências. 

13 
LEI Nº 10.650, DE 16 DE 

ABRIL DE 2003. 

Dispõe sobre o acesso público aos dados e informações 

existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sisnama. 

14 
DECRETO Nº 4.703, DE 21 

DE MAIO DE 2003. 

Dispõe sobre o Programa Nacional da Diversidade Biológica - 

PRONABIO e a Comissão Nacional da Biodiversidade, e dá 

outras providências. 

15 
LEI Nº 10.711, DE 5 DE 

AGOSTO DE 2003. 

Dispõe sobre o Sistema Nacional de Sementes e Mudas e dá 

outras providências. 

16 
DECRETO Nº 5.092, DE 21 

DE MAIO DE 2004. 

Define regras para identificação de áreas prioritárias para a 
conservação, utilização sustentável e repartição dos benefícios 

da biodiversidade, no âmbito das atribuições do Ministério do 

Meio Ambiente. 

17 
DECRETO Nº 5.758, DE 13 

DE ABRIL DE 2006. 

In17stitui o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas - 

PNAP, seus princípios, diretrizes, objetivos e estratégias, e dá 

outras providências. 

18 
LEI Nº 11.326, DE 24 DE 

JULHO DE 2006. 

Estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional 

da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais. 

19 
LEI Nº 11.428, DE 22 DE 

DEZEMBRO DE 2006 

Dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do 

Bioma Mata Atlântica, e dá outras providências. 

20 
DECRETO Nº 6.040, DE 7 

DE FEVEREIRO DE 2007. 

Institui a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos 

Povos e Comunidades Tradicionais. 

21 
DECRETO Nº 6.514, DE 22 

DE JULHO DE 2008. 

Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio 

ambiente, estabelece o processo administrativo federal para 

apuração destas infrações, e dá outras providências. 

22 
DECRETO Nº 6.660, DE 21 

DE NOVEMBRO DE 2008 

Regulamenta dispositivos da Lei Nº 11.428, de 22 de dezembro 

de 2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação 

nativa do Bioma Mata Atlântica. 
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Nº Legislação Descrição 

23 
DECRETO Nº 6.666, DE 27 

DE NOVEMBRO DE 2008. 

Institui, no âmbito do Poder Executivo federal, a Infraestrutura 

Nacional de Dados Espaciais - INDE, e dá outras providências. 

24 
LEI Nº 12.187, DE 29 DE 

DEZEMBRO DE 2009 

Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e 

dá outras providências. 

25 

LEI COMPLEMENTAR Nº 

140, DE 8 DE DEZEMBRO 

DE 2011. 

Fixa normas, nos termos dos incisos III, VI e VII do caput e do 

parágrafo único do art. 23 da Constituição Federal, para a 

cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios nas ações administrativas decorrentes do exercício 

da competência comum relativas à proteção das paisagens 

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

poluição em qualquer de suas formas e à preservação das 

florestas, da fauna e da flora; e altera a Lei no 6.938, de 31 de 

agosto de 1981. 

26 
LEI Nº 12.651, DE 25 DE 

MAIO DE 2012. 

Dispõe sobre a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nºs 

6.938, de 31 de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 

1996, e 11.428, de 22 de dezembro de 2006; revoga as Leis nºs 

4.771, de 15 de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 

1989, e a Medida Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 

2001; e dá outras providências. 

 

27 

DECRETO Nº 7.830, DE 17 

DE OUTUBRO DE 2012. 

Dispõe sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural, o 
Cadastro Ambiental Rural, estabelece normas de caráter geral 

aos Programas de Regularização Ambiental, de que trata a Lei 

nº 12.651, de 25 de maio de 2012, e dá outras providências. 

28 
LEI Nº 12.727, DE 17 DE 

OUTUBRO DE 2012. 

Altera a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que dispõe sobre 

a proteção da vegetação nativa; altera as Leis nº s 6.938, de 31 

de agosto de 1981, 9.393, de 19 de dezembro de 1996, e 11.428, 

de 22 de dezembro de 2006; e revoga as Leis nº s 4.771, de 15 

de setembro de 1965, e 7.754, de 14 de abril de 1989, a Medida 

Provisória nº 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, o item 22 do 

inciso II do art. 167 da Lei nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, 

e o § 2º do art. 4º da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012. 

29 
DECRETO Nº 8.235, DE 5 

DE MAIO DE 2014. 

Estabelece normas gerais complementares aos Programas de 

Regularização Ambiental dos Estados e do Distrito Federal, de 
que trata o Decreto nº 7.830, de 17 de outubro de 2012, institui 

o Programa Mais Ambiente Brasil, e dá outras providências. 

30 
DECRETO Nº 9.578, DE 22 

DE NOVEMBRO DE 2018 

Consolida atos normativos editados pelo Poder Executivo 

federal que dispõem sobre o Fundo Nacional sobre Mudança do 

Clima, de que trata a Lei nº 12.114, de 9 de dezembro de 2009, 

e a Política Nacional sobre Mudança do Clima, de que trata a 

Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. 

 

Regulamento em Âmbito Federal 

Nº Regulamento Descrição 

1 
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 
10, DE 1 DE OUTUBRO DE 

1993. 

Estabelece os parâmetros básicos para análise dos estágios de 

sucessão de Mata Atlântica. 
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Nº Regulamento Descrição 

2 
RESOLUÇÃO CONAMA Nº 

4, DE 4 DE MAIO DE 1994. 

Define vegetação primária e secundária nos estágios inicial, 

médio e avançado de regeneração da Mata Atlântica, a fim de 

orientar os procedimentos de licenciamento de atividades 

florestais no estado de Santa Catarina. 

3 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 

3, DE 18 DE ABRIL DE 

1996. 

Define vegetação remanescente de Mata Atlântica, com vistas à 

aplicação de Decreto no 750, de 10 de fevereiro de 1993. 

4 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 

9, DE 24 DE OUTUBRO DE 

1996. 

Define “corredor de vegetação entre remanescentes” como área 

de trânsito para a fauna. 

5 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 

302, DE 20 DE MARÇO DE 

2002. 

Dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de 

Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime 

de uso do entorno. 

6 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 

303, DE 20 DE MARÇO DE 

2002. 

Dispõe sobre parâmetros, definições e limites de Áreas de 

Preservação Permanente. 

7 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 

MMA Nº 003, DE 26 DE 

MAIO DE 2003. 

Reconhece como espécies da fauna brasileira ameaçadas de 

extinção, aquelas constantes da lista anexa à presente Instrução 

Normativa. 

8 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 

MMA N° 005, DE 21 DE 

MAIO DE 2004. 

Reconhece como espécies da fauna brasileira ameaçadas de 

extinção, aquelas constantes da lista anexa à presente Instrução 

Normativa. 

9 
INSTRUÇÃO NORMATIVA 

IBAMA Nº 62, DE 11 DE 

MARÇO DE 2005. 

Estabelece critérios e procedimentos administrativos referentes 
ao processo de criação de Reserva Particular do Patrimônio 

Natural – RPPN. 

10 
RESOLUÇÃO Nº 357, DE 17 

DE MARÇO DE 2005. 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de água e diretrizes 

ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece as 

condições e padrões de lançamento de efluentes, e dá outras 

providencias. 

11 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 

369, DE 28 DE MARÇO DE 

2006. 

Dispõe sobre os casos excepcionais, de utilidade pública, 

interesse social ou baixo impacto ambiental, que possibilitam a 

intervenção ou supressão de vegetação em Área de Preservação 

Permanente-APP. 

12 

RESOLUÇÃO CONABIO Nº 

3, DE 21 DE DEZEMBRO 

DE 2006. 

Dispõe sobre Metas Nacionais de Biodiversidade para 2010. 

13 
PORTARIA MMA N° 9, DE 

23 DE JANEIRO DE 2007. 

Reconhece áreas prioritárias para a conservação, utilização 

sustentável e repartição de benefícios da biodiversidade 

brasileira 

14 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 

388, DE 23 DE FEVEREIRO 

DE 2007. 

Dispõe sobre a convalidação das resoluções que definem a 

vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e 

avançado de regeneração da Mata Atlântica para fins do disposto 

no art. 4º § 1º da Lei no 11.428, de 22 de dezembro de 2006 
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Nº Regulamento Descrição 

15 

RESOLUÇÃO CONABIO Nº 

4, DE 25 DE ABRIL DE 

2007. 

Dispõe sobre os ecossistemas mais vulneráveis às mudanças 

climáticas, ações e medidas para sua proteção. 

16 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 

396, DE 3 DE ABRIL DE 

2008. 

Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para o 

enquadramento das águas subterrâneas e dá outras providências. 

17 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 

397, DE 3 DE ABRIL DE 

2008. 

Altera o inciso II do § 4o e a Tabela X do § 5º, ambos do art. 34 
da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - 

CONAMA nº 357, de 2005, que dispõe sobre a classificação dos 

corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 

lançamento de efluentes. 

18 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 

Nº 5, DE 15 DE MAIO DE 

2008. 

Dispõe sobre o procedimento administrativo para a realização 

de estudos técnicos e consulta pública para a criação de unidade 

de conservação federal. 

19 

INSTRUÇÃO NORMATIVA 

MMA Nº 006, DE 23 DE 

SETEMBRO DE 2008. 

Reconhece Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção. 

20 

RESOLUÇÃO CONABIO Nº 

05, DE 21 DE OUTUBRO 

DE 2009. 

Dispõe sobre a Estratégia Nacional sobre Espécies Exóticas 

Invasoras 

21 

RESOLUÇÃO CONAMA 

N°425, DE 25 DE MAIO DE 

2010. 

Dispõe sobre critérios para a caracterização de atividades e 
empreendimentos agropecuários sustentáveis do agricultor 

familiar, empreendedor rural familiar, e dos povos e 

comunidades tradicionais como de interesse social para fins de 

produção, intervenção e recuperação de Áreas de Preservação 

Permanente e outras de uso limitado. 

22 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 

423, DE 12 DE ABRIL DE 

2010. 

Dispõe sobre parâmetros básicos para identificação e análise da 

vegetação primária e dos estágios sucessionais da vegetação 

secundária nos Campos de Altitude associados ou abrangidos 

pela Mata Atlântica. 

23 

RESOLUÇÃO CONAMA 

N°425, DE 25 DE MAIO DE 

2010. 

Dispõe sobre critérios para a caracterização de atividades e 

empreendimentos agropecuários sustentáveis do agricultor 

familiar, empreendedor rural familiar, e dos povos e 

comunidades tradicionais como de interesse social para fins de 
produção, intervenção e recuperação de Áreas de Preservação 

Permanente e outras de uso limitado. 

24 

RESOLUÇÃO CONAMA Nº 

429, DE 28 DE FEVEREIRO 

DE 2011. 

Dispõe sobre a metodologia de recuperação das Áreas de 

Preservação Permanente – APPs. 

25 
PORTARIA MMA Nº 43, DE 

31 DE JANEIRO DE 2014. 

Institui o programa Nacional de Conservação de Espécies 

Ameaçadas de Extinção - Pró-espécies, com o objetivo de adotar 

ações de prevenção, conservação, manejo e gestão, com vistas a 

minimizar as ameaças e o risco de extinção de espécies. 
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Nº Regulamento Descrição 

26 

PORTARIA MMA Nº 443, 

DE 17 DE DEZEMBRO DE 

2014. 

Reconhecer como espécies da flora brasileira ameaçadas de 

extinção aquelas constantes da "Lista Nacional Oficial de 

Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção" - Lista, conforme 

Anexo à presente Portaria, que inclui o grau de risco de extinção 

de cada espécie, em observância aos artigos 6º e 7º, da Portaria 

43/2014. 

27 

PORTARIA MMA Nº 444, 

DE 17 DE DEZEMBRO DE 

2014. 

Reconhece como espécies da fauna brasileira ameaçadas de 

extinção aquelas constantes da "Lista Fauna Nacional Oficial de 

Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção" - Lista, conforme 

Anexo I da presente Portaria, em observância aos artigos 6º e 7º, 

da Portaria 43/2014. 

 

Legislação em Âmbito Estadual 

Nº Legislação Descrição 

1 
DECRETO Nº 3.385, DE 8 

DE AGOSTO DE 2005. 

Institui a Comissão Interinstitucional de Educação Ambiental 

de Santa Catarina, e dá outras providências. 

2 
LEI Nº 14.675, DE 13 DE 

ABRIL DE 2009. 

Institui o Código Estadual do Meio Ambiente e estabelece 

outras providências. 

3 
LEI Nº 14.829, DE 11 DE 

AGOSTO DE 2009. 

Institui a Política Estadual sobre Mudanças Climáticas e 

Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina, e adota outras 

providências. 

 

Regulamento em Âmbito Estadual 

Nº Regulamento Descrição 

 

 

1 

RESOLUÇÃO CONSEMA 

Nº 13, DE 28 DE OUTUBRO 

2008. 

Dispõe sobre parâmetros básicos para análise dos estágios 

sucessionais da vegetação dos campos de altitude associados a 

Floresta Ombrófila Mista, e a Floresta Ombrófila Densa, de 

Santa Catarina, no Bioma Mata Atlântico. 

 

2 

RESOLUÇÃO CONSEMA 

Nº 08, DE 14 DE 

SETEMBRO DE 2012. 

Reconhece a Lista Oficial de Espécies Exóticas Invasoras no 

Estado de Santa Catarina e dá outras providências. 

 

3 

RESOLUÇÃO CONSEMA 

Nº 51, DE 05 DE 

DEZEMBRO DE 2014. 

Reconhece a Lista Oficial das Espécies da Flora Ameaçada de 

Extinção no Estado de Santa Catarina e dá outras providências. 

 

Legislação em Âmbito Municipal 

Nº Legislação Descrição 

1 
LEI Nº 292, DE 19 DE 

DEZEMBRO DE 1994. 

Institui o Programa de Melhoria da Qualidade de Vida e dá 

outras providências. 
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Nº Legislação Descrição 

2 

LEI COMPLEMENTAR Nº 

12, DE 12 DE DEZEMBRO 

DE 2008. 

Dispõe sobre o Plano Diretor Físico Territorial de José Boiteux 

e sua Adequação ao Estatuto da Cidade e dá outras providências. 

3 

LEI COMPLEMENTAR N° 

24, DE 24 DE NOVEMBRO 

DE 2010. 

Institui o Código de Posturas do Município de José Boiteux e dá 

outras providências: SUBSEÇÃO III - DA ARBORIZAÇÃO 

PÚBLICA. 

4 
LEI N° 398, DE 11 DE 

DEZEMBRO DE 1998. 

Cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente – 

CONDEMA, como especifica; 

5 
LEI Nº 1.089, DE 25 DE 

OUTUBRO DE 2005. 
Altera dispositivos da Lei Nº 398/1998 e dá outras providências. 
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 METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento do Plano Municipal da Mata Atlântica do Município de José 

Boiteux consistiu em quatro grandes etapas:  

✓ Etapa 1 - Organização do processo de elaboração;  

✓ Etapa 2 - Elaboração do Plano Municipal da Mata Atlântica;  

✓ Etapa 3 - Aprovação do Plano Municipal da Mata Atlântica; 

✓ Etapa 4 - Implementação do Plano Municipal da Mata Atlântica. 

 

A Organização do processo de Elaboração do Plano Municipal da Mata Atlântica 

baseou-se nas seguintes etapas: planejamento, levantamento de dados espaciais, 

levantamento de bibliografias, análise dos dados e preposições. 

No levantamento de dados espaciais e bibliográficos buscou-se por informações 

primárias, dados coletados à campo (como fotografias e relatos obtidos pela população), 

e secundárias, como dados coletados de instituições (como relatórios e mapas), a fim de 

agregar na realização do estudo. 

Dentre o levantamento de dados espaciais, é possível conhecer melhor a 

população do município por meio da Consulta Pública Ambiental, instrumento utilizado 

para aprimorar o desenvolvimento do Plano Municipal da Mata Atlântica e aproximar a 

comunidade local do processo de planejamento municipal.  

Com o auxílio de ferramentas de análise espacial foram utilizados dados de fontes 

oficiais e ferramentas de geoprocessamento, dessa forma, obtendo-se mapas temáticos 

necessários para a etapa de análise e avaliação dos itens do PMMA. 

A Etapa 2 do PMMA consiste nos dados da etapa 1 reunidos e consolidados na 

forma de um documento denominado Plano Municipal de Conservação e Recuperação da 

Mata Atlântica de José Boiteux. 

A Etapa 3 consiste na Aprovação do Plano Municipal da Mata Atlântica, De 

acordo com o disposto na lei federal da Mata Atlântica, o Plano Municipal da Mata 

Atlântica deve ser aprovado pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente. Deve-se 

observar, ademais, o que dispõe a legislação municipal, pois pode haver determinação 

legal de que todos os planos setoriais sejam necessariamente aprovados por lei municipal.  

A Etapa 4 consiste na Implementação do Plano Municipal da Mata Atlântica, para 

que as propostas do Plano Municipal da Mata Atlântica possam ser viabilizadas, é 

necessário que o processo de planejamento e gestão se comportem adequadamente. Ou 
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seja, devem ser incorporados ao Plano Plurianual (PPA) os custos das propostas dos 

diferentes planos e programas; priorizados pelo Plano Municipal da Mata Atlântica. 

Também garantida a transferência do Plano Plurianual para as Leis de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e do Orçamento Anual (LOA), os custos das ações a serem 

realizadas a cada ano, de acordo com as prioridades e o cronograma proposto para elas, 

conforme o esquema a seguir. Dessa forma, serão desenvolvidos projetos para viabilizar 

as ações do Plano. 

As Etapas abordadas no seguinte relatório serão respectivamente a Etapa 1 e 2, 

onde utilizou-se os resultados de passivos e fragilidades ambientais verificadas no espaço 

geográfico em estudo para fundamentar ações de recuperação e regeneração da Mata 

Atlântica dentro do município de José Boiteux. 
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 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

5.1. Localização e Inserção Regional e Microrregional 

 

O município de José Boiteux localiza-se no estado de Santa Catarina, na 

mesorregião do Vale do Itajaí, Alto Vale do Itajaí, microrregião de Rio do Sul, 

juridicamente pertence a Comarca de Ibirama (ver APÊNDICE A).  

A Tabela 1 apresenta as coordenadas geográficas (latitude/longitude) e planas 

(UTM) no sistema de projeção (DATUM) SIRGAS2000 da sede administrativa do 

município de José Boiteux. 

 

Tabela 1. Coordenadas da sede administrativa de José Boiteux 

Localização da Sede Administrativa 

Coordenadas Geográficas | DATUM WGS84 

Latitude (S): G: 26 M: 57 S: 28,8 Longitude (O): G: 49 M: 37 S: 40,8 

Coordenadas Universal Transversa de Mercator (UTM) | DATUM SIRGAS2000 

UTM x: 636181.49 UTM y: 7017477.37 

Fonte: Integral Soluções em Engenharia (2019). 

 

José Boiteux tem área territorial de 405,229 km² e faz fronteira com os municípios 

de: Itaiópolis, Vitor Meireles, Witmarsum, Dona Emma, Presidente Getúlio, Ibirama, 

Benedito Novo e Doutor Pedrinho. 

 

5.2. Núcleos Urbanos Existentes no Território Municipal 

 

O núcleo urbano do município (Figura 1) encontra-se inserido principalmente no 

bairro Centro da cidade, próximo aos limites dos municípios de Ibirama e Presidente 

Getúlio. O restante da cidade localiza-se em área rural. 
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Figura 1. Núcleo urbano de José Boiteux 

 

Fonte: Prefeitura Municipal de José Boiteux (2019). 

 

 

5.3. Estrutura Fundiária e Utilização da Terra no Município 

 

O território do município de José Boiteux é dividido em Macrozona Urbana, 

Macrozona Rural e Macrozona Especial, conforme Lei Municipal n° 12, de 12 de 

dezembro de 2008, que instituiu o Plano Diretor Participativo do município. 

As macrozonas do município, por sua vez, são subdivididas em zonas menores, 

visando garantir critérios para o uso e a ocupação do solo no Município onde cada uma 

das zonas criadas, tem como objetivo principal propor critérios de uso e de ocupação na 

utilização do espaço do Município, levando-se em consideração as características 

ambientais e suas potencialidades, propiciando o uso racional para fins urbanos, para 

atividades rurais, ao desenvolvimento das atividades econômicas e as áreas destinadas à 

preservação ambiental e de interesse turístico (JOSÉ BOITEUX, 2008). 

A Macrozona Urbana (MZU) é a área destinada ao uso urbano, demarcada pelo 

perímetro urbano da sede e dos distritos, pelas áreas de expansão urbana e núcleos rurais 

com atributos de áreas urbanas. São objetivos das áreas na Macrozona Urbana (JOSÉ 

BOITEUX, 2008): 

✓ Promover o adensamento populacional;  

✓ Evitar a ociosidade da infraestrutura;  
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✓ Democratizar o acesso à terra urbanizada;  

✓ Garantir o uso dos imóveis não edificados, subutilizados e não utilizados.  

 

Ainda dando ênfase ao Plano Diretor do município (JOSÉ BOITEUX, 2008):  

 

As zonas a serem delimitadas no interior da Macrozona Urbana são aquelas 

que devem conter usos e ocupações destinadas prioritariamente às funções 

urbanas e delimitadas de acordo com critérios específicos que priorizem a sua 

vocação e suas particularidades. 

 

A Tabela 2 apresenta as subdivisões da Macrozona Urbana de José Boiteux. 

 

Tabela 2. Subdivisões da Macrozona Urbana de José Boiteux 

Subdivisão Descrição 

Zona Urbana 1 (ZU1) Delimitada pelas vias locais, com uso em sua maioria residencial. 

Zona Urbana 2 (ZU2) 
Delimitada pelas vias coletoras, com uso em sua maioria comercial e 

serviços que desempenham importante papel na economia do município. 

Zona Urbana 3 (ZU3) 
Delimitada pelas vias arteriais, com uso em sua maioria comercial, de 

serviços e industrial. 

Zona Urbana 4 (ZU4) Delimitada como áreas com restrições fisicoambientais à ocupação do solo. 

Zona Urbana 5 (ZU5) Delimitada pelas vias do tipo beco, com uso somente residencial. 

Zona de Expansão 

Urbana (ZEU) 

Áreas próximas do perímetro urbano atual e que apresentam potencial e/ou 

tendências de ocupação a médio e a longo prazo, por ser bem localizado ao 

longo dos eixos viários ou a tendência de crescimento das expectativas 

urbanas e as áreas a serem delimitadas nas comunidades de Papanduva, 

Serra dos Índios e a Serra Vencida (nessa zona serão respeitados os índices 

urbanísticos das demais zonas). Para a ZEU segue-se os índices urbanísticos 

das demais zonas. 

Áreas de Preservação 

Permanente 

Áreas de preservação permanente de acordo com a Legislação Federal, 

Estadual e Municipal. 

Fonte: JOSÉ BOITEUX (2008). 

 

No ANEXO A são apresentadas tabelas contendo resumo de natureza do uso, 

restrições de uso e tipos de atividades para cada subdivisão da Macrozona Urbana de José 

Boiteux. 

A Macrozona Rural (MZR) define as áreas destinadas a atividade agropecuária ou 

extrativista, ou seja, principalmente de produção primária, de produção secundária e de 

incentivo ao turismo, com baixa densidade habitacional, onde devem ser incentivadas as 
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características rurais com estabelecimento de critérios adequados de manejo (JOSÉ 

BOITEUX, 2008).  

São objetivos da Macrozona Rural, conforme o Plano Diretor Municipal de José 

Boiteux (2008): 

✓ Minimização dos impactos do uso industrial e comercial de grande porte no 

território do Município;  

✓ Controle de ocupação e o adensamento construtivo e populacional dessas áreas;  

✓ Disponibilização de áreas propícias para atividades agrícolas;  

✓ Promover uso controlado do solo em áreas rurais compatibilizando-as com a 

proteção do meio ambiente;  

✓ Incentivo do turismo rural e o ecoturismo, disciplinando a implantação de 

equipamentos e de serviços nessas áreas.  

 

A Tabela 3 apresenta as subdivisões da Macrozona Rural de José Boiteux. 

 

Tabela 3. Subdivisões da Macrozona Rural de José Boiteux 

Subdivisão Descrição 

Zona Rural 1 (ZR1) 
Delimitada pelas Vias Locais, predominantemente residenciais e de 

produção agrícola ou extrativista. 

Zona Rural 2 (ZR2) 

Delimitada pelas Vias Coletoras, em maioria, residenciais e de produção 

agrícola ou extrativista, apresentam viabilidade comercial e de serviços, que 

desempenham importante papel na economia do município. 

Zona Rural 3 (ZR3) 

Delimitada pelas vias Arteriais, predominantemente residenciais e de 

produção agrícola ou extrativista que apresentam viabilidade comercial, de 

serviços e industriais. 

Zona Rural 4 (ZR4) Área com restrições físico-ambientais à ocupação do solo. 

Área de Preservação 

Permanente 

Áreas de Preservação Permanente de acordo com a Legislação Federal, 

Estadual e Municipal. 

Fonte: JOSÉ BOITEUX (2008). 

 

Para ZR1, ZR2, ZR3 e ZR4, segue-se índices urbanísticos igualitários das zonas 

urbanas (ver ANEXO A). 
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5.4. Terras Indígenas, Quilombolas e de Outras Comunidades Tradicionais 

 

Referente as terras indígenas, registros aduzem a ocupação no território de José 

Boiteux anteriormente por povos indígenas, dos grupos Xokleng, Kaingang e Guarani. 

Na Figura 2 é apresentado o mapa delimitando a abrangência das Terras Indígenas 

(TI) de José Boiteux. O APÊNDICE B apresenta este mesmo mapa, porém com maior 

nível de detalhe. 

 

Figura 2. Delimitação das Terras Indígenas em José Boiteux 

Fonte: Integral Soluções em Engenharia (2019). 
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A Terra Indígena Laklãnõ está localizada ao longo dos Rios Hercílio (Itajaí do 

Norte) e Platê, que moldam um dos vales formadores da bacia do Rio Itajaí-Açu. 

Localizada em cinco municípios catarinenses, sendo esses: José Boiteux, Vitor Meireles, 

Doutor Pedrinho, Rio Negrinho e Itaiópolis. 

Em Santa Catarina, os Xokleng estão restritos na Terra Indígena Ibirama, no 

município de José Boiteux, no Vale do Itajaí. Conhecidos na literatura histórica como 

Bugres, Botocudos, Aweikoma, Laklanõ e Xokleng (SANTOS, 1987 apud 

KLANOVICZ, 2009). Esses indígenas viviam separados em grupos de caça entre 30 a 50 

indivíduos, praticavam o nomadismo estacional, ou seja, a busca por subsistência 

alternava dependendo da estação quando existia alguma escassez de alimentos. A 

extração e o plantio por parte dos chamados não-indígenas continuaram de forma 

desenfreada no século XX e o contato entre não-índios e índios reduziu os territórios 

tradicionais. Essa diminuição automaticamente gerou ameaças para o estilo de vida, 

costumes, medicina tradicional, religião, entre outras construções socioculturais desses 

povos. Embora a política de “pacificação” dirigida pelo Serviço de Proteção ao Índio 

(SPI), tenha contribuído para o enfraquecimento de muitos saberes, as comunidades 

conservam, ainda, conhecimentos sobre plantas, medicamentos, animais, floresta e solo 

(SALVARO, 2007 apud KLANOVICZ, 2009). 

Em registros do Instituto Socioambiental, em torno de 70% da Terra Indígena fica 

dentro dos municípios de José Boiteux e Doutor Pedrinho. Inicialmente chamada como 

Posto Indígena Duque de Caxias, foi criada pelo chefe do governo catarinense conhecido 

como Adolfo Konder, no ano de 1926, onde destinou uma área de 20.000 hectares para 

os indígenas. Em 1965 foi oficialmente demarcada como Terra Indígena e no ano de 1975 

chamaram de Ibirama. 

Se encontra em uma área de floresta subtropical, riquíssima em palmito em 1960, 

mas com a extração desenfreada foi praticamente suprimido. Foi no começo dos anos 70 

que a floresta nativa começou passar pela sua fase de exploração madeireira, então por 

volta dos anos 80 a reserva de madeira estava basicamente extinta.  

Em 1970, a TI Ibirama passou por mais uma grande mudança, foi realizada a 

construção da Barragem Norte, teve como objetivo conter as enchentes nas cidades 

industriais localizadas a jusante no Vale do Itajaí. Esse tipo de contenção inundou em 

torno de 900 hectares de terras da TI. Dentro dessa problemática, os Xokleng decidiram 

mudar para as partes mais altas da TI Ibirama, próximo da mata virgem, a partir disso 
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continuou o comércio desenfreado de madeira (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 

2019). 

Foi por volta de 1997 que a FUNAI organizou uma equipe interdisciplinar com o 

objetivo de recuperar essas áreas, que na época haviam sido invadidas por madeireiras, 

querendo uma redefinição dos limites que a Terra Indígena Ibirama precisava. Na 

localidade ainda existe tensão e se faz necessária a presença de autoridades para 

intermediar os conflitos. 

A Situação Oficial de reconhecimento se encontra como Declarada pela Portaria 

nº 1.128, de 13 de agosto de 2003: 

 

(...) considerando os termos dos pareceres da FUNAI, julgando improcedentes 

as contestações opostas à identificação e delimitação da terra indígena, 

conforme Processos/FUNAI/BSB/ Nº 0634, 0635, 0638 e 0720/2000, resolve: 

Art. 1 Declarar de posse permanente dos grupos indígenas Xokleng, Kaingang 

e Guarani a Terra Indígena Ibirama-La Klãnõ, com superfície aproximada de 

37.108 hectares (trinta e sete mil cento e oito hectares) e perímetro também 

aproximado de 110 km (cento e dez quilômetros), assim delimitada (...). 

 

Brighenti (2012) comenta sobre a demarcação das TIs, que essa é de 

responsabilidade da União Federal (Constituição Federal - CF Art. 231). Por se tratar de 

direito originário, a demarcação é um procedimento administrativo, regulado por um 

decreto, criado especificamente para essa finalidade. No presente, as demarcações 

seguem o estabelecido no Decreto MJ nº 1775/1996. Após a realização do estudo técnico 

é produzido um relatório circunstanciado de acordo com a Portaria MJ nº 14/1996. 

O Decreto MJ nº 1.775/96 estabelece oito etapas, desde a identificação até o 

registro definitivo: 

 

1 – Identificação e delimitação - O Presidente da FUNAI estabelece uma 

Portaria designando um Grupo Técnico, coordenado por um/a antropólogo/a, 

o/a qual elabora um relatório circunstanciado, contendo os elementos 

antropológicos que fundamentam o direito indígena sobre a referida Terra; 

2 – Publicação – Um resumo do relatório circunstanciado e o mapa com a 

delimitação (memorial descritivo) é publicado no Diário Oficial da União, 

Diário Oficial do Estado e uma cópia do mesmo é encaminhada à(s) 

prefeitura(s) onde se localiza a Terra Indígena; 
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3 – Contraditório - Também conhecido como contestação ao relatório. Todos 

os que se sentirem atingidos pela referida demarcação podem manifestar-se 

junto à Funai, para denunciar vícios e/ou para demandar indenizações; 

4 – Análise das contestações - A Funai faz uma análise das contestações e 

encaminha ou autos para decisão do Ministro da Justiça; 

5 – Declaração de ocupação - Etapa em que o Ministro da Justiça, após a 

análise do relatório e das contestações, declara os limites da TI, mediante 

publicação de Portaria no Diário Oficial da União; 

6 – Demarcação física – Ocorre após a publicação da Portaria Declaratória, 

consiste na colocação dos marcos nos limites e indenização aos ocupantes não 

indígenas quando houver; 

7 – Homologação – Ato de reconhecimento da TI pelo Presidente da 

República; 

8 – Registro - Por se tratar de bem da União, a TI é registrada na Secretaria de 

Patrimônio da União - SPU e no Cartório de Registro de Imóveis - CRI. São 

consideradas Terras Indígenas sem providência, os casos em que não se 

iniciaram os estudos de regularização. 

 

A população da TI Ibirama se encontra como flutuante, multiétnica, com a sua 

configuração se alterando ao longo de mais de 100 anos de contato. No último censo 

realizado classificando os indígenas da TI, além do total de 1.009 pessoas vivendo na TI, 

contabilizou-se cerca de 20 famílias Xokleng morando nas periferias de Blumenau, 

Joinville e Itajaí (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2019). 

A Tabela 4 mostram dados estimados da demografia da Terra Indígena de José 

Boiteux, ao longo dos anos, porém não há dados mais recentes da região.  

 

Tabela 4. Demografia da Terra Indígena de José Boiteux 

Família SPI (1914) Henry (1932) Santos (1962) FUNAI (1980) FUNAI (1997) 

Xokleng 400 106 160 529 723 

Guarani - - 33 102 54 

Kaingang - - 11 88 21 

Mestiços - - 82 129 126 

Cafuzos - -   18 

Whites - - 50 18 67 

Total 400 106 336 886 1009 

Fonte: Instituto Socioambiental (2019). 
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Apesar dos critérios de inclusão e/ou exclusão étnicos utilizados nos censos e as 

estimativas não estiverem bem definidas, é possível afirmar com segurança que a 

população da TI Ibirama não é composta por uma única etnia e que os casamentos inter-

étnicos são frequentes (INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2019).  

A identidade étnica alterna-se conforme fatores conjunturais; internamente, os 

Kaingang, Mestiços, Cafuzos e Guarani são considerados bem diferentes dos conhecidos 

como "Xokleng puros". 

Sobre existir Kaingang na TI, foi pelo SPI usar duas famílias Kaingang do Paraná 

para auxiliar na pacificação dos Xokleng, em troca dando o direito ao usufruto das terras 

para os Kaingang.  

O número de mestiços Kaingang e Xokleng aumentou por causa dos casamentos 

interétnicos, esses ocorriam entre, na maioria das vezes, Kaingang e mestiços se casando 

com não-índios. Os casamentos entre Xokleng e Cafuzos foram raros, os Cafuzos da TI, 

por sua vez, são negros remanescentes da Guerra do Contestado, esses levados ali por 

iniciativa do chefe do Posto Indígena, Eduardo de Silva Lima Hoerhann, a partir da 

segunda metade da década de 40, sendo mão-de-obra agrícola. Foi em 91 que todos se 

retiraram para uma terra próxima oferecida pelo INCRA. 

Os casamentos entre Xokleng e Guarani também foram raros. Das famílias 

Guarani, essas vieram nos anos 50, do Sudoeste e fronteiras com Paraguai e Argentina, 

vivendo social, cultural e geograficamente isolados dos outros, sem direito de extração 

de madeira e indenização por inundação.  

Dados mais recentes do Instituto Socioambiental (2013), descrevem o total de 

2.057 indígenas na Terra Indígena Ibirama-La Klãnõ, sendo desses 3 povos: Guarani, 

Kaingang e Xokleng (ver Tabela 5). 

 

Tabela 5. Evolução da População Indígena 

Ano Habitantes Fonte 

2013 2.057 Siasi/Sesai 

2010 1.776 IBGE 

2010 1.837 Siasi/Funasa 

2002 1.468 GT/Funai 

1998 1.500 GT/Funai 
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Ano Habitantes Fonte 

1989 1.200 Funai 

Fonte: Instituto Socioambiental (2013). 

 

O Instituto Socioambiental (2013) também fornece dados de em torno de 77,71% 

da TI se encontra na fitofisionomia florestal da Floresta Ombrófila Densa, enquanto 

22,29% se encontra na Floresta Ombrófila Mista, na bacia hidrográfica do Vale do Itajaí, 

inseridos no bioma da Mata Atlântica. 

A TI Ibirama se encontra sobreposta em 9,25 % (3.420,42 hectares) de sua 

extensão à Arie Serra da Abelha, criada em 1996 e 1,05% (389 hectares) de sua extensão 

sobreposta à Reserva Biológica Sassafrás.  

Conforme o mapa de localização das Terras Indígenas de José Boiteux, a TI 

Ibirama encontra-se com 140,36 km², situação regularizada e tradicionalmente ocupada. 

Enquanto a TI Ibirama-La Klãnõ, tem 370,06 km², com situação de declarada e 

tradicionalmente ocupada, ambas fazendo divisa com os municípios de Vitor Meireles, 

Itaiópolis e Doutor Pedrinho. Também há registros da Barragem Norte, essa apenas 

composta pela etnia Xokleng dentro do município de José Boiteux, possuindo 8,6 km², 

regularizada e na modalidade de Reserva Indígena.  

Dos últimos relatos registrados pelo Instituto Socioambiental (2019), o processo 

de indenização pela inundação das terras ainda não teve avanços, não houve também a 

construção total de casas, pontes e estradas prometidas pelo governo.  

A agricultura e a caça não são mais praticadas como anteriormente e a pesca serve 

como alternativa para a alimentação, junto com alimentos que acabam sendo comprados.  

Das Associações existentes, estão descritas apenas 3 delas, a Associação 

Comunitária da Aldeia Bugio, Associação Comunitária da Aldeia Toldo (ACT) e 

Associação de Pais e Professores da Aldeia Palmeirinha (APP). 

Referentes aos riscos e problemas que podem ocorrer na TI, esses estão listados 

como a exploração de recursos de caráter madeireiro e problemas de regularização 

fundiária relacionado a posseiros e fazendeiros da região. 

O trabalho do Plano Municipal da Mata Atlântica também tem a função de 

melhorar esses cenários, alertando a população dos problemas gerados pela falta de 

fiscalização e exploração de recursos naturais sem a devida autorização. 
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5.5. Projetos de Assentamento 

 

O modelo de desenvolvimento que tem caracterizado a agricultura em nosso país 

nas últimas décadas gerou uma grande concentração de terras e de renda no meio rural, 

marginalizando milhares de brasileiros que vivem no campo, principalmente aqueles que 

desenvolvem sua produção em unidades familiares (CARVALHO, 2010). 

Segundo dados do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 

(INCRA), existem no Brasil 100 milhões de hectares de terras ociosas, localizadas nas 

grandes propriedades. Nesse contexto de grande concentração e exclusão, toma como 

semblante no cenário nacional a luta pela terra como forma de resistência dos 

trabalhadores rurais a esses processos. Como resultado dessas lutas, nos anos 90, os 

assentamentos rurais se proliferaram, exigindo ações e políticas públicas que viabilizem 

não só o acesso à terra, mas, sobretudo, a manutenção e sobrevivência das famílias no 

campo. 

Na Figura 3 é apresentado o mapa de Projetos de Assentamento de José Boiteux. 

O APÊNDICE C apresenta este mesmo mapa com maior nível de detalhe. 
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Figura 3. Mapa de Projetos de Assentamento de José Boiteux 

 

Fonte: Integral Soluções em Engenharia (2019). 

 

Como pode ser observado na Figura, dentro dos limites de José Boiteux encontra-

se o Projeto de Assentamento da Comunidade Cafuza. 

Conforme Kraemer & Silva (2016), os Cafuzos convivem numa comunidade 

formada, enquanto ancestralidade pelos descendentes de Jesuíno Dias de Oliveira (filho 

de escravos africanos) e de Antonia Loteria Oliveira (filha de uma nação indígena 

desconhecida). Tiveram uma participação forte na Guerra do Contestado (1912-1916). A 

presença deste grupo étnico termina quando, sob a mira das armas das milícias paulistas, 

são obrigados a descerem a Serra Geral em busca de refúgio e terras para viver, no Médio 

Vale do Rio Itajaí.  
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Durante muitos anos ocuparam terras “sem dono” na Serra do Mirador. Na época 

chamava este local de "Fachinal", hoje município de Vitor Meireles. Em 1947 são 

expulsos e, no mesmo período, foram aldeados na localidade de Rio Platê, interior da 

Área Indígena da Nação Xokleng, denominado de Posto Indígena "Duque de Caxias", no 

município de Ibirama (SC). Estas novas terras nunca foram do agrado da Comunidade 

Cafuza. A resistência de criar raízes nestas terras do povo Xokleng é a marca da luta pela 

terra definitiva, que sempre foi um sonho dos antigos. No dia 26 de novembro de 1992 

acontece a ocupação da área no Alto Leiezs, com 34 famílias, no município de José 

Boiteux. A garantia da Comunidade Cafuza da posse dos 871 hectares de terra veio no 

dia 21 de maio de 1993, quando o presidente do INCRA assinou a “escritura de compra 

e venda do imóvel”. Nascia, assim, mais uma vitória na luta pelas terras ditas 

remanescentes de quilombo, prevista na atual Constituição Brasileira (KRAEMER & 

SILVA, 2016). 

 

5.6. Terras Públicas 

 

Na Constituição Federal, Artigo 20, considera-se como bens da União: 

 

I - Os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos; 

II - As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações 

e construções militares, das vias federais de comunicação e à preservação 

ambiental, definidas em lei; 

III - Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, 

ou que banhem mais de um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se 

estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos 

marginais e as praias fluviais; 

IV As ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias 

marítimas; as ilhas oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que 

contenham a sede de Municípios, exceto aquelas áreas afetadas ao serviço 

público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II; (Redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 46, de 2005) 

V - Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica 

exclusiva; 

VI - O mar territorial; 

VII - Os terrenos de marinha e seus acrescidos; 

VIII - Os potenciais de energia hidráulica; 

IX - Os recursos minerais, inclusive os do subsolo; 



 

 

41 

 

X - As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-

históricos; 

XI - As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 

 

Segundo o Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, Art. 1º, incluem-se 

entre os bens imóveis da União: 

 

a) Os terrenos de marinha e seus acrescidos; 

b) Os terrenos marginais dos rios navegáveis, em Territórios Federais, se, por 

qualquer título legítimo, não pertencerem a particular; 

c) Os terrenos marginais de rios e as ilhas nestes situadas na faixa da fronteira 

do território nacional e nas zonas onde se faça sentir a influência das marés; 

d) As ilhas situadas nos mares territoriais ou não, se por qualquer título 

legítimo não pertencerem aos Estados, Municípios ou particulares; 

e) A porção de terras devolutas que for indispensável para a defesa da fronteira, 

fortificações, construções militares e estradas de ferro federais 

f) As terras devolutas situadas nos Territórios Federais; 

g) As estradas de ferro, instalações portuárias, telégrafos, telefones, fábricas 

oficinas e fazendas nacionais; 

h) Os terrenos dos extintos aldeamentos de índios e das colônias militares, que 

não tenham passado, legalmente, para o domínio dos Estados, Municípios ou 

particulares; 

i) Os arsenais com todo o material de marinha, exército e aviação, as fortalezas, 

fortificações e construções militares, bem como os terrenos adjacentes, 

reservados por ato imperial; 

j) Os que foram do domínio da Coroa; 

k) Os bens perdidos pelo criminoso condenado por sentença proferida em 

processo judiciário federal; 

l) Os que tenham sido a algum título, ou em virtude de lei, incorporados ao seu 

patrimônio. 

  

A Terra Indígena Ibirama La-Klãnõ, área tradicionalmente ocupada por índios e 

que está em parte inserida no município de José Boiteux, se enquadra como Terras 

Públicas de acordo com o Art. 20, inciso XI, da Constituição. 

O Decreto-Lei nº 9.760, de 5 de setembro de 1946, Art. 1º, alínea h, também inclui 

como bem da União “os terrenos dos extintos aldeamentos de índios e das colônias 

militares, que não tenham passado, legalmente, para o domínio dos Estados, Municípios 

ou particulares”. 
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Não há outras informações e documentos referente as Terras Públicas do 

município, nem mesmo no Plano Diretor (2008) do Município. 

 

5.7. Áreas Protegidas dos Imóveis Rurais - Reservas Legais e Áreas de 

Preservação Permanente 

 

A Lei Federal nº 12.651/2012 que institui o Código Florestal brasileiro, alterada 

pela Lei Federal nº 12.727, de 17 de outubro de 2012, estabelece no parágrafo 1º do Artigo 

29 a inscrição do imóvel rural no Cadastro Ambiental Rural, que essa deverá ser realizada, 

preferencialmente, no órgão ambiental municipal ou estadual, que, nos termos do 

regulamento, exigirá do proprietário ou possuidor rural: 

I. Identificação do proprietário ou possuidor rural; 

II. Comprovação da propriedade ou posse; 

III. Identificação do imóvel por meio de planta e memorial descritivo, contendo a 

indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração 

do perímetro do imóvel, informando a localização dos remanescentes de 

vegetação nativa, das Áreas de Preservação Permanente, das Áreas de Uso 

Restrito, das Áreas Consolidadas e, caso existente, também da localização da 

Reserva Legal.  

 

O Artigo 29 da Lei do Código Florestal, aborda a criação do Cadastro Ambiental 

Rural (CAR), no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente 

(SINIMA), como um registro público nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, 

com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, 

compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e 

econômico e combate ao desmatamento. 

O parágrafo 1º do Artigo 29 menciona que o proprietário do imóvel deve informar 

a localização das Áreas de Preservação Permanente e de Reserva Legal, sendo essas 

descritas também dentro da Lei nº 12.651/2012.  

O Cadastro Ambiental Rural é totalmente colaborativo em relação as informações 

para combater o desmatamento, preservar fitofisionomias vegetacionais e tornar uma 

propriedade mais viável ambientalmente falando, tornando a propriedade em 

conformidade com o que se aplica na legislação.  
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No Código Florestal define a Reserva Legal como (Artigo 3º da Lei nº 

12.651/2012): 

 

(...) 

III -  Reserva Legal: área localizada no interior de uma propriedade ou posse 

rural, delimitada nos termos do Art. 12, com a função de assegurar o 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; 

 

As demais informações referentes a Reserva Legal são abordadas no Artigo 12 ao 

Artigo 16 do Código Florestal, podendo direcionar com mais facilidade o proprietário ou 

possuidor do imóvel. 

Sobre a definição de Área de Preservação Permanente: 

 

(...) 

II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou não por 

vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 

paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico 

de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações 

humanas; 

  

Outras informações sobre as Áreas de Preservação Permanente estão disponíveis 

no Código Florestal, do Artigo 4º ao Artigo 9º, sanando as dúvidas aos respectivos donos 

dos imóveis e as localidades onde devem ser implantadas as Áreas de Preservação 

Permanente. 

Na Figura 4 é apresentada a delimitação das Áreas de Preservação Permanente de 

José Boiteux. Para ver as áreas de preservação em detalhes, o APÊNDICE D deve ser 

consultado. 
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Figura 4. Mapa indicando as Áreas de Preservação Permanente de José Boiteux 

 

Fonte: Integral Soluções em Engenharia (2019). 

 

As áreas de preservação identificadas no mapa foram delimitadas utilizando 

técnicas de geoprocessamento, observadas as disposições do Código Florestal (Artigo 4º 

da Lei nº 12.651/2012). 

As áreas de preservação referentes às faixas marginais de cursos d’água e do 

entorno das nascentes e dos olhos d’água do município foram determinadas utilizando 

como fonte de dados o vetor de hidrografia disponibilizado pela Agência Nacional de 

Águas (ANA) e o vetor de trechos de drenagem da Infraestrutura Nacional de Dados 

Espaciais (INDE). Os dados foram obtidos no Sistema de Informações Geográficas de 

Santa Catarina (SIGSC). 
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As áreas de preservação referentes às encostas ou partes destas com declividade 

superior a 45º, equivalente a 100% na linha de maior declive, foram determinadas 

utilizando como fonte de dados o Modelo Digital de Elevação (MDE) disponível no 

SIGSC. 

Para determinar a áreas de preservação referentes aos topos de morros, montes, 

montanhas e serras também foi utilizado o Modelo Digital de Elevação disponível no 

SIGSC. O método empregado é descrito por Oliveira e Fernandes Filho (2013). 

Como é possível observar na Figura, no município são encontradas apenas Áreas 

de Preservação Permanente referentes às faixas marginais de cursos d’água e do entorno 

das nascentes e dos olhos d’água e às encostas ou partes destas com declividade superior 

a 45º. Não foram encontradas áreas de preservação de topos de morros, montes, 

montanhas e serras através do método utilizado. 

Destaca-se que as áreas com declividade superior a 45° se encontram 

principalmente ao norte do município, onde existem as Terras Indígenas, próximo 

também ao assentamento dos Cafuzos. 

Conforme no mapa de Áreas de Preservação Permanente, esse não computando 

as áreas de Reserva Legal, já que o CAR se encontra em andamento e sem informações 

suficientes para alguma conclusão.  

 Referente ao CAR, segundo o próprio site do Cadastro Ambiental Rural, o registro 

do imóvel e sua aderência do Programa de Regularização Ambiental deve ser realizada 

junto aos órgãos ambientais estaduais de meio ambiente. Compete aos órgãos ambientais 

estaduais prover os sistemas eletrônicos necessários ao cadastramento de imóveis no 

CAR e viabilização da regularização ambiental do imóvel para o dono deste.  

Os Estados que não possuem um sistema próprio de CAR podem utilizar o 

Módulo de Cadastro, esse está disponível no SICAR, realizado por meio da celebração 

de acordo de cooperação com o Ministério do Meio Ambiente - MMA. Estados que já 

possuem um sistema próprio de CAR é necessário que ocorra a integração com a base de 

dados do SICAR, conforme disposto no Decreto nº 7.830, de 17 de outubro de 2012, 

sobre o Sistema de Cadastro Ambiental Rural. O Cadastro Ambiental Rural estabelece 

normas de caráter geral aos Programas de Regularização Ambiental de que trata a Lei nº 

12.651/2012, e outras providências. 

Sobre os estados que utilizam as aplicações do SICAR e a infraestrutura de 

Tecnologia da Informação provida pelo Serviço Florestal Brasileiro e pelo Ministério de 

Meio Ambiente, esses são: Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Goiás, 
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Maranhão, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 

Roraima, Santa Catarina e Sergipe. 

Em Santa Catarina, com base em informações disponibilizadas pelo Instituto do 

Meio Ambiente – IMA, a etapa de inscrição ficou sob coordenação da Secretaria de 

Estado do Desenvolvimento Sustentável - SDS, enquanto etapa de análise e/ou 

homologação será de responsabilidade do Instituto do Meio Ambiente - IMA. Após a 

análise e aprovação das informações inscritas no CAR, será possível avaliar as áreas a 

serem recuperadas e regularizadas por meio do Programa de Regularização Ambiental – 

PRA, bem como os remanescentes excedentes de vegetação nativa para cálculos e para a 

instituição das Cotas de Reserva Ambiental - CRA. Os cadastros que não foram 

aprovados pelo IMA serão informados ao proprietário e serão encaminhados para 

retificação das informações. 

Conforme o CAR, Santa Catarina utiliza as aplicações do SICAR e a infraestrutura 

de Tecnologia da Informação provida pelo Serviço Florestal Brasileiro e pelo Ministério 

de Meio Ambiente.  

Com auxílio do Sistema de Cadastro Ambiental Rural se torna possível utilizar os 

dados mais recentes (2019) referente a situação desses imóveis rurais. O SICAR fornece 

arquivos em SIG e suas planilhas de Excel com informações da sua base de dados mais 

atualizada, na aba conhecida como Consulta Pública. A planilha contém a Área do Imóvel 

Rural, quantos módulos fiscais são considerados, se o mesmo se enquadra como Imóvel 

Rural, sua localização dentro de estado e município, sua situação e condição atual. Nos 

arquivos de SIG são fornecidos arquivos como a localização das áreas de Reserva Legal, 

APP, topo de morro, declividade, vegetação nativa e outras variáveis relevantes. 

Dutra (2013), alega que com a efetivação do CAR, todos os entes federativos se 

envolvem, cabendo um importante papel aos estados e municípios, uma vez que a 

inscrição nesse cadastro, pelos proprietários rurais, deverá ser solicitada junto ao órgão 

ambiental municipal ou estadual integrante do Sistema Nacional de Meio Ambiente 

(SISNAMA). Sendo assim, o município pode assumir um papel da mais alta relevância 

para apoiar o CAR, desde que, para tanto obtenha as condições técnicas necessárias. 

Espera-se uma estreita convergência entre os propósitos dos PMMA e os objetivos 

do CAR, para se apoiarem mutuamente, tanto no processo de sua elaboração, como na 

utilização de dados e informações, também no uso dos resultados (DUTRA, 2013). 

No caso do município de José Boiteux, é possível por meio do SICAR visualizar 

a sobreposições nos imóveis rurais da cidade, a condição em que o CAR se encontra, se 



 

 

47 

 

o mesmo tem uma condição como “Aguardando análise” ou “Analisado por filtro 

automático”, a Situação em que os imóveis se localizam se encontra como “Ativa” ou 

“Pendente”. 

A Tabela 6 apresenta dados da situação atual do Cadastro Ambiental Rural de José 

Boiteux. 

 

Tabela 6. Situação do Cadastro Ambiental Rural de José Boiteux 

Situação do Cadastro Ambiental Rural 

Ativo Pendente Total Geral 

748 23 771 

Fonte: Consulta Pública - SICAR (junho de 2019). 

 

Entre os 771 imóveis rurais encontrados no CAR, 748 estão em Situação de Ativo, 

enquanto 23 estão na Situação considerada Pendente. Referente a Condição do CAR, os 

números são similares, 753 aguardam por análise enquanto 18 já foram analisados por 

filtro automático. A área total de Cadastro Ambiental Rural é de aproximadamente 

24.207,49 hectares. 

A Situação do Cadastro Ambiental Rural como Ativo (AT) é quando o cadastro 

do imóvel rural será considerado Ativo após concluída a inscrição no CAR (ou seja, após 

o sucesso no envio do arquivo de extensão.car), no caso de Pendente (PE) quando 

constatada incorreta a declaração ou em caso de sobreposições do imóvel rural com Terras 

Indígenas, Unidades de Conservação, Terras da União, áreas consideradas impeditivas, 

áreas embargadas, ou com outros imóveis rurais, também quando houver notificação de 

irregularidades relativas às áreas de APP, de uso restrito, de RL, consolidadas e de 

remanescentes de vegetação nativa, enquanto não forem cumpridas as diligências 

notificadas aos inscritos, nos prazos determinados, ou enquanto não forem cumpridas as 

obrigações de atualização das informações decorrentes de notificação.  

Em caso de cancelado (CA) o cadastro do imóvel rural será considerado cancelado 

quando constatado que as informações declaradas são totais ou parcialmente falsas, 

enganosas ou omissas; após o não cumprimento dos prazos estabelecidos nas 

notificações; ou por decisão judicial ou decisão administrativa do órgão competente, 

devidamente justificada. 

Para a Condição do Cadastro Ambiental Rural, se trata da situação de análise do 

cadastramento de dados. 
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A Tabela 7 apresenta dados da condição atual do Cadastro Ambiental Rural de 

José Boiteux. 

 

Tabela 7. Condição do Cadastro Ambiental Rural de José Boiteux 

Condição do Cadastro Ambiental Rural 

Aguardando análise Analisado por filtro automático Total Geral 

753 18 771 

Fonte: Consulta Pública - SICAR (junho de 2019). 

  

Por meio do CAR é possível realizar a regularização do imóvel em relação a sua 

APP e RL, essas fundamentais para a conservação da biodiversidade da Mata Atlântica, 

atrelando a necessidade de recuperação de áreas degradadas com os ideais previstos para 

o PMMA. 
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 CARACTERIZAÇÃO DO MEIO FÍSICO 

 

6.1. Relevo 

 

Conforme o Mapa Hipsométrico do APÊNDICE E, a altitude do município de 

José Boiteux varia de 200 a 1.100 m. A área urbana fica localizada na região mais baixa, 

principalmente em altitudes de 200 a 600 m. 

Considerando as classes de relevo propostas pela Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária (EMBRAPA), o relevo do município é bastante acidentado (ver o Mapa de 

Classes de Relevo de José Boiteux apresentado no APÊNDICE F). Predomina a classe de 

relevo Forte Ondulado, cuja declividade fica na faixa de 20 a 45%. A área urbana está 

localizada em uma região de relevo mais plano, na região sul do município. 

 

6.2. Solo 

 

De acordo com a Embrapa (2004), o território catarinense possui grande 

diversidade de solos devido a sua diversidade litológica-geomorfológica. Observa-se o 

predomínio de solos eluviais sobre os coluviais, aluviais ou eólicos. Dentre os tipos de 

solo classificados de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação de Solo - SiBCS, 

destacam-se no Estado, os Argissolos, Cambissolos, Espodossolos, Gleissolos, 

Latossolos, Neossolos, Nitossolos e Organossolos. 

Conforme pode ser observado no mapa do APÊNDICE G, o município de José 

Boiteux possui três classes de solos, o Cambissolo Háplico, Neossolo Litólico, Argissolo 

Vermelho-Amarelo, de acordo com a classificação do Sistema Brasileiro de Classificação 

de Solos.  

 

6.3. Clima 

 

O estado de Santa Catarina, segundo a classificação de clima de KÖPPEN, é 

caracterizado pelo clima mesotérmico úmido (sem estação seca) – Cf, subdividida em Cfa 

e Cfb (ver Tabela 8).  

 

 



 

 

51 

 

Tabela 8. Descrição das classes de clima Cfa e Cfb 

Classe Descrição 

Cfa – Clima subtropical 

É caracterizado por temperatura média inferior a 18°C (mesotérmico) no 

mês mais frio e temperatura média superior a 22°C no mês mais quente; 

com verões quentes, sem estação seca definida e as precipitações 

ocorrendo, principalmente, nos meses de verão. 

Cfb – clima temperado 

Com verões frescos, sem estação de seca bem definida; com temperaturas 
médias no mês mais quente acima de 22°C e temperaturas médias no mês 

mais frio inferiores a 18°C (mesotérmico). 

 

O município de José Boiteux apresenta essas duas variações de clima de acordo 

com a classificação de Koppen, sendo que 47,82% do território tem clima do tipo Cfa e 

os outros 52,29% tem clima do tipo Cfb (ver APÊNDICE H). 

 

6.4. Recursos Hídricos 

 

Santa Catarina possui a Lei n° 10.949/98, que dispõe sobre o planejamento e 

gestão de bacias hidrográficas no estado. A Lei estabelece dez regiões hidrográficas 

(Tabela 9), essas se subdividem em vinte em três unidades, designadas bacias 

hidrográficas. 

 

Tabela 9. Regiões Hidrográficas de Santa Catarina 

Regiões Hidrográficas Estaduais Regiões Hidrográficas Brasileiras 

RH 1 – Extremo Oeste 

RH do Uruguai 
RH 2 – Meio Oeste 

RH 3 – Vale do Rio do Peixe 

RH 4 – Planalto de Lages 

RH 5 – Planalto de Canoinhas RH do Paraná 

RH 6 – Baixada Norte 

RH Atlântico Sul 

RH 7 – Vale do Itajaí 

RH 8 – Litoral Centro 

RH 9 – Sul Catarinense 

RH 10 – Extremo Sul Catarinense 

Fonte: Lei n° 10.949/98. 
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Conforme o Plano Estadual de Recursos Hídricos (2017), a RH7 encontra-se no 

Leste do Estado de Santa Catarina, dividindo limites com a RH5 e RH6 ao Norte, RH9 e 

RH8 ao Sul, RH4 a Oeste e com o Oceano Atlântico a leste. Com uma área total de 

aproximadamente 15.310 km² é a 2ª maior RH de Santa Catarina, ficando para atrás a 

região hidrográfica RH4. 

Os limites geográficos da Bacia do Itajaí consistem na Serra Geral e Serra dos 

Espigões a Oeste, Serra da Boa Vista, dos Faxinais e do Tijucas ao Sul, e Serra da Moema 

e do Jaraguá do Sul ao Norte e Oceano Atlântico a Leste.  

Essa bacia possui uma área de 15.000 km² correspondendo a 16,15% do território 

catarinense, percorrendo 53 municípios, sendo o mais extenso sistema hidrográfico da 

vertente atlântica. A bacia é subdividida em sete sub-bacias principais, conforme descrito 

na Tabela 10. 

 

Tabela 10. Principais sub-bacias do Itajaí 

Sub-Bacias Comprimento do Rio (km) Área da Bacia (km²) 

Itajaí do Sul 101,00 2.027,60 

Itajaí do Oeste 132,00 3.013,70 

Itajaí do Norte 185,00 3.354,20 

Benedito 83,00 1.500,10 

Luiz Alves 59,60 578,70 

Itajaí-açu 188,00 2.780,00 

Itajaí Mirim 170,00 1.677,20 

Fonte: Comitê do Itajaí (2010). 

 

O município de José Boiteux está inserido inteiramente na sub-bacia do Itajaí do 

Norte (ver Figura 5), que tem como rio principal o rio Itajaí do Norte, ou, rio Hercílio, 

cuja nascente localiza-se no município de Papanduva em uma altitude de 1.100 metros. 

A sub-bacia abrange nove municípios, dentre estes: Ibirama, Presidente Getúlio e José 

Boiteux (COMITE DO ITAJAÍ, 2010). 
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Figura 5. Localização de José Boiteux em relação à Bacia do Rio Itajaí 

 

Fonte: Integral Soluções em Engenharia (2019). 

 

A sede do município de José Boiteux concentra-se à margem Direita do Rio Itajaí 

do Norte, um dos principais contribuintes do Rio Itajaí, sendo que esse corta o perímetro 

urbano do município.  

O APÊNDICE I apresenta o mapa identificando as principais bacias hidrográficas 

do município de José Boiteux, enquanto o APÊNDICE J apresenta o mapa identificando 

as bacias de captação de água para fins de abastecimento público do município. 

As bacias hidrográficas de José Boiteux foram delimitadas utilizando como base 

o Modelo Digital de Elevação (MDE) obtido na plataforma Alaska Satellite Facility 

(ASF), enquanto a hidrografia foi obtida tendo como base dados vetoriais da Agência 

Nacional de Águas (ANA) disponibilizados na plataforma SIGSC. 

A Tabela 11 apresenta as características de algumas bacias presentes no 

município. 
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Tabela 11. Características das principais microbacias inseridas em José Boiteux 

Sub-Bacia Microbacia 
Sub 

Microbacia 

Área de Drenagem 

(km²) 

Vazão Média 

(m³/s) 
Foz 

Rio Itajaí 

Rio Itajaí do Norte 

Rio do Toldo, Ribeirão Itoupava Comprido, 

Ribeirão do Gambá e Arroio Água do Tatu 
66,024 0,817 Rio Itajaí do Norte 

Rio Platê 89,254 1,128 Rio Itajaí do Norte 

Rio Arroio Condonga e Ribeirão do Coqueiro 23,383 0,269 Rio Itajaí do Norte 

Ribeirão Dollmann 
Arroio Abelha 22,715 0,261 Rio Itajaí do Norte 

Rio Arroio Canharana e Arroio Roncador 28,417 0,332 Rio Itajaí do Norte 

Rio Itajaí do Norte 

Rio Wiegand 87,918 1,110 Rio Itajaí do Norte 

Rio Ribeirão Griesebach 17,443 0,197 Rio Itajaí do Norte 

Rio Ribeirão da Leiezs 33,081 0,390 Rio Itajaí do Norte 

Rio Scharlach 30,636 0,359 Rio Itajaí do Norte 

Rio Arroio Guido Zwang e Arroio Possamai 20,368 0,232 Rio Itajaí do Norte 

Ribeirão Águas Negras 31,416 0,369 Rio Itajaí do Norte 

Arroio Baixo Leiezs 8,862 0,095 Rio Itajaí do Norte 

Fonte: Adaptado de Comitê do Itajaí (2010).
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Conforme a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM), existem 

quatro rios principais ao longo de sua extensão, o Rio Itajaí do Norte, Rio Platê, Rio 

Wiegand e Ribeirão Dollmann. 

O Ribeirão Dollmann possui cerca de 22 km de comprimento, área de drenagem 

de 220 km2 e vazão média de 2,607 m³/s, possui sua cabeceira fora da região do município 

e sua foz na região sudoeste. Esse ribeirão passa por áreas muito antropizadas. Em sua 

extensão os campos para atividades agropecuárias são dominantes. 

O Rio Platê possui uma extensão de mais de 18 km, compõe uma região de 

drenagem de cerca de 69 km² e vazão média de 1,128 m³/s, sua cabeceira fica na região 

norte do município. É a região que apresenta maior proporção de proteção vegetal, sendo 

que praticamente ao longo de todo o trecho a vegetação nativa é predominante.  

O Rio Wiegand tem uma extensão de mais de 13 km, com uma área de drenagem 

de aproximadamente 85 km2 e vazão média de 1,110 m³/s. Ao longo de sua extensão 

apresenta grande concentração de vegetação nativa e regiões de campo. 

Dentre os principais rios de José Boiteux, o Rio Itajaí do Norte é o que apresenta 

maior extensão, com mais de 71 km de comprimento, extrapolando os limites territoriais 

do município. Nesse corpo hídrico ainda se encontra a Barragem Norte, construída a 12 

km do núcleo urbano da cidade e cerca de 6 km das principais sedes das aldeias das Terra 

Indígena Xokleng/Laklãnõ. 

O sistema de contenção represa as águas dos rios Dollmann e Itajaí do Norte. Sua 

estrutura tem a capacidade de conter 358 milhões de metros cúbicos de água e auxilia a 

reduzir o impacto das cheias em Ibirama e nos municípios do Médio Vale e Vale do Itajaí 

(ATHAYDE, 2016). As principais características da Barragem estão descritas na Tabela 

12. 

 

Tabela 12. Características da Barragem Norte 

Atributo Característica 

Localização José Boiteux 

Bacia Itajaí 

Rio Itajaí do Norte ou Hercílio 

Finalidade Controle de cheias 

Início de Operação 09/1992 

Área da bacia de contribuição 2.318,00 km2 
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Atributo Característica 

Altura do barramento 58,5 m 

Cota do coroamento 306,5 m 

Cota do vertedor 302,00 m 

Nível mínimo 257,00 m 

Nível máximo 304,25 m 

Tipo de barragem Enrocamento 

Volume do reservatório 357.000.000,00 m³ 

Área do reservatório (cheio) 14.000.000,00 m² 

Fonte: DEOH (1997). 

 

 

6.5. Unidades de Conservação e Áreas Tombadas Como Patrimônio Natural 

 

Tendo em vista que os recursos para a conservação da biodiversidade são 

escassos, é necessário escolher áreas prioritárias para o investimento e atuação do Poder 

Público e da sociedade civil. Alguns critérios baseiam-se na identificação das espécies 

cujas características exigem intervenção urgente (GANEM, 2010). 

Áreas protegidas são áreas de terra e/ou mar, especialmente dedicadas à proteção 

e manutenção da diversidade biológica, e de seus recursos naturais e culturais associados, 

manejadas por meio de instrumentos legais ou outros meios efetivos (MMA, 2007). 

No Brasil, algumas áreas protegidas são Unidades de Conservação (UCs). Estas 

áreas ou unidades apresentam grande importância ambiental, estética, histórica ou 

cultural, além de serem importantes na manutenção dos ciclos ecológicos, e demandam 

regimes especiais de preservação e ou exploração (COZZOLINO, 2004). 

Na Figura 6 é apresentado o mapa de Unidades de Conservação de José Boiteux. 

O APÊNDICE K apresenta este mesmo mapa com maior nível de detalhe. 
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Figura 6. Mapa de Unidades de Conservação de José Boiteux 

 

Fonte: Integral Soluções em Engenharia (2019). 

 

Como é possível notar, praticamente não há unidades de conservação no 

município de José Boiteux. Entretanto, destaca-se que a Reserva Biológica Estadual do 

Sassafrás (REBIO Sassafrás) abrange uma pequena porção de território ao norte do 

município. Segundo o Instituto Socioambiental (2019), 1,05% (389 hectares) da Reserva 

Indígena sobreposta à Reserva Biológica Sassafrás. De forma mais relevante, há uma 

interface entre o território de José Boiteux e a Zona de Amortecimento e o Corredor 

Ecológico da REBIO Sassafrás. 

No geral, são encontradas três Unidades de Conservação próximas do munícipio 

de José Boiteux, dando ênfase para a ideia de que é possível existir uma boa referência 

de biodiversidade a partir da distância de uma Unidade de Conservação para a outra. Além 
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da REBIO Sassafrás, existe a Área de Relevante Interesse Ecológica Serra da Abelha 

(ARIE Serra da Abelha) e a Floresta Nacional de Ibirama (FLONA Ibirama). 

Conforme o Plano de Manejo da REBIO Sassafrás (2010), seu nome está 

intimamente ligado ao seu elemento histórico muito presente na região anteriormente, 

que passou por uma fragmentação devido a exploração do óleo sassafrás, aspecto este 

potencializado pela presença de fabricadas desativadas no entorno da Reserva.  

Sobre as formações florestais da REBIO, essa possui um caráter tropical, 

estabelecido ao longo da costa atlântica junto com a transição para as terras altas do 

Planalto Meridional, a norte e a oeste, ocupadas por formações vegetais, florestais e 

campestres, de caráter temperado. Nesta interface transicional destacam-se as formações 

florestais de altitude, conhecidas popularmente como “Matinhas Nebulares” e “Faxinais”, 

restritas aos solos rasos e pedregosos dos cumes serranos (FATMA, 2010). 

Existe uma proximidade da REBIO com formações vegetais de altitude, 

estabelecendo um importante corredor ecológico entre comunidades vegetais distintas. 

Sua cobertura vegetal encontra-se representada predominantemente por formações 

florestais naturais primárias e secundárias em estágio avançado de regeneração. 

A noção de patrimônio natural é um fato relativamente recente. Nasceu em 1972, 

no contexto do período pós-segunda guerra, quando se buscava a mundialização de 

valores ocidentais e, no que se refere às práticas preservacionistas, as gestadas na Europa 

e nos Estados Unidos (SCIFONI, 2008). 

Foi por meio da Convenção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) que, pela 

primeira vez, definiu-se patrimônio natural, considerando-o como: 

Os monumentos naturais constituídos por formações físicas e biológicas ou por 

grupos de tais formações com valor universal excepcional do ponto de vista estético ou 

científico; As formações geológicas e fisiográficas e as zonas estritamente delimitadas 

que constituem habitat de espécies animais e vegetais ameaçadas, com valor universal 

excepcional do ponto de vista da ciência ou da conservação; Os locais de interesse 

naturais ou zonas naturais estritamente delimitadas, com valor universal excepcional do 

ponto de vista da ciência, conservação ou beleza natural (UNESCO, 1972, p. 2). 

No município de José Boiteux não há áreas tombadas como patrimônio natural. 
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6.5.1. Sobreposição Terras Indígenas e Unidades de Conservação 

 

No município de José Boiteux e seu entorno ocorre um situação peculiar, que 

envolve a sobreposição de Terras Indígenas e Unidades de Conservação, como pode ser 

observado na Figura 7. 

 

Figura 7. Situação espacial das Terras Indígenas Ibirama e Ibirama La Klãno, REBIO e 

ARIE Serra da Abelha 

 

Fonte: Integral Soluções em Engenharia (2019). 

 

Conforme FATMA (2010), a sobreposição de Terras Indígenas e Unidades de 

Conservação é uma problemática complexa no contexto da gestão territorial e ambiental 

brasileira e ainda sem solução, envolvendo de forma direta dois direitos resguardados na 
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Constituição Federal de 1988: Os direitos indígenas e a proteção do meio ambiente, 

apesar de que ambos estão muito mais garantidos no plano formal no que no plano 

material.  

A ausência de legislação norteadora da questão ressalta a importância da busca de 

alternativas jurídicas conciliatórias dos interesses em choque (preservação da 

biodiversidade e usufruto indígena). A Lei do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação (SNUC) determinou a formação de grupos de trabalho entre representantes 

dos órgãos responsáveis pelas Unidades de Conservação e Terras Indígenas, visando a 

encaminhamentos de soluções para a questão das sobreposições ocorrentes. Porém, as 

múltiplas concepções sobre a relação do ser humano com a natureza, entre elas as linhas 

antropocentristas e biocentristas, conservacionistas e preservacionistas, dentre outros 

paradigmas filosóficos e políticos, prejudicam um diálogo de entendimento sobre a 

questão (FATMA, 2010).  

Conforme informações do Plano de Manejo da Reserva Biológica Estadual do 

Sassafrás, essa é considerada uma Unidade de Conservação de Proteção Integral, onde se 

admite exclusivamente o uso indireto dos recursos naturais. Tal fato permite compreender 

que sobreposição de Terra Indígena com uma Reserva Biológica é incompatível, porque 

a Terra Indígena pressupõe o uso direto do ambiente natural. 

A Tabela 13 comenta Critérios e Argumentos sobre a Reserva Biológica do 

Sassafrás (REBES). 
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Tabela 13. Critérios e Argumentos sobre a REBIO 

 Atributos 
Im

p
o
r
tâ

n
ci

a
 B

io
ló

g
ic

a
 

✓ A área abrange os pontos P4 e P11, ambos com boa qualidade ambiental segundo a 

consolidação da Avaliação Ecológica Rápida feita durante a elaboração do Plano 
de Manejo em 2009, com quatro consultores especialistas de cinco grupos 

temáticos (flora e vegetação, mastofauna, ornitofauna, herpetofauna e ictiofauna); 

✓ Dentre as espécies da flora, diversas indicadoras de alto nível de integridade 

ambiental ocorrem nos dois pontos, com destaque para ameaçadas de extinção do 

Xaxim-Bugio (Dicksonia sellowiana) e Canela-Sassafrás (Ocotea odorifera); 

✓ Ao todo, em ambos os pontos, foram confirmadas 09 espécies de aves ameaçadas 

de extinção e outras 13 espécies de interesse conservacionista, com destaque para: 

o Papagaio-de-Peito-Roxo (Amazona vinacea), Araponga (Pronias nudicollis), Jaó-

do-Litoral (Crypturellus noctivagus), Pica-Pau-de-Caracanela, (Dryocopus 

galeatus), Papo-Branco (Biatas nigropectus), Pixoxó (Sporophila frontalis) e 

Macuco (Tinamus solitarius); 
✓ Dentre as espécies de mamíferos registradas em dois pontos, merece destaque as 

indicadoras de qualidade ambiental excelente e boa e as classificadas com algum 

grau de vulnerabilidade, como o Queixada (Tayassu pecari), o Veado-Pardo 

(Mazama americana), o Cateto (Pecari tajacu), o Veado-Poca (Mazama nana) e o 

Puma (Puma concolor capricornensis), além do registro histórico de uma Anta 

(Tapirus terrestres), abatida há poucos anos pela atividade de caça ilegal; 

✓ Fica evidente a importância desses pontos como refúgio de fauna dentro da 

REBES, tanto para espécies ameaçadas de extinção quanto para algumas espécies 

que historicamente constituem importante fonte alimentar para os indígenas da 

região; 

✓ A área sobreposta ganha ainda mais destaque em função do grau de conservação e 

contiguidade da cobertura florestal de uma área de contato entre as formações de 
Floresta Ombrófila Mista e Densa, apresentando, em sua maioria, espécies da flora 

indicadoras de alto nível de integridade ambiental; 

✓ Além disso, é espacialmente estratégica por permitir contato direto da gleba maior 

com a gleba menor, através do corredor florestal representado pela Serra da 

Moema, constituindo papel fundamental no fluxo gênico de espécies da fauna e 

flora ameaçadas de extinção e/ou de interesse conservacionista. 

Im
p
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r
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n
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a
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✓ Entre a implantação inicial e as obras e reformas complementares, cerca de R$ 

170.000,00 já foram investidos na sede, constituindo a única infraestrutura 

existente hoje para viabilizar atividades locais de caráter administrativo, 

educacional e de pesquisa científica; 

✓ As duas glebas da REBES protegem nascentes de 6 importantes Microbacias 

formadoras da Sub-bacia do Alto Rio Benedito, que deságua na Bacia do rio Itajaí-

açú (91 nascentes ao todo, segundo cartografia disponível – 1:50.000), com 

destaque para as nascentes do rio Forcação que percorrem a área sobreposta e 

abastecem uma das atividades mais importantes do setor agropecuário de Doutor 

Pedrinho e dos pequenos agricultores familiares do entorno da Unidade de 

Conservação. 

P
r
o
p

o
r
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n
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e 

d
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✓ A área sobreposta possui aproximadamente 360 hectares, representando cerca de 

9,35 % da área total da gleba maior e 7,08 % da área total da REBES, mas apenas 

0,97 % da área total da Terra Indígena Ibirama La-Kläno (decretada). 

Fonte: Adaptado do Plano de Manejo da REBIO Sassafrás (2010). 
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Sobre a questão indígena, optou-se pelos representantes da Terra Ibirama La 

Klanö, que tem sobreposição de terrenos não participarem das Oficinas de Integração, em 

função do eminente conflito entre indígenas, agricultores, fazendeiros e órgão público 

ambiental (FATMA, agora denominado IMA), também pelo fato de não ter havido 

retorno no contato com a FUNAI em Brasília. 

A REBIO está localizada no setor centro-norte do Estado de Santa Catarina, onde 

estão presentes outras Unidades de Conservação, tanto de proteção integral como de uso 

sustentável de diferentes esferas do governo. 

Com relação a esta Unidade de Conservação, é interessante observar que a 

ampliação da Terra Indígena proposta pela FUNAI respeitou os limites da ARIE Serra da 

Abelha, localizada em Vitor Meireles, de forma a não sobrepor seus limites, o que não 

ocorreu com a REBIO, mesmo sendo esta reserva mais antiga e restritiva do que a ARIE. 

 

6.6. Remanescentes de Vegetação Nativa da Mata Atlântica 

 

SOS Mata Atlântica (2019) explica como a Mata Atlântica é uma floresta inserida 

em uma realidade urbana, que passou por antropização. Foi o início das maiores cidades 

do Brasil, como São Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e Florianópolis, cerca de 70% da 

população do país vive na Mata Atlântica, mais de 145 milhões de habitantes em 3.429 

municípios segundo dados do IBGE. 

A Mata Atlântica influencia diretamente no nosso cotidiano, até em relação as 

coisas básicas. Todo ciclo que ocorre em uma localidade consegue modificar diversos 

parâmetros que auxiliam em uma vida mais saudável, como qualidade do ar e da água, a 

regulação do clima e a saúde do solo dependem diretamente dos remanescentes desta 

floresta, que também é fonte de recursos e matérias-primas essenciais à economia do país, 

para atividades como a agricultura, a pesca, o turismo, a indústria e a geração de energia. 

Segundo a série de dados de uso e ocupação do solo fornecida pelo MapBiomas 

(2019), o Brasil passou por muitas mudanças em sua fisionomia vegetal nos últimos 32 

anos (ver Figura 8). 
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Figura 8. Cobertura do Brasil em 1985 e 2017 (em milhões de hectares) 

 

Fonte: MapBiomas (2019). 

 

O gráfico acima permite avaliar de forma visual quais classes de uso do solo 

sofreram mudanças no Brasil nas últimas três décadas. É preciso salientar como a 

agropecuária teve um aumento em relação aos outros itens como floresta, formação 

natural não florestal, corpos d’água, entre outros menos perceptíveis. Segundo o 

MapBiomas a floresta diminuiu cerca de 66.308.313,73 hectares, enquanto a agropecuária 

obteve um aumento de 69.248.453,22 hectares. 

Na Figura 9 é apresentada a comparação do uso e ocupação do solo nos últimos 

32 anos para o estado de Santa Catarina. 

 

Floresta Formação

Natural não

Florestal

Agropecuária Área não

Vegetada

Corpo D'água Não observado

1985 2017
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Figura 9. Cobertura de Santa Catarina em 1985 e 2017 (em milhões de hectares) 

 

Fonte: MapBiomas (2019). 

 

Referente ao estado de Santa Catarina, esse encontra-se em situação distinta em 

geral, se comparada a distribuição de cada classe com o Brasil, porém obteve-se 

resultados de que a agropecuária sofreu uma diminuição e a formação natural não florestal 

também, enquanto os corpos d’água e a floresta aumentaram em relação a quantidade de 

hectares no estado. 

Dados fornecidos pelo SOS Mata Atlântica explanam da perda de quase toda a 

cobertura original da Mata Atlântica. Hoje, restam 8,5% de remanescentes florestais 

acima de 100 hectares do que existia originalmente. Atualmente existem 12,5% de 

remanescentes florestais, computando os fragmentos nativos com mais de 3 hectares. 

Dados anuais sobre evolução do uso e ocupação do solo no município de José 

Boiteux são apresentados na Tabela 14. Já na Figura 10 apresenta-se um recorte do uso 

do solo para quatro anos distintos na forma de mapa, mostrando as mudanças espaciais 

no território do município ao longo do tempo. 

 

Floresta Formação

Natural não
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Agropecuária Área não
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Tabela 14. Evolução do uso do solo de José Boiteux com valores de área por classe de uso (km²) 

Classe 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Floresta Natural 32254,45 32522,42 32406,23 32357,34 32365,88 32367,04 32106,54 32169,07 32312,75 32431,29 32588,25 32578,75 

Floresta Plantada 677,9657 679,0855 687,885 701,3222 703,7192 679,4771 753,7999 750,2774 708,5944 766,6726 778,1983 785,0124 

Pastagem 966,5868 1196,229 1330,767 1509,863 1453,506 1185,71 1093,363 1078,384 1147,285 1166,361 1071,793 838,2523 

Agricultura 4104,231 3686,911 3919,117 3881,005 3822,994 4139,701 4096,828 4014,316 3732,44 3626,604 3801,533 4180,988 

Mosaico de Agricultura ou Pastagem 2428,448 2316,737 2067,295 1926,185 2021,779 1984,516 2262,412 2313,764 2436,415 2356,789 2125,367 1998,614 

Outras Áreas Não Vegetadas 47,62663 72,16861 58,90425 88,00647 88,17275 95,20872 122,3882 106,9619 93,69062 72,42981 55,9618 38,21276 

Rio, Lago e Oceano 47,95257 53,70678 57,06497 59,62011 67,29712 71,93743 91,92744 94,48803 96,0882 96,32797 95,28894 97,20725 

Infraestrutura Urbana 0 0 0 3,915189 3,915189 3,675483 0 0 0 10,78671 10,86661 10,22739 

(continua) 

Classe 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Floresta Natural 32851,63 33030,84 33352,29 33351,34 33263,52 33259,89 33301,97 33114,99 33063,91 32824,63 32331,42 31872,69 

Floresta Plantada 791,1677 796,6693 821,5443 863,4289 931,9606 1032,184 1122,623 1262,67 1440,451 1758,869 2445,003 3037,973 

Pastagem 734,3055 798,9643 1294,979 1788,769 2078,883 2074,871 1877,719 1684,262 1539,786 1445,395 1225,079 1076,385 

Agricultura 4241,892 4053,245 2921,937 2283,432 1685,652 1639,29 1594,604 1585,083 1599,476 1653,188 1705,868 1730,89 

Mosaico de Agricultura ou Pastagem 1763,975 1709,972 2010,697 2114,077 2443,504 2386,176 2526,754 2743,413 2744,717 2701,946 2681,924 2677,52 

Outras Áreas Não Vegetadas 37,49201 27,01883 20,38357 20,38414 22,30183 36,53227 6,553616 22,62187 22,38167 28,93618 27,17863 23,34063 

Rio, Lago e Oceano 96,64779 98,80591 93,77022 92,25076 89,77297 86,33593 85,05655 87,21505 88,49387 82,18099 79,14453 77,62584 

Infraestrutura Urbana 10,14749 11,7455 11,6656 13,58321 11,66552 11,98513 11,98513 27,00657 28,04528 32,12005 31,64059 30,84161 

(continua) 
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Classe 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Floresta Natural 31558,56 31217,09 30777,5 30574,98 30607,42 30626,61 30430,23 30245,2 29872,29 29870,53 

Floresta Plantada 3522,914 3968,813 4502,491 4673,742 4812,448 4786,083 5015,388 5251,489 5501,051 5512,084 

Pastagem 972,0597 1046,802 1037,656 1110,638 1091,455 1138,544 1012,426 1145,373 1156,896 1175,373 

Agricultura 1765,746 1682,468 1616,221 1458,694 1442,882 1384,056 1454,962 1251,076 1388,101 1399,532 

Mosaico de Agricultura ou Pastagem 2572,497 2468,212 2447,361 2564,06 2427,585 2444,022 2469,349 2485,378 2458,029 2430,599 

Outras Áreas Não Vegetadas 20,62461 22,22197 21,10291 22,54058 21,82252 20,4617 25,41685 28,69143 44,03735 35,08791 

Rio, Lago e Oceano 79,22489 82,26273 84,26278 82,34136 86,73515 85,61404 82,49572 84,73529 71,3804 59,63011 

Infraestrutura Urbana 35,63569 39,39108 40,66952 40,27005 36,91417 41,86794 36,99403 35,31617 35,47608 44,42486 

Fonte: MapBiomas (2019). 
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Figura 10. Mapa de evolução do uso do solo de José Boiteux 
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Na Figura 11 os dados da Tabela 14 são condensados na forma de gráfico da 

evolução do uso e ocupação do solo no município de José Boiteux. 

 

Figura 11. Evolução do uso do solo de José Boiteux 

 

  

Fonte: MapBiomas (2019). 

 

Considerando os dados do MapBiomas, a evolução do uso e cobertura do solo do 

município de José Boiteux pode ser resumida da seguinte forma: 

✓ No ano de 1985 a classe de Floresta Natural ocupava 80% do território municipal, 

enquanto a classe de agricultura, a segunda mais expressiva em quantidade, 
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ocupava 10% da área total. Esse perfil é mantido inalterado praticamente até o 

ano de 1998; 

✓ A partir de 1998 observa-se um crescimento das áreas ocupadas pela classe de 

Pastagem, com diminuição da área utilizada para agricultura; 

✓ A partir de 2003, parte das áreas ocupadas por Pastagem começaram a ser 

substituídas por Floresta Plantada (silvicultura); 

✓ De 2005 em diante, as áreas ocupadas pela classe de Floresta Plantada tiveram um 

crescimento intenso, avançando principalmente sobre áreas antes ocupadas por 

Florestas Naturais. 

✓ No ano de 2018 a classe de Floresta Natural ocupava 74% do território municipal, 

enquanto a classe de Floresta Plantada, a segunda mais expressiva em quantidade, 

ocupava 14% da área total. 

 

De acordo com o Artigo 43, Inciso I, do Decreto nº 6.660/2008, o mapeamento 

dos remanescentes é um requisito mínimo: 

 

Art. 43.  O plano municipal de conservação e recuperação da Mata Atlântica, 

de que trata o art. 38 da Lei N° 11.428, de 2006, deverá conter, no mínimo, os 

seguintes itens: 

I - Diagnóstico da vegetação nativa contendo mapeamento dos remanescentes 

em escala de 1:50.000 ou maior; 

 

Para atender esse dispositivo legal foi elaborado um mapa para destacar as porções 

remanescentes de Mata Atlântica de José Boiteux (ver Figura 12). O mapa com maior 

nível de detalhe se encontra no APÊNDICE L deste documento. 

O mapa foi elaborado utilizando técnicas de geoprocessamento, incluindo os 

procedimentos de classificação supervisionada e de classificação manual de imagem. 

Como fonte de dados foi utilizada a imagem gerada pelo satélite europeu Sentinel-2, 

disponibilizada na plataforma EarthExplorer do Serviço Geológico dos Estados Unidos 

(United States Geological Survey). A imagem possui resolução espacial de 10 m (escala 

de 1:47.244) e foi adquirida pelo satélite em janeiro de 2019. 

 



 

70 

 

Figura 12. Mapa de Remanescentes de Mata Atlântica de José Boiteux 

 

Fonte: Integral Soluções em Engenharia (2019). 

 

O mapeamento indicou que atualmente 80,98% do território de José Boiteux é 

ocupado por remanescentes de Mata Atlântica, sem fazer distinção de níveis de alteração 

ou conservação. 

Destaca-se que há uma discrepância entre o valor apontado pelo MapBiomas 

(74% de Floresta Natural) e a classificação realizada com imagem do Sentinel-2 (80,98% 

de remanescente de Mata Atlântica). Essa diferença pode ser explicada pelo nível de 

precisão das imagens utilizadas para classificação do uso do solo. Enquanto o 

MapBiomas utiliza imagens com resolução espacial de 30 m, neste trabalho foi utilizada 

uma imagem com resolução espacial de 10 m (maior nível de precisão). 
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Como pode ser observado na Figura, apesar da grande proporção de áreas de mata 

nativa, vastas porções encontram-se fragmentadas. Os remanescentes de Mata Atlântica 

menos fragmentados se encontram principalmente na Região Norte do município, 

justamente onde está delimitada a área de terras indígenas. 

 

6.6.1. Caracterização da Vegetação Remanescente 

 

O Município de José Boiteux, Santa Catarina, encontra-se nos domínios da Mata 

Atlântica, com mais exatidão na conhecida floresta chamada de “Floresta Ombrófila”, 

esse nome se dá por ser uma área onde a vegetação é típica de uma floresta pluvial 

tropical. Segundo Tonhasca (2005), a temperatura é sempre alta na floresta ombrófila e 

as chuvas são frequentes, o ambiente caracteriza-se por árvores de grande porte e 

acentuada riqueza de lianas e epífitas. 

As margens do Rio Hercílio em seus trechos apresentam uma vegetação de 

Floresta Ombrófila Densa (Figura 13), em algumas localidades ela se encontra 

fragmentada pela ocupação do solo ser próxima ao Rio.  
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Figura 13. Margens do Rio Hercílio 

 

Fonte: Integral Soluções em Engenharia (2019). 

 

Na Figura 14, a fotografia mostra a floresta nativa como mata ciliar ao lado do 

reflorestamento de Eucalyptus sp., comum na ocupação e uso de solo do município. A 

vegetação remanescente do município possui desse caráter em mosaicos de Floresta 

Nativa com Floresta Plantada.  
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Figura 14. Mata Ciliar das margens do Rio Hercílio em José Boiteux 

 

Fonte: Integral Soluções em Engenharia (2019). 

 

 

6.6.2. Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina 

 

O Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina (IFFSC) tem por finalidade a 

busca por informações atualizadas, detalhadas e confiáveis sobre a quantidade e qualidade 

das florestas em Santa Catarina, onde trabalha com Unidades Amostrais, essas dispostas 

por todo o estado. 

As Unidades Amostrais do Inventário Florísticos Florestal de Santa Catarina para 

o município de José Boiteux são 631, 687, 688 e 743, essas com as respectivas altitudes 

de 503 metros, 652 metros, 823 metros e 394 metros, dados do IFFSC (VIBRANS et al., 

2013), nas Tabelas 15 e 16 foram separadas por grupos conforme a altitude, com o 

respectivo município, número de indivíduos (ind.) e espécies (Spp.), índices de 

diversidade de Shannon (H’) e de equabilidade (J) e coeficiente de mistura de Jentsch 

(QM): 
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Tabela 15. Unidades Amostrais do componente arbóreo/arbustivo levantadas na 

Floresta Ombrófila Densa de José Boiteux 

Grupo III - Floresta Ombrófila Densa Submontana 

UA Município 
Número Índice 

QM 
ind. Spp. H' J 

687 José Boiteux 241 52 2,8 0,71 1:04,6 

688 José Boiteux 260 68 3,44 0,82 1:03,8 

743 José Boiteux 135 42 3,43 0,92 1:03,2 

Fonte: Adaptado de Vibrans et al. (2013). 

 

Conforme relatos de Melo (2008), sobre esses índices, o emprego deles sobre a 

diversidade muitas vezes é restrito em situações comparativas. Sendo possível utilizar o 

Índice de Shannon para dizer se a comunidade A é mais diversa do que a comunidade B. 

De qualquer forma, o valor do índice em si é algo considerado abstrato e dificultoso de 

interpretação. Comentar que determinado valor é alto ou baixo não é relevante se não 

existir uma base comparativa sobre eles, não podemos abstrair nada do fato de uma 

comunidade estudada revelar algum valor para um índice de diversidade empregado sem 

que exista dados para comparação.  

Já o Índice de Shannon, derivado da Teoria da Informação, possui unidades que 

variam conforme a base logarítmica usada (bits, nats ou decits para bases 2, neperiana e 

10, respectivamente). No contexto biológico, é difícil interpretar o que é um bit, nat ou 

decit (HURLBERT, 1971), existe uma possível exceção à impossibilidade de se 

interpretar o valor absoluto de um índice é o Índice de Simpson, indicando a probabilidade 

de dois indivíduos retirados ao acaso da comunidade pertencerem a espécies diferentes. 

O “Coeficiente de Mistura de Jentsch” (HOSOKAWA, 1981), fornece uma ideia 

geral da composição florística da floresta, pois indica, em média, o número de árvores de 

cada espécie encontrado no povoamento. Dessa forma, tem-se um fator para medir a 

intensidade de mistura das espécies e os possíveis problemas de manejo, dada as 

condições de variabilidade de espécies. 
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Tabela 16. Unidades Amostrais do componente de regeneração natural levantadas na 

Floresta Ombrófila Densa de José Boiteux 

Grupo III - Floresta Ombrófila Densa Submontana 

UA Município 
Número Índice 

QM 
ind. Spp. H' J 

631 Ibirama 117 51 3,53 0,90 1:2,29 

687 José Boiteux 77 31 3,11 0,91 1:2,48 

688 José Boiteux 149 56 3,72 0,92 1:2,66 

743 José Boiteux 108 35 3,20 0,90 1:3,09 

Fonte: Adaptado de Vibrans et al. (2013). 

 

Sobre os índices de cada Unidade Amostral, é possível observar uma diferença 

referente ao estrato arbóreo e a regeneração natural, os índices de Shannon no 

componente de regeneração são maiores, também notamos que a Unidade Amostral 687 

possui os menores índices em comparação com todos as outras Unidades Amostrais, 

enquanto que no caso da UA 688 e UA 743 ambas são similares entre si, induzindo a 

ideia de que a floresta encontrada em José Boiteux possui características similares apesar 

da distância e interferências antrópicas, apesar de alguns lugares (UA 687) possuírem 

suas diferenciações nos índices de diversidade, elucidando a ideia de uma floresta mais 

fragmentada. A Unidade Amostral 631 possui apenas o componente de regeneração 

natural descrito.  

Segundo Vibrans et al. (2013), a diversidade florística de cada Unidade Amostral 

foi estimada pelos índices de diversidade de Shannon-Wiener (H’) e de equabilidade de 

Pielou (J). Foi calculado também o coeficiente de mistura de Jentsch. Estas análises foram 

executadas nos softwares Mata Nativa 2 (CIENTEC 2002) e SINFLOR 1.0 (Vibrans et 

al. 2011b). 

Conforme Vibrans et al. (2013), os índices de Shannon obtidos no presente estudo 

da Florestal Ombrófila Densa foram, em geral, relativamente médios, variando 

principalmente entre 3 e 4 nats, ocorrendo, ainda, 21 remanescentes com valores 

inferiores a 3 nats. Este resultado denota a ação frequente de fatores de degradação sobre 

a floresta, acarretando na sua perda de diversidade de espécies e de suas características 

estruturais. 

Dentre as espécies que apresentaram os maiores valores de importância em cada 

grupo, Alchornea triplinervia foi comum entre os três grupos da Floresta Ombrófila 
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Densa, sempre dentro das quatro primeiras posições em todos os grupos. Alchornea 

triplinervia foi bem representada em todas formações, sua distribuição geográfica é 

bastante ampla (Carvalho, 2006 apud Vibrans et al., 2013), a perturbação da floresta tem 

promovido ainda mais a expansão da espécie. Schorn (2005) registra a ocorrência de 

espécies típicas de ambientes secundários em florestas primárias, relacionando esta 

situação à abertura de clareiras, facilitando a ocorrência dessas espécies mais 

características de ambientes perturbados, também vimos a proximidade de remanescentes 

bem conservados às formações secundárias iniciais. 

As formações fitogeográficas são separadas pelo IFFSC por Grupos, a partir disso, 

no Grupo II encontra-se a Unidade Amostral 743 e no Grupo III encontra-se a Unidade 

Amostral 631, 687 e 688, sendo comum a espécie Cabralea canjerana, cuja presença 

passou a ser bastante expressiva a partir de 30 metros de altitude, abaixo dessa altitude a 

espécie foi constatada em menos de 20% das Unidades Amostrais, com a medição de 

apenas cinco indivíduos. Cervi et al. (2007 apud Vibrans et al., 2013) também 

constataram sobre a ocorrência da Cabralea canjerana em ambientes com altitude mais 

elevada. 

São exclusivas entre as 10 espécies com maior valor de importância do Grupo II, 

Hieronyma alchorneoides, Euterpe edulis, Miconia cinnamomifolia, Casearia sylvestris 

e Cecropia glaziovii. Euterpe edulis, encontrada preferencialmente em florestas melhor 

conservadas, as demais são espécies secundárias ou pioneiras, ocorrendo habitualmente 

em florestas perturbadas. Arecaceae foi a segunda família mais abundante neste grupo, 

em função da ocorrência expressiva das espécies Euterpe edulis e Syagrus romanzoffiana, 

cujo número de indivíduos decresce significativamente no Grupo III.  

De acordo com Vibrans et al. (2013), o Grupo III, que abrangeu as Unidades 

Amostrais situadas acima de 500 metros de altitude apresentou dentre as espécies 

exclusivas no conjunto das 10 com maior valor de importância: Alsophila setosa, Cyathea 

phalerata, Psychotria vellosiana, Ocotea catharinensis e Guatteria australis. A família 

Cyatheaceae, da qual pertencem Alsophila setosa e Cyathea phalerata, teve o maior 

número de indivíduos deste grupo, respondendo por 17% da densidade total. Com relação 

às famílias Lauraceae e Rubiaceae, verificou-se um aumento na representatividade destas 

em ambientes de característica montana, o que pôde ser constatado também por Lacerda 

(2001). Neste grupo, foram incluídas Unidades Amostrais com remanescentes 

representando a transição entre Floresta Ombrófila Densa e Floresta Ombrófila Mista e, 
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por isso, o aparecimento de espécies como: Araucaria angustifolia, Lithrea brasiliensis, 

Matayba elaeagnoides, Ocotea pulchella e Podocarpus lambertii, dentre outras. 

Espécies pioneiras e secundárias, como Alchornea triplinervia, Hieronyma 

alchorneoides, Miconia cinnamomifolia e Caseria sylvestris, é uma das evidências do 

estado de degradação pela qual a floresta se encontra (VIBRANS et al., 2012). 

 

Unidade Amostral 631 – Localidade de Caminho Moema, José Boiteux: 

Possuindo uma altitude de 503 metros de altitude, com um deslocamento noroeste do 

ponto central original de 216 metros, a Unidade Amostral foi inventariada em 06 e 07 de 

abril de 2010. Síntese da análise fitossociológica:  

✓ Densidade: 502,7 ind.ha-¹; 

✓ Número de espécies: 57; 

✓ Área basal: 15,58 m².ha-¹; 

✓ Diâmetro médio: 17,77 cm; 

✓ Altura total média: 10,1 m; 

✓ Altura do fuste: 5,75 m; 

✓ Altura dominante: 17,28 m; 

✓ Índice de Shannon: 3,45 nats.ind-¹.  

 

Sobre a Classificação da Vegetação em estágios sucessionais segundo a Resolução 

04/1994 do CONAMA: Pelo critério da área basal a vegetação na Unidade Amostral de 

José Boiteux se encontra em estágio avançado, com diâmetro médio encontrado também 

em florestas avançadas e altura total média considerado um estágio médio de sucessão.  

Sua região fitoecológica é a Floresta Ombrófila Densa com fisionomia de 

vegetação florestal secundária em estágio médio, que foi alterada. Sobre as espécies com 

maior valor de importância estão: Euterpe edulis (Palmito), Alsophila setosa 

(Samambaiaçu), Vernonanthura divaricata (Vassourão-branco), Cedrela fissilis (Cedro) 

e Hieronyma alchorneoides (Licurana). Algumas observações adicionais comentam 

sobre o entorno, onde observou-se plantio de fumo, milho e monocultura de Eucalyptus 

sp. O dossel desta floresta era praticamente contínuo, com cobertura da vegetação de 

aproximadamente 60%, com uma variação de fechada a aberta e altura média de 18 

metros. As espécies que ainda se destacam: Cecropia glaziovii (Embaúba) e Virola 

bicuhyba (Bicuíba). As árvores apresentavam poucas lianas e epífitos. O sub-bosque com: 
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Actinostemon concolor (Laranjeira-do-Mato), Ouratea parviflora, Calathea sp., 

Heliconia farinosa (Caeté), poáceas e pteridófitas.  

Segundo observações do IFFSC (2009/2010) sobre a Unidade Amostral 631, a 

análise fitossociológica do componente arbóreo e arbustivo foi efetuada em uma área de 

3.700 m² e o estudo do componente de regeneração em 350 m² da Unidade Amostral.  

A fisionomia da vegetação encontra-se classificada como secundária em estágio 

médio, foi alterada devido à exploração seletiva histórica de espécies madeireiras e 

palmito. A área é situada em topo de encosta com topografia ondulada apresentando 

declividade no ponto central de 20°. Existe a presença de um sub-bosque denso, com as 

seguintes espécies dominantes: Alsophila setosa (Samambaiaçu), Actinostemon concolor 

(Laranjeira-do-Mato) e Ouratea parviflora dominando-o. 

O solo da Unidade Amostral com camada de serapilheira de aproximadamente 6 

cm, de cor marrom e profundidade superior a 40 cm, apresentando-se coberto por espécies 

de Calathea sp., Heliconia farinosa (Caeté), além de poáceas e pteridófitas. 

Na subunidade oeste existia um elevado número de A. setosa no sub-bosque, a 

declividade em torno de 35°, aos 32 metros um rio atravessava a subunidade. A 

subunidade sul era densamente povoada por Bambusa sp. impedindo o desenvolvimento 

de espécies arbóreas, a subunidade apresentava indivíduos de C. glaziovi além de muitas 

árvores mortas. A subunidade norte foi levantada somente até os 35 metros, após isso 

havia um reflorestamento de Eucaliptus sp. Essa subunidade apresentava poucas árvores, 

destas, a maioria eram Vernonanthura divaricata e H. alchorneoides. No sub-bosque 

foram encontrados muitos indivíduos jovens de E. edulis. A subunidade leste possuía 

clareiras com muitas árvores caídas e taquaras dominando o sub-bosque.  
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Figura 15. Unidade Amostral 631 

 

Fonte: Retirado do Volume 4 do Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina (2013). 

 

Unidade Amostral 687 – Localidade de Morro da Cruz, José Boiteux: 

Possuindo uma altitude de 625 metros, deslocamento de 283 metros a nordeste do ponto 

central original, inventariada em 22 e 23 de junho de 2010. Síntese da análise 

fitossociológica:  

✓ Densidade: 617,95 ind.ha-¹;  

✓ Número de espécies: 52;  

✓ Área basal: 15,29 m².ha-¹; 

✓ Diâmetro médio: 15,73 cm;  

✓ Altura total média: 9,14 m;  

✓ Altura do fuste: 4,53 m; 

✓ Altura dominante: 16,06 m;  

✓ Índice de Shannon: 2,8 nats.ind-¹;  

 

Sobre a Classificação da Vegetação em estágios sucessionais segundo a Resolução 

04/1994 do CONAMA: Pelo critério área basal se considera uma mata em estágio 

avançado, por diâmetro médio é considerado em estágio avançado e pela altura total 

média considera-se como um estágio médio de sucessão. Sua região fitoecológica é a 

Floresta Ombrófila Densa, com fisionomia de vegetação secundária em estágio médio, 

alterada, devido à presença de estradas e exploração seletiva histórica de espécies. 

Espécies com maior valor de importância: Alsophila setosa (Samambaiaçu), Psychotria 

vellosiana (Café-do-Mato), Nectandra oppositifolia (Canela-amarela), Cyathea 

phalerata (Samambaiaçu) e Cabralea canjerana (Canjerana). Algumas observações 
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adicionais discorrem sobre o dossel da floresta descontínuo, com cobertura da vegetação 

aproximada de 50% e altura média de 19 metros. Destacam-se ainda as espécies como: 

Casearia sylvestris (Guaçatonga), e Casearia obliqua (Guaçatunga-vermelha). O sub-

bosque presente era médio, com espécies como: Rudgea jasminoides (Véu-de-Noiva) e 

Euterpe edulis (Palmito). Na regeneração foram observados muitos indivíduos de 

Cinnamomum glaziovii (Canela-crespa) e Aspidosperma australe (Guatambu). 

Segundo observações do IFFSC (2009/2010) sobre a Unidade Amostral 687, a 

análise fitossociológica do componente arbóreo e arbustivo foi efetuada em área de 3.900 

m² e o estudo do componente de regeneração em 350 m² nesta unidade amostral. Sobre 

as espécies com maior valor de importância estão: Alsophila setosa (Samambaiaçu), 

Psychotria vellosiana (Café-do-Mato), Nectandra oppositifolia (Canela-amarela), 

Cyathea phalerata (Samambaiaçu) e Cabralea canjerana (Canjerana). 

No entorno observou-se pastagem, plantio de fumo e fragmentos florestais. A área 

situada em encosta média com topografia levemente ondulada apresentava declividade 

no ponto central de 10°. O dossel desta floresta era descontínuo, com cobertura vegetal 

aproximada de 50 % variando de fechada a aberta e altura média de 19 metros. 

O solo possui uma camada de serapilheira de aproximadamente 6 cm, de cor 

marrom e profundidade superior a 40 cm. Apresentava-se coberto por espécies de 

poáceas, ciperáceas. Foi observada na Unidade Amostral indícios de exploração de 

palmito e madeireira, corte seletivo e bosqueamento. Na subunidade oeste existem poucas 

árvores, várias estradas antigas e ausência de dossel em grande parte da mesma. A 

subunidade sul foi levantada até os 45 m por haver uma área alagada. No sub-bosque 

predominavam taquaras. A subunidade leste era semelhante a subunidade sul e a 

subunidade norte apresentava muitos indivíduos de A. setosa e poucas árvores.  
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Figura 16. Unidade Amostral 687 

 

Fonte: Retirado do Volume 4 do Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina (2013). 

 

Unidade Amostral 688 – Localidade de Rio Leiezs, José Boiteux: Possuindo 

uma altitude de 823 metros, deslocamento de 288 metros a noroeste do ponto central 

original, inventariada em 14 de abril de 2010. Síntese da análise fitossociológica:  

✓ Densidade: 650 ind.ha-¹;  

✓ Número de espécies: 68;  

✓ Área basal: 25,81 m².ha-¹; 

✓ Diâmetro médio: 19,2 cm;  

✓ Altura total média: 11,32 m;  

✓ Altura do fuste: 5,77 m; 

✓ Altura dominante: 21,5 m;  

✓ Índice de Shannon: 3,44 nats.ind-¹;  

 

Sobre a Classificação da Vegetação em estágios sucessionais segundo a Resolução 

04/1994 do CONAMA: Pelo critério área basal se considera uma mata em estágio 

Primário, por diâmetro médio é considerado em estágio avançado e pela altura total média 

considera-se como um estágio médio de sucessão. Sua região fitoecológica é a Floresta 

Ombrófila Densa, com fisionomia de vegetação secundária em estágio médio, alterada.  

Espécies com maior valor de importância: Alsophila setosa (Samambaiaçu), 

Alchornea triplinervia (Tanheiro), Cryptocarya aschersoniana (Canela-fogo), Cyathea 

phalerata (Samambaiaçu) e Cinnamomum glaziovii (Canela-crespa). Algumas 

observações adicionais discorrem sobre o entorno, onde observou-se florestas e 
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monocultura de Eucalyptus sp. O dossel desta floresta era praticamente contínuo, com 

cobertura da vegetação aproximada de 80% e altura média de 23 metros.  

Destacam-se ainda as espécies como: Guatteria australis (Cortiça), e Psychotria 

vellosiana (Café-do-Mato). O sub-bosque presente era médio, com espécies como: 

Rudgea jasminoides (Véu-de-Noiva) e Euterpe edulis (Palmito), Stylogyne pauciflora e 

Bathysa australis (Macuqueiro) e Posoqueria latifolia (Baga-de-macaco). 

Segundo observações do IFFSC (2009/2010) sobre a Unidade Amostral 688, a 

análise fitossociológica do componente arbóreo e arbustivo foi efetuada em área de 4.000 

m² e o estudo do componente de regeneração em 400 m² nesta unidade amostral. 

A área situada em encosta média com topografia ondulada apresentava 

declividade no ponto central de 35°. As árvores apresentavam muitas lianas e epífitos e 

sub-bosque presente era médio, seu solo tinha uma camada de serapilheira de 

aproximadamente 8 cm, de cor amarelo e profundidade superior a 40 cm, coberto por 

espécies de poáceas, ciperáceas e muitas espécies de pteridófitas. 

Todas as subunidades eram muito semelhantes quanto a vegetação. Todas eram 

cortadas por rios, apresentavam declividade acentuada ocasionando em dificuldade, 

árvores de grande porte e espécies diversificadas, com muitas lianas e epífitos e no sub-

bosque ocorriam taquaras em alguns locais com dossel mais aberto. 

Os agrupamentos com herbáceas foi representado principalmente por Calathea 

sp. e Heliconia farinosa (Caeté) além de pteridófitas. Uma observação é que o ponto 

central caiu sobre um reflorestamento.  

 

Figura 17. Unidade Amostral 688 

 

Fonte: Retirado do Volume 4 do Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina (2013). 
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Unidade Amostral 743 – Localidade de Rio Platê, José Boiteux: Possuindo 

uma altitude de 394 metros, inventariada em 28 e 29 de junho de 2010. Síntese da análise 

fitossociológica:  

✓ Densidade: 364,87 ind.ha-¹;  

✓ Número de espécies: 42;  

✓ Área basal: 16,59 m².ha-¹; 

✓ Diâmetro médio: 19,19 cm;  

✓ Altura total média: 12,01 m;  

✓ Altura do fuste: 4,87 m; 

✓ Altura dominante: 18,63 m;  

✓ Índice de Shannon: 3,43 nats.ind-¹;  

 

Sobre a Classificação da Vegetação em estágios sucessionais segundo a Resolução 

04/1994 do CONAMA: Pelo critério área basal se considera uma mata em estágio 

avançado, por diâmetro médio é considerado em estágio avançado e pela altura total 

média considera-se como um estágio avançado de sucessão. Sua região fitoecológica é a 

Floresta Ombrófila Densa, com fisionomia de vegetação secundária em estágio médio, 

alterada.  

Espécies com maior valor de importância: Phytolacca dioica (Umbu), Nectandra 

membranacea (Canela), Ocotea puberula (Canela-guaicá), Lonchocarpus campestris 

(Rabo-de-Bugio) e Cedrela fissilis (Cedro-rosa). Algumas observações adicionais 

discorrem sobre o dossel da floresta descontínuo, com cobertura da vegetação aproximada 

de 60% e altura média de 20 metros. Destacam-se ainda as espécies como: Psychotria 

vellosiana (Café-do-mato), Trichilia claussenii (Catiguá-vermelho), Hennecartia 

omphalandra (Canema) e Nectandra megapotamica (Canela-merda). O sub-bosque 

presente era médio, com espécies como: Trema micrantha (Candiúva) e Guarea 

macrophylla (Catiguá-morcego).  

Segundo observações do IFFSC (2009/2010) sobre a Unidade Amostral, a análise 

fitossociológica do componente arbóreo e arbustivo foi efetuada em área de 3.700 m² e o 

estudo do componente de regeneração em 350 m² nesta unidade amostral.  

A área situada em encosta média com topografia ondulada apresentava 

declividade no ponto central de 15°, seu sub-bosque era médio, o solo com camada de 

serapilheira de aproximadamente 6 cm, de cor marrom e com impedimento, coberto por 
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espécies de poáceas e pteridófitas. Observaram-se também indícios de exploração 

madeireira, corte seletivo, agricultura antiga e lixo. 

Na subunidade oeste havia muitas rochas grandes e fendas no chão tornando o 

trabalho perigoso. A subunidade sul também com muitas rochas, foi levantada somente 

até os 35 metros por possuir um paredão. A subunidade norte apresentava uma estrada 

antiga aos 9 metros, apresentava poucas árvores e áreas sem vegetação, também foram 

observados sinais de gado. A subunidade leste também muito degradada era cortada pela 

estrada aos 9 metros.  

 

Figura 18. Unidade Amostral 743 

 

Fonte: Retirado do Volume 4 do Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina (2013). 

  

Segundo o Inventário Florestal Nacional (2018), a cidade de José Boiteux 

referente a números de vegetação: 

 

Tabela 17. Florestas em José Boiteux 

Aspecto Valor 

Área total (ha)* 40.523 

Área de Florestas Nativas (ha) 31.367 

Florestas Nativas (%) 77 

Área de Florestas Plantadas (ha) 12 

Florestas Plantadas (%) 0,03 

Área total de florestas (ha) 31.379 

Cobertura Florestal (%) 77 
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* A área de alguns municípios difere do dado oficial do IBGE (2016), pois foram 

desconsideradas as áreas correspondentes às baías e ao Complexo Lagunar Sul. 

Fonte: IFN (2018). 

 

Conforme o Inventário Florestal Nacional (2018), José Boiteux é um dos 

municípios de Santa Catarina que possuem os maiores percentuais de cobertura florestal 

natural, ficando atrás apenas de Otacílio Costa (90% florestas plantadas), Botuverá e 

Águas Mornas (85% e 77% de florestas nativas, respectivamente). 

Por menor que sejam os fragmentos, estes ainda contribuem com a perpetuação 

de muitas espécies, inclusive algumas ameaçadas de extinção. 

 

6.6.3. Perigo de Extinção 

 

Contudo devido a interferência antrópica no meio natural, muitas espécies 

encontram-se em situação de risco de extinção. Estas espécies são listadas e categorizadas 

quanto ao risco pelas Portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 443/2014 e Resolução 

CONSEMA nº 51/2014. As espécies listadas em ambas as leis apresentam importante 

relevância genética, sendo sua preservação e continuidade um bem imensurável, para 

tanto são estabelecidas as restrições de exploração: proibição integral de exploração de 

espécies classificadas como criticamente em perigo e em perigo; uso mediante a plano de 

manejo sustentável de espécies classificadas como vulneráveis (MMA, 2014). 

Ao consultar as bases de dados do Herbário Virtual foram encontrados apenas 17 

espécies vegetais em José Boiteux, (Inga marginata (ingá-feijão), Nectandra puberula 

(canela-amarela), Leandra sp. (pixirica), Polygonum sp. (erva de bicho), Myrsine 

umbellata (capororoca), Inga sessilis (ingá-ferradura), Tibouchina pilosa (Jacatirão-

joinville, manacá, orelha-de-onça, quaresmeira), Niphidium crassifolium (samambaia 

graciosa), Begonia convolvulácea (Begônia de braço), Rudgea jasminoides (Buquê de 

noiva), Vandenboschia radicans, Sinningia leucotricha (Rainha do abismo), Ageratum 

conyzoides (Erva de são joão), Diplazium cristatum, Nectandra oppositifolia (canela-

ferrugem, canela-amarela), Eugenia stigmatosa, Hymenasplenium triquetrum) dentre 

essas, nenhuma consta na Resolução CONSEMA nº 51 de 05 de dezembro de 2014, que 

Reconhece a Lista Oficial das Espécies da Flora Ameaçada de Extinção no Estado de 

Santa Catarina e dá outras providências, ambas encontram-se em classe de Criticamente 

em Perigo. 
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O IFFSC apresenta um mapa das espécies ameaçadas de extinção na região do 

município de José Boiteux, de acordo com a mesma Resolução do CONSEMA, no ano 

de 2014 foram catalogadas as seguintes espécies: Ocotea catharinensis (2 a 5 indivíduos) 

em dois locais do município, e Dicksonia sellowiana (1 indivíduo) também em dois locais 

do município. 

Dentre as espécies citadas nesse texto, obtidas por meio de revisão bibliográfica, 

as que se encontram em risco de extinção, de acordo com a Resolução CONSEMA N° 

51/2014 são: Ocotea catharinensis (Canela preta), Mollinedia sp. (Pimenteira, capixim, 

espinheira-santa), Dicksonia sellowiana (Xaxim, Feto-arborescente, Samambaiaçu, 

Samambaiaçu-imperial), Araucaria angustifolia (Araucária), Ocotea porosa (imbuia ) e 

Ocotea sp. (Canela Vermelha). 

 

6.7. Fisionomias Vegetacionais Originais 

 

As mudanças paisagísticas das fitofisionomias originais se deram pela 

antropização dos espaços desde o processo de colonização até o período atual. A 

importância do conhecimento histórico da ocupação da Mata Atlântica é imprescindível, 

já que a mesma chega à composição atual por meio de várias modificações temporais e 

culturais. 

O estabelecimento de colonos europeus nas áreas florestais de Santa Catarina 

desencadeou evidentes modificações tanto nas áreas ocupadas quanto na vida das pessoas 

envolvidas neste processo. Após a distribuição dos lotes a mata fechada era a grande 

adversária para a implantação das primeiras lavouras, porém, da mesma mata que saíam 

as madeiras para edificações e caça praticada por lazer ou necessidade (SANTOS, 2011). 

Segundo Santos (2011), a colonização, marcada principalmente pela presença de 

ítalos e teutos, proporcionou uma configuração paisagística característica como resultado 

de um “ajustamento ao novo meio”, ou seja, a bagagem cultural europeia combinada à 

assimilação de diversos aspectos do novo ambiente arquitetou uma nova identidade 

cultural. 

Na construção da paisagem, podemos citar os recorrentes conflitos entre colonos 

e indígenas que marcaram de forma intensa o processo de colonização e interação dos 

imigrantes com a floresta no Vale do Itajaí. A Mata Pluvial Atlântica era, portanto, o 

espaço a ser ocupado pelos imigrantes através do estabelecimento de pequenas 
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propriedades dedicadas a policultura de subsistência e abastecimento do mercado interno 

(SANTOS, 2011), dessa forma, sendo explorada aos poucos por esses imigrantes.  

São diversas variáveis climáticas que colaboram na formação da paisagem 

florestal local, dentre elas as variações climáticas como precipitação e temperatura, 

também as geomorfológicas que auxiliam na formação do solo. A partir disso, nota-se 

agrupamentos florestais similares, esses colaboram para determinar a floresta em 

tipologias distintas uma da outra, pode ser chamado de bioma. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), bioma é um 

conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação 

que são próximos e que podem ser identificados em nível regional, com condições de 

geologia e clima semelhantes e que, historicamente, sofreram os mesmos processos de 

formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. 

Conforme o Decreto Lei nº 750 de 10 de fevereiro de 1993, considera-se o bioma 

Mata Atlântica como: 

 

O espaço que contém aspectos fitogeográficos e botânicos que tenham 

influência das condições climatológicas peculiares do mar, incluindo as áreas 

associadas delimitadas segundo o Mapa de Vegetação do Brasil que inclui as 

Florestas Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila Mista, Floresta Ombrófila 

Aberta, Floresta Estacional Semidecidual e Floresta Estacional Decidual, 

manguezais, restingas e campos de altitude associados, brejos interioranos e 

encraves florestais da Região Nordeste. 

 

A Mata Atlântica é, provavelmente, o ecossistema mais devastado e mais 

seriamente ameaçado do planeta. A área de abrangência da mata atlântica é estimada 

entorno de 1 a 1,5 milhão de Km², restam apenas de 7 a 8 % da floresta original (Fundação 

SOS Mata Atlântica, 2019). 

Na Figura 19 é apresentado o mapa de formações vegetais de José Boiteux. O 

APÊNDICE M apresenta este mesmo mapa, porém com maior nível de detalhe. 
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Figura 19. Mapa de Formações Vegetais de José Boiteux 

 

Fonte: Integral Soluções em Engenharia (2019). 

 

Segundo dados referentes a Floresta Ombrófila Densa (IBGE, 2012), termo 

Floresta Ombrófila Densa, substituindo “Pluvial” (de origem latina) por “Ombrófila” (de 

origem grega), ambas palavras com o mesmo significado: “amigo das chuvas”. Os autores 

utilizaram pela primeira vez os termos Densa e Aberta como divisão das florestas dentro 

do espaço intertropical. Na Densa, existe a característica de conter fanerófitos (subformas 

de vida macro e mesofanerófitos), além de lianas lenhosas e epífitas em abundância, que 

o diferenciam das outras classes de formações. Sua característica ecológica principal 

reside nos ambientes ombrófilos que marcam muito a “região florística florestal”.  

Essa floresta possui fatores climáticos específicos tropicais, como elevadas 

temperaturas (médias de 25° C) e alta precipitação, bem distribuída durante o ano (com 0 
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a 60 dias secos), possuindo uma situação bioecológica praticamente sem período 

biologicamente seco. O tipo vegetacional Floresta Ombrófila Densa foi subdividido em 

cinco formações, ordenadas segundo a hierarquia topográfica que condiciona fisionomias 

distintas em relação as variações das faixas de altitude, levando em considerando que a 

cada 100 metros de altitude, as temperaturas diminuem aproximadamente 1° C.  

Os posicionamentos fitofisionômicos da Floresta Ombrófila Densa são 

apresentados na Tabela 18 

 

Tabela 18. Posicionamentos fitofisionômicos da Floresta Ombrófila Densa 

Classe Descrição 

Floresta 

Ombrófila 

Densa 

Aluvial 

Não condicionada topograficamente, apresenta ambientes repetitivos, esses encontrados 

dentro dos terraços aluviais dos flúvios. 

Floresta 

Ombrófila 

Densa Baixa 

Situada em áreas de terrenos sedimentares do terciário/quaternário – terraços, planícies 

e depressões aplanadas não susceptíveis a inundações - entre 4° de latitude Norte e 16° 

de latitude Sul, a partir dos 5 metros até em torno de 100 metros acima do mar, de 16° 

de latitude Sul a 24° de latitude Sul de 5 metros até em torno de 50 metros, de 24° de 

latitude Sul a 32° de latitude Sul de 5 metros até em torno de 30 m. 

Floresta 

Ombrófila 
Densa 

Submontana 

Situada nas encostas dos planaltos e/ou serras, entre 4° de latitude Norte e 16° de 

latitude Sul, a partir de 100 metros até em torno dos 600 metros, de 16° de latitude Sul a 

24° de latitude Sul, de 50 metros até em torno de 500 metros, de 24° de latitude Sul a 

32° de latitude Sul, de 30 metros até em torno de 400 metros. As áreas de relevo 

montanhoso e dos planaltos com solos medianamente profundos são tomadas por uma 

formação florestal que apresenta fanerófitos com altura quase uniforme, a submata é 

integrada por plântulas de regeneração natural, poucos nanofanerófitos e caméfitos, 

também pela presença de palmeiras de pequeno porte e lianas herbáceas em sua 

maioria. Esta formação é composta principalmente por fanerófitos de alto porte, alguns 

ultrapassando 50 metros na Amazônia e raramente 30 metros nas outras partes do País. 

Esta formação é caracterizada por espécies que variam de acordo com a latitude, 
ressaltando-se também a importância do fator tempo nesta variação ambiental. Assim, o 

tempo que as plantas tropicais levaram para ocupar as atuais posições no centro-sul foi 

suficiente para o estabelecer as adaptações homólogas, em ambientes semelhantes. O 

mesmo ocorreu em casos de variações no tempo da dispersão das espécies que se 

deslocavam para o sul do País, tomando-se como exemplo Hieronyma alchorneoides 

Allemão e Schefflera morototoni (Aubl.), ambas cosmopolitas e possuidoras de 

sementes leves, pertencentes às famílias Euphorbiaceae e Araliaceae, respectivamente, e 

os gêneros Pouteria e Chrysophyllum, também cosmopolitas e possuidores de sementes 

pesadas, pertencentes à família Sapotaceae, com endemismos na Amazônia, nas 

Regiões Nordeste e Sul do País, além do gênero Alchornea (Euphobiaceae), com várias 

espécies extra amazônicas. 
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Classe Descrição 

Floresta 

Ombrófila 

Densa 

Montana 

Situada no alto dos planaltos e serras, entre os 4° de latitude Norte e os 16° de latitude 

Sul, a partir de 600 metros até em torno dos 2000 metros, de 16° de latitude Sul a 24° de 

latitude Sul, de 500 metros até em torno de 1500 metros, de 24° de latitude Sul até 32° 

da latitude Sul, de 400 metros até em torno de 1000 metros, e também situados entre 

600 e 2000 metros de altitude. Essa formação é clássica da Região Sul do País, onde a 

estrutura é mantida até próximo ao cume dos relevos dissecados, quando os solos 

delgados ou litólicos influenciam o tamanho dos fanerófitos, que possuem menor 

estatura. Nessa região, a Coniferales Podocarpus, único gênero tropical que apresenta 

dispersão até a Zona Equatorial, é típica dessa formação, ocorre algumas vezes em 
conjunto com os gêneros Ocotea e Nectandra da família Lauraceae e outras com 

ocorrência pantropical. 

Floresta 

Ombrófila 

Densa Alto-

Montana 

Situada acima dos limites estabelecidos para a formação. Formação arbórea 

mesofanerofítica com aproximadamente 20 metros de altura, localizada no cume das 
altas montanhas sobre solos classificados como Neossolos Litólicos, apresentando 

acumulações turfosas nas depressões onde se localiza a floresta. Com estrutura 

integrada por fanerófitos com troncos e galhos finos, folhas miúdas e coriáceas, casca 

grossa com fissuras. A florística é representada por famílias de dispersão universal, que 

revela um isolamento antigo de “refúgio cosmopolita”. Refúgio conhecido como “mata 

nuvígena” ou “mata nebular”, nos locais onde a água evapora e se condensa em neblina, 

precipitando-se sobre as áreas altivas. 

Fonte: Veloso, Rangel Filho e Lima (1991). 

 

Na Figura 20 é apresentado o perfil esquemático da Floresta Ombrófila Densa. 

 

Figura 20. Perfil esquemático da Floresta Ombrófila Densa 

 

Fonte: Veloso, Rangel Filho e Lima (1991). 

 

No município de José Boiteux, o Perímetro Urbano se encontra sob os domínios 

da Floresta Ombrófila Densa Submontana e Montana, esse tipo de Formação Florestal 

abrange grande parte do município, enquanto a Floresta Ombrófila Mista Montana 

encontra-se nos limites da Terra Indígena, fazendo divisa com os municípios de Doutor 

Pedrinho e Itaiópolis.  

A descrição sobre a Floresta Ombrófila Mista (IBGE, 2012), também conhecida 

como “mata-de-araucária” ou “pinheiral”, é um tipo de vegetação do Planalto Meridional. 
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Essa floresta apresenta disjunções florísticas em refúgios situados nas Serras do Mar e 

Mantiqueira, muito embora no passado tenha se expandido bem mais ao norte, porque a 

família Araucariaceae apresentava dispersão paleogeográfica, ou seja, ocupação bem 

diferente da atual. Dentre a composição florística deste tipo de vegetação, existem os 

gêneros primitivos como Drymis e Araucaria (australásicos) e Podocarpus (afro-asiático) 

como dominantes que indicam em relação da altitude e da latitude do Planalto Meridional, 

uma ocupação recente a partir de Refúgios Alto-Montanos. 

As formações da Floresta Ombrófila Mista são apresentadas na Tabela 19. 

 

Tabela 19. Formações da Floresta Ombrófila Mista 

Classe Descrição 

Floresta 

Ombrófila 

Mista Aluvial 

A formação abrange as planícies aluviais onde a Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

está associada a espécies que podem variar de acordo com a situação geográfica e a 
altitude. Além da ochloespécie dominante, também são encontrados o Podocarpus 

lambertii Klotzsch ex Endl., o Drimys brasiliensis Miers, espécies estas típicas das 

altitudes. À medida que a altitude diminui, a Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze 

associa-se a vários ecótipos de Angiospermae da família Lauraceae, merecendo 

destaque os gêneros: Ocotea, Cryptocarya e Nectandra, entre outros de menor expressão 

nas disjunções serranas da Mantiqueira.  

Floresta 

Ombrófila 

Mista 

Submontana 

A formação abrangia as pequenas disjunções localizadas em diferentes pontos do 

“Cráton Sul-Rio-Grandense” e de outras áreas no contorno do Planalto das Araucárias. 

No Município de Lauro Muller (SC), por exemplo, existia uma importante disjunção 

que na década de 1950 apresentava cerca de 12000 indivíduos de Araucaria angustifolia 

(Bertol.) Kuntze. Agora podemos perceber raros indivíduos associados às culturas e 

vegetação secundária. 

Floresta 

Ombrófila 

Mista 

Montana 

Preservada atualmente em poucas localidades, como o Parque Nacional do Iguaçu (PR), 

ocupava quase inteiramente o planalto acima de 500 m de altitude, nos Estados do 

Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Formavam grupamentos bem peculiares, 

atualmente esses grandes agrupamentos gregários foram substituídos pela monocultura 

de soja e trigo, intercaladas.  

Floresta 

Ombrófila 

Mista Alto-

Montana 

Localizada acima de 1000 m de altitude, sua maior ocorrência no Parque Nacional 

Aparados da Serra, na divisa dos Estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul e na 

crista do Planalto Meridional, nas cercanias dos “Campos de Santa Bárbara” no Parque 

de São Joaquim (SC). Atualmente, encontra-se ainda bem conservada e com seus 

elementos quase intactos no Parque Estadual de Campos do Jordão (SP) e em Monte 

Verde, Município de Camanducaia (MG). Bastante numerosa no estrato dominado, 

associada com vários ecótipos, dentre os quais merecem destaque respectiva ordem: 

Podocarpus lambertii Klotzsch ex Endl. (Pinheirinho) e várias angiospermas, entre elas 

Drimys brasiliensis Miers (Winteraceae), Cedrela fissilis Vell. (Meliaceae) e muitas 

Lauraceae e Myrtaceae. 

Fonte: Veloso, Rangel Filho e Lima (1991). 

 

A Figura 21 apresenta o perfil esquemático da Floresta Ombrófila Mista. 

 



 

92 

 

Figura 21. Perfil esquemático da Floresta Ombrófila Mista 

 

Fonte: Veloso, Rangel Filho e Lima (1991). 

 

A abundância de palmeiras (Euterpe edulis) nestas áreas foi frequentemente 

relatada nos vários depoimentos deixados por colonos e viajantes, que além de 

fornecerem troncos e folhas para construção de moradias e ranchos, ofereciam palmitos 

para a alimentação desses imigrantes (SANTOS, 2011), exatamente por obter o palmito 

para alimentação que o mesmo entrou em declínio e atualmente se encontra como uma 

espécie ameaçada na flora da Mata Atlântica.  

 

6.8. Fauna da Mata Atlântica 

 

6.8.1. Importância da Fauna e suas Relações 

 

Certos princípios ecológicos aplicam-se a florestas neotropicais em geral e, 

portanto, podem ser transferidos por analogia para a Mata Atlântica, um exemplo disso 

se encontra na literatura, onde revela que pássaros e morcegos são fundamentais na 

dinâmica de diversas florestas neotropicais, inclusive a Mata Atlântica (TONHASCA, 

2005). 

Pelas estimativas de Terborgh et al. (2002 apud TONHASCA, 2005), mais de 95% 

das plântulas de árvores das florestas neotropicais ocorrem fora de projeção da copa dos 

indivíduos adultos, o que indica que o seu estabelecimento depende de alguma forma de 

dispersão.  

Nos domínios da Mata Atlântica, entre 60 a 90% das espécies são zoocóricas 

(TALORA; MORELLATO, 2000; CARMO; MORELLATO, 2001 apud TONHASCA, 

2005), dessa forma, é perceptível a necessidade e importância da fauna para auxílio da 

manutenção e continuação da floresta. Segundo Pacheco e Simonetti (2000), a diminuição 
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no número de dispersores pode levar à redução da variabilidade genética das populações 

de plantas por causa do aumento nos níveis de endogamia (parentesco) nas árvores. 

A vegetação com fragmentos muito pequenos pode ser completamente 

descaracterizada ecologicamente devido aos efeitos de borda, a abundância de diversos 

grupos é reduzida em fragmentos, muitas espécies são sensíveis à estrutura da vegetação 

e ao seu microclima. 

 

6.8.1.1. Fauna no Entorno de José Boiteux 

 

Segundo Tortato et al. (2014), por meio do inventário realizado, a Reserva 

Biológica Estadual do Sassafrás, área próxima dos fragmentos florestais onde José 

Boiteux faz divisa e que possui diversidade similar, obteve-se uma elevada riqueza de 

espécies de mamíferos.  

Considerando que o estado de Santa Catarina possui 81 espécies de mamíferos 

terrestres não voadores (CHEREM et al., 2004), na REBES encontram-se 53% destas 

espécies. Comparando os dados deste trabalho com outros estudos realizados no sul do 

Brasil envolvendo mamíferos terrestres, mesmo considerando que estes estudos foram 

realizados em diferentes áreas e com metodologias distintas, a REBES apresentou 

expressiva riqueza de espécies, apresentando o maior número de espécies da Ordem 

Artiodactyla.  

Em relação às ameaças, cinco espécies registradas neste estudo são consideradas 

ameaçadas de extinção a nível nacional (MMA, 2003) e nove considerados ameaçadas de 

extinção a nível estadual, sendo Queixada (Tayassu pecari) considerada criticamente 

ameaçada, Jaguatirica (Leopardus pardalis), Anta (Tapirus terrestres) e Veado-Mateiro 

(Mazama americana) consideradas em perigo, Bugio-Ruivo (Alouatta guariba), Puma 

(Puma concolor), Cateto (Pecari tajacu), Veado-de-Mão-Curta (Mazama nana) e Paca 

(Cuniculus paca) consideradas vulneráveis (FATMA, 2010).  

Os autores consideram a nível regional, que o desmatamento e caça furtiva 

representam as principais ameaças para mastofauna, pois espécies como Myrmecophaga 

tridactyla, Ozotoceros bezoarticus (TORTATO; ALTHOFF, 2011) e Speothos venaticus 

(CIMARDI, 1996) outrora ocorrentes na região amostrada não foram registradas neste 

estudo, representando indícios de que esta região já sofreu extinções locais.  

Com os resultados aqui apresentados, a REBES se mostra de grande importância 

para a conservação da mastofauna de Santa Catarina. A ocorrência de nove espécies 
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ameaçadas a nível estadual, destacando o registro de Queixada (Tayassu pecari), é um 

indicativo das boas condições que se encontra esta Unidade de Conservação. Uma gestão 

adequada pelo órgão competente e a manutenção da conectividade com áreas preservadas 

em seu entorno são necessárias para que a REBES continue considerada mantenedora da 

biodiversidade de espécies de mamíferos de Santa Catarina. 

 

6.8.2. Mastofauna da Mata Atlântica 

 

O Brasil é o país com o maior número de espécies de mamíferos do mundo. 

Morcegos, roedores, marsupiais e primatas perfazem quase 90% de toda a mastofauna 

(fauna de mamíferos). Tonhasca (2005) descreve que a maioria das espécies abordadas 

em literaturas mais remotas tem ocorrência generalizada na Mata Atlântica. 

Os morcegos ocorrentes na Mata Atlântica possuem os seguintes gêneros: 

Artibeus, Carollia, Rhinophylla e Sutrnira ocorrem no sub-bosque da floresta primária e 

em áreas perturbadas, alimentando-se principalmente de espécies pioneiras como 

piperáceas, solanáceas e embaúbas. Sua ação dispersora mostra sua grande importância 

na regeneração da floresta (GARCIA et al., 2000; PASSOS et al., 2003 apud 

TONHASCA, 2005). 

Conforme as colocações de Tonhasca (2005), três espécies de cutias (Dasyprocta 

spp.) são recorrentes na Mata Atlântica, todas elas se alimentam principalmente de frutos 

e sementes, além de folhas, flores e invertebrados.  

A importância desses roedores se dá devido a sua ação como predador de sementes 

na floresta. Basicamente, cutias, pacas, porcos-espinhos, esquilos, ratos, camundongos, 

gambás e cuícas são grandes dispersores de sementes e auxiliam lado a lado com a 

velocidade na regeneração de determinado habitat. 

 

6.8.2.1. Mastofauna no Entorno de José Boiteux 

 

O Quati, Nasua nasua em uma pesquisa sobre seu potencial dispersor, por Alves 

Costa et al. (2004 apud Tonhasca, 2005), apresentou intactas 49 espécies de plantas em 

suas fezes, indicando sua forte ação para a dispersão de sementes. O tatu-galinha 

(Dasypus novemcintus) é a espécie de tatu mais comum e a mais provável na Mata-

Atlântica. Outras espécies são muito recorrentes como Alouatta spp., Cebus apella 
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(Macaco-Prego), os pequenos primatas da Família Callitrichidae (Saguis e Micos), 

Tapirus terrestris (Anta), Panthera onca (Onça).  

Com base no Plano de Manejo da Reserva Biológica do Sassafrás, a situação de 

conservação ambiental para a mastofauna é mais expressiva na gleba maior. Não obstante, 

muitas espécies potencialmente indicadoras de qualidade ambiental que ocorrem na 

região da REBES possuem algum grau de vulnerabilidade. Santa Catarina ainda não 

possui lista oficial de mamíferos ameaçados, mas com base na lista do Rio Grande do Sul 

(Decreto n° 41.672, MARQUES et al., 2002) verificam-se algumas espécies que ocorrem 

na REBES e que são consideradas indicadoras de elevada integridade ambiental, listadas 

como ameaçadas ou criticamente ameaçadas. O mesmo é válido para listas mais gerais, 

tais como a do Ministério do Meio Ambiente - IN 03/03, e a da União Mundial para 

Conservação da Natureza - IUCN, 2009 (MARQUES et al., 2002), embora elas não se 

aproximem tanto da realidade regional e dos critérios de indicadores seguidos no presente 

diagnóstico, podendo haver várias discrepâncias ou informações insuficientes.  

A riqueza geral apontada pelos dados primários e secundários dos levantamentos 

da AER é representada por nove espécies de mamíferos de médio e grande porte 

diretamente registradas em campo pelo pesquisador, além de 5 espécies adicionais, 

mencionadas em depoimentos por moradores da área rural no entorno da REBES, bem 

como nos registros diretos de 26 espécies de mamíferos de médio e grande porte feitos 

preteritamente por Tortato et al. (manuscrito não publicado). Somado aos registros 

históricos e aos levantamentos de mamíferos de pequeno porte, eles resultam numa 

riqueza geral de 53 espécies pertencentes a 9 ordens.  

 

Tabela 20. Classificação de espécies potencialmente indicadoras quanto à sua 

vulnerabilidade 

Táxon Nome vernacular RS MMA IUCN 

Carnívoros     

Chrysocyon brachyurus Lobo-Guará CR AM NT 

Herpailurus yaguarondi Jaguarandi VUL  LC 

Leopardus pardalis mitis Jaguatirica VUL AM LC 

Leopardus tigrinus Gato-do-Mato-Pequeno VUL AM VU 

Leopardus wiedii Gato-Maracajá VUL AM NT 

Lontra longicaudis Lontra VUL  DD 
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Táxon Nome vernacular RS MMA IUCN 

Nasua nasua Quati VUL  LC 

Panthera onca Jaguar CR AM NT 

Puma concolor capricornensis Onça-Parda PER AM LC 

Primatas     

Alouatta fusca Bugio   LC 

Cebus nigritus Macaco-Prego   NT 

Roedores     

Cuniculus paca Paca PER  LC 

Dasyprocta azarae Cutia VUL  DD 

Ungulados     

Mazama americana Veado-Pardo PER  DD 

Mazama gouazoubira Veado-Virá VUL  LC 

Mazama nana Veado-Bororó CR AM DD 

O. bezoarticus Veado-Branco, Campeiro CR AM NT 

Tapirus terrestris Anta CR  VU 

Tayassu pecari Queixada CR  NT 

Pecari tajacu Cateto, Tatete PER  LC 

1. MARQUES et al. (2002) – VUL (vulnerável), PER (em perigo de extinção), CR 

(criticamente em perigo de extinção); 

2. MMA – AM (ameaçado de extinção); 

3. IUCN (2009) – LC (baixo risco) – quando não se qualifica para Criticamente 

Ameaçado, Ameaçado, Vulnerável, ou Quase Vulnerável. Táxons bem distribuídos 

geograficamente ou abundantes são incluídos nesta categoria; NT (quase vulnerável).; 

VU (vulnerável); DD (faltam informações); VUL (vulnerável) – primeira categoria de 

‘ameaçado’, possibilidade de extinção em médio prazo. 

Fonte: MMA (IN 03/03), União Mundial para Conservação da Natureza (IUCN, 2009), e 

decreto n° 41.672 do estado do Rio Grande do Sul (MARQUES et al., 2002). 

 

6.8.3. Avifauna da Mata Atlântica 

 

A Mata Atlântica abriga em torno de 682 espécies de aves (STOTZ et al., 1996 

apud TONHASCA, 2005), essas podem ser divididas em grupos ecológicos estabelecidos 
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de acordo com sua alimentação e hábitat. A presença de certas espécies ou grupos pode 

indicar o estado de preservação da floresta (TONHASCA, 2005). 

As aves frugívoras são espécies importantes para dispersão de propágulos de 

árvores típicas da floresta primária. Papagaios e tucanos predominam entre os predadores 

de sementes, enquanto diversos passarinhos (passeriformes) são reconhecidamente vitais 

como dispersores de espécies pioneiras e promotores da regeneração da floresta. 

Dentre os grupos de aves relevantes para a ecologia da Mata Atlântica ou que 

podem ser utilizados como indicadores do seu estado de preservação: 

O macuco (Tinamus solitarius) é endêmico da Serra do Mar e uma das aves mais 

características, em florestas menos perturbadas, livres da pressão predatória humana, 

assim como o Jaó-do-Sul (Crypturellus noctivagus) e o Chororão (Crypturellus 

variegatus). 

Outra ave comum da Mata Atlântica, principalmente em áreas degradadas e 

próximas às habitações humanas, é a Jacupemba (Penelope superciliaris). Enquanto para 

os conhecidos papagaios, araras e periquitos (família Psittacidae), sua área de ocorrência, 

muitas vezes, se estabelece em buracos de árvore e a falta de local apropriado pode limitar 

a reprodução dos mesmos, esses considerados predadores de semente, sendo hábeis para 

a abertura de frutos. 

No caso dos Surucuás (família Trogonidae), sua dieta diferenciada de frutos 

maiores e a distância onde regurgitam ou defecam as sementes mostram a importância da 

ave na dispersão de propágulos, principalmente para as espécies de árvores típicas de 

estágios adiantados de sucessão florestal que possuem sementes relativamente grandes. 

Sobre os Tucanos e Araçaris, família Ramphastidae, conhecidos como dispersores 

de sementes, principalmente palmeiras e lauráceas. Dos pássaros da família Tyrannidae: 

Papa-Mosca, Tangarás, Araponga e Corocochó, esses habitam a floresta em todos os 

níveis, ou seja, estratos de vegetação, mas os mesmos se concentram na copa das árvores, 

as Arapongas e os Corocoxó, da Mata Atlântica, esses se alimentam das melastomatáceas 

e rubiáceas são importantes recursos alimentares, ocorrendo na parte superior do sub-

bosque e se alimentando principalmente de frutos (TONHASCA, 2005). 

 

6.8.3.1. Avifauna da Reserva Biológica Estadual do Sassafrás 

 

Conforme o Plano de Manejo da Reserva Biológica Estadual do Sassafrás (2010), 

um fato de grande relevância para a conservação das espécies de avifauna é por abrigar a 
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última população conhecida da maracanã-verdadeira (Primolius maracana) de Santa 

Catarina, recentemente redescoberta e registrada. 

Parece haver uma movimentação sazonal e dependência de áreas fora da Unidade 

de Conservação para suprir suas necessidades ecológicas, como alimentação e 

reprodução. Uma provável relação com a Araucária precisa ser mais investigada, já que 

foi verificado que a espécie congrega nos remanescentes de Floresta Ombrófila Mista 

quando o pinhão está disponível. 

 

6.8.4. Herpetofauna no Entorno de José Boiteux 

 

A importância dos anfíbios como bioindicadores deve-se ao fato de que eles são 

mais sensíveis às mudanças ambientais do que outros vertebrados por suas características 

fisiológicas, ecológicas, comportamentais e de seu complexo ciclo de vida, tanto no 

ambiente aquático quanto no ambiente terrestre. Espécies com distribuição restrita, onde 

em muitas situações as populações são pequenas e isoladas, qualquer alteração ambiental 

é significativa. 

No levantamento de herpetofauna da REBIO (FATMA, 2010) foi considerado 

para a área de estudo um total de 34 espécies de anfíbios e 25 de répteis. Se forem 

considerados somente os levantamentos de campo, registraram-se nove espécies de 

anfíbios e uma de réptil, sendo que outras 20 espécies de anfíbios e 12 de répteis foram 

incluídas porque a REBIO está dentro da distribuição conhecida para as mesmas.  

Outras 3 espécies de anfíbios foram também incluídas como provável ocorrência: 

Iscnochnema manezinho e Cycloramphus izecksohni são conhecidos de áreas mais baixas 

nas encostas com Floresta Ombrófila Densa, mas é muito provável que ocorram em 

altitudes maiores, e Phrynomedusa appendiculata que, apesar de muito rara, pode ocorrer 

porque a REBES tem as mesmas características da localidade tipo (São Bento do Sul – 

60 km em sentido N-NE) e está dentro da área de distribuição da espécie. 

Dentre as espécies consideradas para a REBIO, 9 espécies (todas de anfíbios) 

apresentam caráter bioindicador:  

✓ Ischnocnema guentheri, I. manezinho e Haddadus binottatus (encontrados 

somente em espessa serapilheira no interior da Floresta Ombrófila Densa primária 

e secundária);  
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✓ Hylodes perplicatus (endêmica do nordeste de Santa Catarina, vive ao longo de 

córregos nas encostas com floresta, sem alterações físico-químicas significativas 

na água);  

✓ Bokermannohyla circumdata (vive ao longo de pequenos ambientes lóticos 

florestais; os girinos dependem da cobertura florestal e de água limpa);  

✓ Aplastodiscus albosignatus e A. erhardti (vivem na vegetação ao longo de 

pequenos córregos, sendo que alterações na vegetação ciliar ou nas características 

físico-químicas da água podem prejudicar o desenvolvimento dos girinos);  

✓ Vitreorana uranoscopa e Cycloramphus izecksohni (necessitam de cobertura 

florestal, umidade e principalmente água limpa e bastante oxigenada para a 

sobrevivência de suas formas larvais). 

 

Duas espécies de anfíbios de ocorrência esperada para a região, mas sem registro 

conhecido, denotam uma particularidade distribucional no grupo, Bokermannohyla 

circumdata e Scythrophrys sawayae. De acordo com o pesquisador, as duas espécies são 

típicas de áreas florestais bem conservadas e com pouca alteração, condições encontradas 

na REBES, sendo que B. circumdata vive ao longo de pequenos ambientes lóticos onde 

se desenvolvem seus girinos e S.sawayae se reproduz em pequenos ambientes lênticos 

temporários, formados após fortes chuvas. 

Da lista mundial de anfíbios ameaçados, elaborada pelo Global Amphibian 

Assessment, constam 26 espécies brasileiras, sendo que duas espécies têm sua 

distribuição conhecida próxima à área de estudo: Phrynomedusa appendiculata, 

categorizada como quase ameaçada (NT) e ocorrência provável para a área de estudo, e 

Ischnocnema manezinho, também categorizada como quase ameaçada (NT). Uma 

variedade de ambientes propícios para a ocorrência de anfíbios e répteis estão presentes 

na REBES em boas condições de conservação e a possibilidade de ocorrência de 

endemismos é significativa (FATMA, 2010). 

 

6.9. Áreas de Risco e seu Estado de Conservação ou de Degradação 

 

O papel da formação socioespacial da região tem favorecido, ao longo da história, 

a concentração dos assentamentos humanos em áreas de risco e a exploração predatória 

dos recursos naturais, gerando agravamentos nas enchentes, associados ao desmatamento, 
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a erosão e ao assoreamento, comprometendo, inclusive, as possibilidades de 

desenvolvimento regional (FRAGA, 2003). 

O município de José Boiteux possui características geomorfológicas sensíveis a 

ocorrência de desastres. Na Tabela 21 são apresentadas as condicionantes geradoras de 

risco de eventos hidrológicos e geológicos. 

 

Tabela 21. Condicionantes para ocorrência de eventos geológicos e hidrológicos 

EVENTOS GEOLÓGICOS 

(deslizamentos e erosão) 

Condicionantes Naturais Condicionantes Antrópicos 

✓ Pedologia e geologia local (fraturas, 

descontinuidades e depósitos 

heterogêneos); 

✓ Relevo, declividade e forma das 

encostas; 
✓ Vegetação; 

✓ Clima; 

✓ Nível d’água do lençol freático. 

✓ Uso do solo; 

✓ Corte de aterros; 

✓ Desmatamento; 

✓ Deposição de resíduo sólido; 

✓ Vazamentos de tubulação, lançamento 

de águas servidas. 

EVENTOS HIDROLÓGICOS 

(enxurradas e alagamentos) 

Condicionantes Naturais Condicionantes Antrópicos 

✓ Morfologia da bacia; 

✓ Regime de chuvas; 

✓ Vegetação. 

✓ Uso do solo; 

✓ Corte de aterros; 

✓ Desmatamento. 

Fonte: Adaptado de CPRM (2018). 

 

Segundo o CPRM (2018) existem 5 setores de risco alto e muito alto (Tabela 22) 

delimitados no município de José Boiteux. Essas áreas são altamente suscetíveis a 

movimentos de massa, assim como, os cortes e aterros promovidos para a instalação das 

edificações. A expansão urbana do município está ocorrendo sobre as encostas da cidade, 

onde boa parte não tem o acompanhamento técnico adequado, assim, parte da cidade 

sofreu e ainda pode sofrer consequências de processos de instabilização dessas encostas. 

Futuramente, o problema tende a se agravar caso o poder público não coloque em prática 

programas de fiscalização dificultando o avanço da urbanização em áreas impróprias do 

município e examinem os procedimentos de construção das novas habitações. 
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Tabela 22. Setores de risco alto e muito alto 

Bairro ou Distrito Rua ou Avenida Código do Setor Tipologia 

Localidade Caminho de 

Moema 

Rodovia Acesso José 

Boiteux SC-491 

SC_JOSEBOI_SR_01_

CPRM 

Deslizamento, 

rastejo 

Tifa Griesebach 
Estrada Geral Tifa 

Griesebach 

SC_JOSEBOI_SR_02_

CPRM 

Deslizamento, 

rastejo 

Reserva Indígena Duque 

de Caxias –Sede 

Estrada Geral Aldeia 

Sede 

SC_JOSEBOI_SR_03_

CPRM 
Deslizamento 

Reserva Indígena Duque 

de Caxias –Palmeira 

Estrada Geral Aldeia 

Palmeira\Palmeirinha 

SC_JOSEBOI_SR_04_

CPRM 

Deslizamento, 

rastejo 

Rio Wiegand Estrada Geral Wiegand 
SC_JOSEBOI_SR_05_

CPRM 
Deslizamento 

Fonte: CPRM adaptado por Integral Soluções em Engenharia (2019). 

  

No APÊNDICE N é apresentado o Mapa de Setores de Risco de José Boiteux, 

identificando os locais mapeados em situação de risco. 

O Plano Diretor, instituído pela Lei Complementar de n° 12, de dezembro de 2008, 

estabelece no Artigo 26 que a Política do Meio Ambiente deve restringir a ocupação de 

encostas e de áreas consideradas de risco, preservando-se as características originais dos 

terrenos.  

No Artigo 28, que trata da Política de Habitação, fica determinado a fiscalização 

intensiva para coibir o início de obras sem os projetos aprovados pelo município e a 

fiscalizar e proibição do uso de áreas impróprias para habitação. 

 

6.9.1. Eventos Impactantes Registrados 

 

De acordo com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC, 2019), 

os últimos três Desastres Naturais ocorridos em José Boiteux foram, em respectiva 

ordem: 

 

Onda de Frio – Geadas (22/07/2013): Sobre a área afetada, a neve causou muitos 

danos nas plantações de monoculturas, como eucalipto, fumo e outras culturas de 

subsistência, também em apicultura e pecuária nas localidades: Rio Wiegand, Volta 

Grande, Ribeirão Griesebach, Rio Leiezs, Morro da Cruz, Comunidade Cafuza, Serra do 
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Bugio, Reserva Indígena Duque de Caixas, Barra Dollmann, Rio Scharlach, Serrinha e 

Roncador, também nas áreas localizadas acima de 500 metros de altitude.  

A cidade é uma grande fornecedora de matéria prima florestal proveniente na 

grande maioria de plantios de eucalipto. As plantações de eucalipto com idade de 1 até 7 

anos tiveram perdas de até 80% nas áreas afetadas. As árvores não suportavam o peso da 

neve em seus galhos e o tronco partia-se ao meio. Inviabilizando a manutenção desses 

plantios para obtenção de matéria prima mais nobre futuramente. A agricultura e pecuária 

foram os maiores prejudicados com 650 hectares de plantio de eucalipto danificados. As 

árvores quebravam-se ao meio com o peso da neve. A estimativa geral de perdas nos 

plantios de eucalipto, após levantamento de campo é de R$ 7.000.000,00 (sete milhões 

de reais). A fumicultura também foi muito afetada, pois os agricultores que já haviam 

transplantado suas mudas tiveram perdas; além das mudas que ainda se encontravam nos 

canteiros. A estimativa das empresas fumageiras é de uma perda de R$ 450.000,00 

(quatrocentos e cinquenta mil reais). A pecuária também fica bastante prejudicada por 

suas pastagens ficarem reduzidas após a neve e geadas. A agricultura de subsistência e 

apicultura também registraram perdas. 

A Figura 22 exibe registros fotográficos do evento na comunidade Rio Leiezs. 

 

Figura 22. Comunidade Rio Leiezs com árvores quebradas e arcadas pela neve 

 

Fonte: Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC (2019). 

 

Inundações (08/06/2014): A chuva com 222 mm de precipitação causou danos à 

infraestrutura viária, deixando várias famílias isoladas. Também causou a elevação a um 

nível histórico da Barragem Norte, deixando desalojadas devido às inundações. As 

principais áreas afetadas ficam na zona rural do município. Ocasionou alagamento de 
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vários pontos da Reserva Indígena Duque de Caxias, casas e vias de acesso às 

comunidades. No total, 8 famílias desalojadas nas aldeias indígenas devido à elevação 

das águas da Barragem Norte. Assim como outras 160 famílias isoladas devido à elevação 

das águas da barragem e queda de barreiras em estradas vicinais. Dentre as instalações 

danificadas: bueiros de drenagem na Barrra da Anta, Alto Wiegand, Canharana e 

Roncador. Deslizamentos no Caminho Caçador, Tifa do Ribeirão Griesebach. 

Alagamentos nas comunidades indígenas das aldeias Sede, Pavão, Barragem, Toldo e 

Platê. 

A Figura 23 exibe registros fotográficos do evento na Aldeia Pavão. 

 

Figura 23. Inundação na Aldeia Pavão 

 

Fonte: Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil – SINPDEC (2019). 

 

Inundações (26/10/2015): As persistentes chuvas que vieram a cair no mês de 

outubro, somando mais de 450 mm de precipitação alagaram boa parte da área de 

inundação da Barragem Norte, prejudicando o trânsito nas vias de acesso às comunidades 

que dela utilizam, além de lixiviar o material utilizado na manutenção das estradas e 

entupimento de bueiros e drenagem pluvial, além de quedas de barreiras nas estradas, 

comprometendo substancialmente o único acesso às comunidades citadas. Ocorreu na 

Zona rural das comunidades de Volta Grande, Roncador, Serrinha, Canharana, aldeias 

indígenas de Palmeirinha, Coqueiro, Figueira, Pavão, Sede Platê e acessos aos municípios 

de Witmarsum e Vitor Meireles. Duas famílias tiveram suas casas afetadas por barreiras 

e saíram por precaução para casas de parentes, além de mais de mil pessoas que 
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necessitam dessas únicas vias de acesso para se deslocarem e com a inundação da área da 

Barragem Norte necessitam fazer um contorno de mais de 20 km em estradas precárias. 

As áreas mais altas e próximas da Barragem e das Aldeias são as mais afetadas 

com riscos. 

 

6.10. Áreas Verdes Urbanas, Atrativos Turísticos e Belezas Cênicas 

 

6.10.1. Áreas Verdes Urbanas 

 

De acordo com o parágrafo 1º do Artigo 8º da Resolução nº 369/2006, do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), considera-se área verde “o espaço 

de domínio público que desempenhe função ecológica, paisagística e recreativa, 

propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, sendo 

dotado de vegetação e espaços livres de impermeabilização”. 

Para Abreu e Oliveira (2004), essas são compostas por espaços com cobertura 

vegetal natural ou implantada, como áreas de preservação permanente, parques públicos, 

praças e áreas verdes destinadas à recreação pela legislação competente.  

O Artigo 22 da Lei nº 6.766 de 19 de dezembro de 1979, comenta sobre o registro 

de loteamento a constituição e integração ao domínio público das vias de comunicação, 

praças e os espaços livres, mencionando também as áreas verdes. 

As áreas verdes compõem o domínio público do município e em alguns deles as 

leis de parcelamento do solo determinam que em projetos de loteamentos existam 

percentuais do imóvel ao cumprimento deste fim. Dentro disso, cabe mencionar a 

competência dos municípios para proteção ambiental (Incisos III, IV, VI e VII do Artigo 

23 da Constituição Federal) em comum com a União e os Estados. 

Cabe também a Lei nº 9.785, de 29 de Janeiro de 1999, o julgamento dos 

municípios e, relação a definição dos usos permitidos e dos índices urbanísticos de 

parcelamento e ocupação do solo, na competência para determinar requisitos mínimos 

exigidos para implantação de loteamento, como a delimitação do quanto poderá ser 

destinado para as áreas verdes, esse critério pode ser definido pelo plano diretor ou por 

alguma legislação municipal. 

A legislação do município deve se ater à regra da proporcionalidade expressa no 

Inciso I do Artigo 4º, da Lei n° 6766/79, onde existe a relação da área verde a ser 
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implantada com o número de habitantes previstos da seguinte forma: "n" metros 

quadrados de área verde por "x" habitantes da área urbanizada. 

No estado de Santa Catarina, municípios sem essa legislação específica acerca da 

questão e com seus Planos Diretores sem informações relacionadas, é interessante ter 

como uma base o Artigo 11 da Resolução Conjunta IBAMA/IMA nº 001/95, onde é 

determinada a fixação de 8 m² de áreas verdes por habitante em espaços urbanos onde há 

ocorrência da Mata Atlântica.  

Consideração a importância das áreas verdes dentro do núcleo urbano em relação 

as necessidades das pessoas que vivem no município com as necessidades da população, 

sendo preciso, por parte do município, observar as legislações ambientais que estudem o 

assunto em pauta, esperando que os limites e princípios das áreas sejam respeitos e 

protegidos por tais leis.  

No município de José Boiteux não há indícios de alguma área verde municipal 

para práticas de Educação Ambiental ou para o lazer de população. No Perímetro Urbano 

apenas existem as árvores de interesse relevantes em locais dispostos aleatoriamente. 

 

6.10.2. Atrativos Turísticos 

 

O município tem atrativos turísticos e belezas cênicas que promovem e mostram 

o potencial em Turismo Rural e o Ecoturismo de José Boiteux. 

Os bens materiais de relevância no Município de José Boiteux foram agrupados a 

seguir através de informações contidas no Inventário do Patrimônio Histórico Municipal, 

realizado e fornecido pela Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí (AMAVI, 

2006). Este mesmo inventário poderá se tornar material base para um possível processo 

de tombamento de bens a nível municipal se relacionando com a Lei Municipal n° 712 

de 13 de novembro de 2007, que dispõe sobre a preservação do patrimônio natural e 

cultural do município. Os bens materiais de relevância catalogados no município são 

apresentados a seguir. 

 

6.10.2.1. Casa Antiga Senhor Pascoal 

 

Conforme AMAVI (2006), a edificação Casa Antiga Senhor Pascoal de uso 

residencial (ver Figura 24), localiza-se na localidade de Caminho Moema. O primeiro 

proprietário e quem a construiu foi o Sr. José Tottene, em 1938. Após, outras 2 pessoas 
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foram detentoras da edificação, até finalmente ser adquirida por Sr. Jacinto Pascoal em 

1990, o proprietário atual. O estado estrutural da edificação necessita de imediato uma 

intervenção a fim de conservar o conjunto construído. A residência desde sua construção 

não passou por reformas. 

O inventário da edificação foi realizado pela a agente cultural Nádia Regina 

Tottene em 2006. 

 

Figura 24. Casa Antiga Senhor Pascoal 

  

Nota: Na imagem à esquerda é possível visualizar a fachada frontal, enquanto na imagem 

à direita está a vista da mesma edificação em perspectiva. 

Fonte: AMAVI (2006). 

 

6.10.2.2. Fábrica de Óleo Sassafrás 

 

Conforme AMAVI (2006), a edificação denominada Fábrica de Óleo Sassafrás 

tem uso fabril na produção do óleo sassafrás (ver Figura 25). Construída em 1979, 

localiza-se na Rua 9 de Dezembro, Bairro Centro. O terreno onde hoje encontra-se a 

edificação construída pertencia ao Senhor Mário Fusinato que, no ano de 1968, vendeu 

ao Senhor Urbano Bagatoli, o qual realizou a construção da edificação no ano de 1979. 

A estrutura da edificação apresenta-se em ruinas. 

O inventário da edificação foi realizado pela a agente cultural Nádia Regina 

Tottene em 2006. 
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Figura 25. Fábrica de Óleo Sassafrás 

  

Nota: A edificação é construída a partir do emprego da madeira, conforme constatado na 

fachada em perspectiva, imagem à esquerda e conforme observado na imagem à direita, 

a edificação está inserida em um terreno declive. 

Fonte:  AMAVI (2006). 

 

6.10.2.3. Casa Antiga do Pacificador dos Índios Dr. Eduardo 

 

Com uso essencialmente residencial, construída no ano de 1922. A edificação 

denominada Casa Antiga do Pacificador dos Índios Dr. Eduardo (ver Figura 26) está 

localizada dentro da Aldeia Palmeira, reserva indígena inserida na localidade de Barra 

Dollmann. A estrutura encontra-se em processo de ruína, devido a ação do tempo e de 

cheias recorrentes. 

A estética da edificação assemelha-se com a forma de um castelo, tendo sido 

construída a partir do emprego de materiais como pedra, tijolo e madeira. (AMAVI, 2006) 

O inventário da edificação foi realizado pela a agente cultural Nádia Regina 

Tottene em 2006. 
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Figura 26. Casa Antiga do Pacificador dos Índios Dr. Eduardo 

  

Nota: Na imagem esquerda é possível visualizar a fachada frontal da edificação, onde ao 

centro desta existe uma alta torre e na sua extremidade verificou-se o volume da caixa 

d’água. A imagem direita mostra a fachada dos fundos da edificação. Nota-se também a 

inexistência de cobertura. 

Fonte:  AMAVI (2006). 

 

6.10.2.4. Igreja Católica São Roque 

 

A edificação denominada Igreja Católica São Roque (ver Figura 27) fica 

localizada na Rua 13 de Maio, Centro do Município de José Boiteux. Inserida ao alto de 

um morro, proporcionando desta forma, uma belíssima vista panorâmica do centro da 

cidade. Conforme AMAVI (2006), a edificação tem uso específico para celebrações 

religiosas. 

Foi construída em 1927, a partir do uso dos materiais como tijolo, cimento e 

argamassa, recentemente a estrutura passou por reforma. As pedras utilizadas para a base 

no solo foram todas transportadas com o uso de carroças pelos moradores da região, os 

quase 120 mil tijolos utilizados na confecção foram doados por uma olaria que residia 

próximo do local.  

O inventário da edificação foi realizado pela a agente cultural Nádia Regina 

Tottene em 2006. 
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Figura 27. Igreja Católica São Roque 

  

Nota: Na imagem esquerda verifica-se a fachada lateral, sendo possível notar os volumes 

da nave central e do altar, na imagem direita) têm-se a vista interna da Igreja, 

especificamente do altar, e sua decoração ímpar.  

Fonte:  AMAVI (2006). 

 

6.10.2.5. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil - 01 

 

A Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil – 01 (ver Figura 28) fica 

localizada na Avenida 26 de Abril, a caminho para quem deseja chegar ao centro do 

Município de José Boiteux, cerca de 2 km de distância. Construída por volta do ano de 

1906, sob tutela do consulado alemão. Uso essencialmente para celebrações religiosas. 

Os principais materiais utilizados em sua construção foram tijolos, cimento e 

argamassa. Conforme AMAVI (2006), anterior a construção e ampliação desta 

edificação, havia uma pequena igreja construída a partir do uso de madeira, onde anterior 

ao uso para celebrações religiosas eram realizadas aulas de alemão. 

O inventário da edificação foi realizado pela a agente cultural Nádia Regina 

Tottene em 2006. 
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Figura 28. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil – 01 

  

Nota: Vista da fachada lateral da edificação (figura esquerda) e o interior da edificação, 

especificamente o altar e seus adornos (figura a direita). 

Fonte:  AMAVI (2006). 

 

6.10.2.6. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil - 02 

 

Conforme AMAVI (2006), a edificação Igreja Evangélica de Confissão Luterana 

no Brasil - 02 (ver Figura 29) está situada na comunidade evangélica da localidade do Rio 

Wiegand, sua construção é datada no ano de 1931.  

Uso restrito para celebrações religiosas. Anterior a construção desta igreja, neste 

mesmo terreno havia uma escola alemã, onde neste espaço foi realizado o primeiro culto, 

sendo que por muito tempo foi utilizado o espaço para esta prática religiosa, até o terreno 

ser adquirido e concluída a construção da Igreja. 

A estrutura física da edificação apresenta-se em bom estado de conservação, sendo 

a estrutura realizada em madeira. 

O inventário da edificação foi realizado pela a agente cultural Nádia Regina 

Tottene em 2006. 
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Figura 29. Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil – 02 

  

Nota: Vista da edificação em perspectiva (figura esquerda) e vista do interior da 

edificação, sendo possível observar o emprego da madeira para o revestimento de forro e 

demais ornamentos (figura direita). 

Fonte:  AMAVI (2006). 

 

6.10.2.7. Igreja Católica Matriz São Sebastião 

 

A Igreja Católica Matriz São Sebastião (ver Figura 30) fica localizada no centro 

do Município de José Boiteux, na Rua 26 de Abril. Teve sua construção iniciada no ano 

de 1969 e seu término em 1981. Uso essencialmente para celebrações religiosas, 

considerada uma atração turística e um marco, em alguns casos um ponto de referência 

devido sua arquitetura diferenciada. Apresenta estrutura física em bom estado de 

conservação (AMAVI, 2006). 

O inventário da edificação foi realizado pela a agente cultural Nádia Regina 

Tottene em 2006. 

 



 

112 

 

Figura 30. Igreja Católica Matriz São Sebastião 

  

Nota: Vista da edificação em perspectiva, a partir da Rua 7 de Setembro (figura esquerda) 

e vista do interior da edificação, onde é possível observar o emprego da madeira para o 

revestimento de forro e demais ornamentos (figura direita). 

Fonte:  Diocese de Rio de Sul (2019), AMAVI (2006). 

 

6.10.2.8. Igreja Santa Luzia 

 

Conforme AMAVI (2006), a Igreja Santa Luzia (ver Figura 31) está inserida na 

comunidade católica de Barra Dollmann, distante 13 km do centro do município. 

Construída em 1946, com uso exclusivo para a celebração religiosa. Até meados do ano 

de 1925, o terreno onde se encontra edificado a igreja, pertenceu ao Sr. José Almeida, o 

qual doou o mesmo, para que fosse viabilizado a construção da referida igreja. 

Devido a construção da Barragem Norte, o acesso principal da igreja teve que ser 

modificado, pelo fato da estrada que anterior à construção da Barragem passava na 

fachada frontal da igreja, hoje encontrasse na fachada dos fundos da igreja, a edificação 

havia ficado de costas para a principal via de circulação, na comunidade. 

O inventário da edificação foi realizado pela a agente cultural Nádia Regina 

Tottene em 2006. 
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Figura 31. Igreja Santa Luzia 

  

Nota: Vista interna da Igreja, onde é possível observar o altar e seus ornamentos (figura 

esquerda) e vista em perspectiva das fachadas lateral e frontal (figura direita). 

Fonte:  AMAVI (2006). 

 

6.10.2.9. Antiga Casa Paroquial 

 

A Antiga Casa Paroquial (ver Figura 32) está localizada ao lado da Igreja São 

Sebastião, na Rua 13 de Maio, bairro Centro. Seu principal uso é residencial. O início da 

construção é incerto, mas é relacionada ao período de 1942. Os motivos da construção 

desta edificação foram direcionados à necessidade de abrigo ao padre que trabalhava na 

comunidade, pois não havia lugar para moradia. Também era utilizada para arquivo de 

documentos gerais da paróquia. Nos dias atuais, é utilizada como residência do padre. Em 

sua estrutura física é evidenciada o emprego de paredes duplas quase sempre revestidas 

até determinada altura em madeira em alguns quartos. 

O inventário da edificação foi realizado pela a agente cultural Nádia Regina 

Tottene em 2006. 
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Figura 32. Antiga Casa Paroquial 

  

Nota: Vista frontal da edificação onde é possível observar aberturas arcadas, remetendo 

ao estilo romano (figura esquerda) e ao lado (figura direita), perspectiva da edificação, 

onde é possível caracterizar algumas patologias, como por exemplo o excesso de umidade 

nas alvenarias. 

Fonte:  AMAVI (2006). 

 

6.10.2.10. Antiga Escola 

 

Conforme AMAVI (2006), a edificação denominada Antiga Escola (ver Figura 

33) localiza-se em uma propriedade privada, neste caso do Sr. Vergílio Lanznaster, na 

Avenida 26 de Abril, bairro Centro. A edificação data por volta do ano de 1926, 

apresenta-se demolida. 

O inventário da edificação foi realizado pela a agente cultural Nádia Regina 

Tottene, em 2006. 
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Figura 33. Antiga Escola 

  

Nota: Na imagem à esquerda é possível verificar a disposição dos blocos e o acesso 

principal da mesma, enquanto na imagem à direita, observa-se a fachada frontal e lateral, 

(mesmo que de difícil visualização) em perspectiva. 

Fonte:  AMAVI (2006). 

 

6.10.2.11. Ponte da Barragem Norte 

 

A Ponte da Barragem Norte (ver Figura 34) é uma obra de infraestrutura, 

evidenciada pela sua importância histórica, construída em 1978. Localizada na Aldeia 

Barragem, reserva indígena inserida na localidade de Barra Dollmann, teve relevante 

importância para a travessia de veículos e pessoas que trabalhavam nas obras de 

construção da barragem. Atualmente ela não é mais utilizada, porém sua estrutura física 

encontra-se apta para uso. A referida ponte tem a extensão total de 116 metros e 17,40 

metros de altura, construída a partir do uso de concreto e aço. Sua estrutura resistiu as 

cheias ocorridas há alguns anos (AMAVI, 2006). 

O inventário da edificação foi realizado pela a agente cultural Nádia Regina 

Tottene em 2006. 
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Figura 34. Ponte da Barragem Norte 

  

Nota: na figura é possível observar a inserção espacial da ponte sobre o Rio Hercílio, suas 

extremidades e a vegetação perene do entorno. 

Fonte:  AMAVI (2006). 

 

6.10.2.12. Barragem Norte 

 

Segundo AMAVI (2006), a construção desta infraestrutura teve como principal 

objetivo proteger das inundações as cidades do Médio Vale do Itajaí, entre elas Blumenau. 

Localizada na Barra Dollmann, teve sua construção iniciada no ano de 1972 e concluída 

em 1992, pertencendo ao Governo Federal. A Barragem Norte (ver Figura 35) é a maior 

do complexo de contenção de cheias da região com a capacidade para 350.000.000,00 m³. 

Conta com uma extensão total de 400 m, 270 m de base, 10 metros de topo, 60 metros de 

altura (a partir da parte rochosa). Funcionando plenamente e em condições favoráveis, ela 

pode representar a diminuição de 2 metros no nível das enchentes. Teve um custo de 55 

milhões de cruzados na época, aproximadamente. 

No ano do inventário, 2006, sua infraestrutura apresentava-se em péssimas 

condições, decorrente a última revolta por parte dos indígenas, onde invadiram a sala de 

máquinas e o túnel do elevador que servia de acesso para a parte inferior da barragem. O 

inventário da edificação foi realizado pela a agente cultural Nádia Regina Tottene em 

2006.  

De acordo com o setor de meio ambiente do Munícipio de José Boiteux, a estrutura 

carece de manutenção por parte dos órgãos governamentais responsáveis. Atualmente, 

aguarda-se pelo repasse da estrutura para a Defesa Civil Estadual, e então a reforma desta. 
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Figura 35. Barragem Norte 

  

Nota: Na figura é possível observar a inserção espacial da Barragem Norte e seu entono 

imediato. Na imagem à esquerda é evidenciado a Igreja de Santa Luzia, conforme já 

caracterizada anteriormente. 

Fonte:  AMAVI (2006). 

 

Ao lado da Barragem Norte localiza-se a pedreira utilizada para retirada de 

material para construção da obra de contenção de inundações (ver Figura 36). 

 

Figura 36. Vista aérea da pedreira da Barragem Norte 

 

Fonte: LVP Drones (2018). 
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6.10.2.13. Alambique do Senhor Airton Lunelli 

 

O Alambique do Senhor Airton Lunelli (ver Figura 37) é uma edificação histórica, 

de uso excepcionalmente para a produção artesanal de cachaça. Localizada em terreno 

particular de Sr. Airton Lunelli, localizada no Caminho Caçador, construída no ano de 

1982, até hoje nunca passou por quaisquer tipos de intervenção em sua estrutura, 

apresenta-se em bom estado de conservação (AMAVI, 2006). 

O inventário da edificação foi realizado pela a agente cultural, Nádia Regina 

Tottene em 2006. 

 

Figura 37. Alambique do Senhor Airton Lunelli 

  

Nota: Na figura verifica-se a predominância do uso da madeira, como material de 

revestimento do alambique, e de alguns elementos construídos, necessários a produção 

da cachaça. 

Fonte:  AMAVI (2006). 

 

6.10.3. Belezas Cênicas 

 

A maioria dos lugares, caracterizando-os de forma simples, constituem uma 

proporção do espaço onde é constantemente utilizado para o gerenciamento das relações 

humanas, cada um com suas particularidades e características ímpares, porém, estes já 

sofreram algum tipo de alteração a fim de para atender à necessidade humana. Porém, 

existem lugares onde o homem não realizou alterações na natureza, esses lugares podem 

ser considerados como paisagens naturais, também chamadas de belezas cênicas.  
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No município de José Boiteux essas paisagens naturais são caracterizadas pelos 

elementos de relativo valor estético, onde expressam a identidade de uma localidade e, 

ou compõem uma paisagem ainda mais complexa. Alguns desses elementos naturais que 

compõem a paisagem natural do município de José Boiteux são descritos a seguir. 

 

6.10.3.1. Gruta Nossa Senhora do Loretto 

 

Conforme AMAVI (2006), a Gruta Nossa Senhora do Loretto (ver Figura 38) 

encontra-se em terreno de propriedade particular, do Sr. Geraldo Andrezejeweski, situada 

na localidade do Rio Scharlach. A principal atividade realizada no local são as 

celebrações religiosas e a visitação turística. O acesso se apresenta como dificultoso, é 

realizado através de uma trilha em meio a mata fechada. Atualmente a Gruta encontra-se 

bem preservada, devido a ação conjunta dos moradores da região em sua conservação. 

 

Figura 38. Gruta Nossa Senhora do Loretto 

  

Nota: Na figura esquerda, observa-se o altar implementado como resultado da devoção 

de pessoas residente na região, enquanto na figura a direita é possível verificar a 

localização da gruta em meio a um alto paredão e a vegetação perene. 

Fonte: AMAVI (2006). 

 

6.10.3.2. Cachoeira do Encontro 

 

A Cachoeira do Encontro (ver Figura 39) localiza-se no Rio Leiezs, conhecida por 

seu potencial turístico. 

 



 

120 

 

Figura 39. Cachoeira do Encontro 

 

Fonte: Jéssica Kisner (2019). 

 

6.10.3.3. Camping das Cachoeiras 

 

O Camping das Cachoeiras (ver Figura 40) localiza-se no Rio Wiegand, em torno 

de 20 km distante do centro de José Boiteux. 

Segundo informações do Portal de Turismo de José Boiteux, o local tem amplo 

espaço para acampamento. 
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Figura 40. Camping das Cachoeiras 

 

Fonte: Portal de Turismo de José Boiteux (2019). 

 

6.10.3.4. Trilha da Cachoeira Rio Leiezs 

 

A Cachoeira Rio Leiezs (ver Figura 41) fica localizada na Trilha da Cachoeira Rio 

Leiezs, próximo ao Rio Hercílio. As coordenadas do local são apresentadas na Tabela 23. 
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Figura 41. Cachoeira Rio Leiezs 

 

Fonte: Wikiloc por Alex Wisnieski (2019). 

 

Tabela 23. Coordenadas da Cachoeira Rio Leiezs 

Localização 

Coordenadas Geográficas | DATUM WGS84 

Latitude (S): G: 26 M: 55 S: 18,57 Longitude (O): G: 49 M: 37 S: 58,13 

Coordenadas Universal Transversa de Mercator (UTM) | DATUM SIRGAS2000 

UTM x: 635746.95 UTM y: 7021489.91 

Fonte: Integral Soluções em Engenharia (2019). 

 

6.11. Árvores Nativas Relevantes e Viveiros Existentes no Município 

 

Próximo a Igreja São Sebastião encontra-se uma das árvores relevantes do 

município (ver Figura 42), da espécie Ficus organensis da família Moraceae. Existem 

mais 3 exemplares dessa espécie próximo ao Portal do Município. As coordenadas dessas 

árvores são apresentadas na Tabela 24. 
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Tabela 24. Coordenadas das árvores relevantes do município 

Árvore 1 

Coordenadas Geográficas | DATUM WGS84 

Latitude (S): G: 26 M: 57 S: 27,48 Longitude (O): G: 49 M: 37 S: 40,03 

Coordenadas Universal Transversa de Mercator (UTM) | DATUM SIRGAS2000 

UTM x: 636203.16 UTM y: 7017517.76 

Árvore 2 

Coordenadas Geográficas | DATUM WGS84 

Latitude (S): G: 26 M: 57 S: 54,0 Longitude (O): G: 49 M: 37 S: 20,5 

Coordenadas Universal Transversa de Mercator (UTM) | DATUM SIRGAS2000 

UTM x: 636732.80 UTM y: 7016695.84 

Árvore 3 

Coordenadas Geográficas | DATUM WGS84 

Latitude (S): G: 26 M: 57 S: 54,3 Longitude (O): G: 49 M: 37 S: 20,6 

Coordenadas Universal Transversa de Mercator (UTM) | DATUM SIRGAS2000 

UTM x: 636729.95 UTM y: 7016686.64 

Árvore 4 

Coordenadas Geográficas | DATUM WGS84 

Latitude (S): G: 26 M: 57 S: 55,0 Longitude (O): G: 49 M: 37 S: 20,5 

Coordenadas Universal Transversa de Mercator (UTM) | DATUM SIRGAS2000 

UTM x: 636732.47 UTM y: 7016665.07 

Fonte: Integral Soluções em Engenharia (2019). 
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Figura 42. Árvore relevante do munícipio 

 

Fonte: Mapio (2019). 

 

Não existem viveiros no município de José Boiteux. 

 

6.12. Indicação de Áreas Definidas como Prioritárias para Conservação 

 

Para definição das áreas prioritárias para conservação da Mata Atlântica de José 

Boiteux foram considerados os critérios e justificativas apresentados na Tabela 25. 
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Tabela 25. Critérios e justificativas considerados para definição das Áreas Prioritárias para Conservação da Mata Atlântica de José Boiteux 

n. Critério Justificativas e Observações Mapa 

1 
Localização da Zona Urbana e da Zona 

Rural do município 

Tendo em vista os usos previstos no Plano Diretor Físico Territorial de José Boiteux, instituído pela 

Lei Complementar nº 12/2008, de 12 de dezembro de 2008, adotou-se como pressuposto que 
somente as áreas fora dos limites da zona urbana do município são passíveis de definição de Áreas 

Prioritárias para Conservação da Mata Atlântica. Além disso, foi considerado um buffer de 100 m a 

partir do perímetro da zona urbana para eliminar o efeito de borda sobre a floresta. 

Consultar 

APÊNDICE A 

2 
Localização das Terras Indígenas do 

município 

Dado o caráter especial de regime das Terras Indígenas, estas não foram consideradas como 

passíveis para definição de Áreas Prioritárias para Conservação da Mata Atlântica. Entretanto, 
destaca-se que as Terras indígenas do município concentram a maior parcela de Mata Atlântica 

remanescente e pouco fragmentada, portanto é fortemente desejável que essa área seja preservada 

ou utilizada de forma sustentável. 

Consultar 

APÊNDICE B 

3 
Localização dos Projetos de 

Assentamento do município 

A presença de Projetos de Assentamento não é fator limitante para a definição de Áreas Prioritárias 
para Conservação da Mata Atlântica, uma vez que é possível aliar o desenvolvimento das 

comunidades e a preservação da floresta, fazendo uso sustentável de seus recursos. Por outro lado, 

adotou-se como critério de preferência locais sem Projetos de Assentamento como forma de 

prevenir futuros conflitos de interesse. 

Consultar 

APÊNDICE C 

4 
Localização das Áreas de Preservação 

Permanente do município 

Para delimitar as Áreas Prioritárias para Conservação da Mata Atlântica também foram observadas 
as Áreas de Preservação Permanente à luz do Código Florestal, instituído pela Lei nº 12.651, de 25 

de maio de 2012. 

Consultar 

APÊNDICE D 

5 
Limites das principais bacias 

hidrográficas inseridas no município 

Do ponto de vista ambiental, a bacia hidrográfica pode ser considerada uma unidade básica de 

gestão territorial, uma vez que esta constitui um sistema natural bem delimitado geograficamente, 

onde os fenômenos e interações podem ser integrados e o fluxo de energia e matéria são regulados 
pelo relevo. Além disso, constitui-se uma unidade espacial de fácil reconhecimento e 

caracterização. Nesse viés, os limites das principais bacias hidrográficas inseridas no município 

foram observados no momento de delimitar as Áreas Prioritárias para Conservação da Mata 

Atlântica. 

Consultar 

APÊNDICE I 
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n. Critério Justificativas e Observações Mapa 

6 

Localização e limites das bacias 

hidrográficas de captação de água para 

fins de abastecimento público 

Considera-se importante que a bacia de captação de água para fins de abastecimento público seja 

preservada para garantir a disponibilidade de água em quantidade e qualidade para a população 

presente e futura. Assim, buscando aliar o interesse público em preservar a qualidade da água e a 

Mata Atlântica, adotou-se como critério de preferência a área contendo a bacia de captação de água 

do município. 

Consultar 

APÊNDICE J 

7 
Existência ou proximidade de Unidades 

de Conservação 

Toma-se como pressuposto que a definição das Áreas Prioritárias para Conservação da Mata 

Atlântica deve priorizar os locais que fornecem a menor fragmentação dos remanescentes de Mata 

Atlântica. Nesse sentido, é interessante, se possível, delimitar áreas próximas de Unidades de 

Conservação. Além do mais, tanto as áreas de remanescentes de Mata Atlântica quanto a Unidade 

de Conservação podem se beneficiar mutuamente pela definição da área prioritária próxima, como 

exemplo cita-se a diminuição do efeito de borda sobre a Unidade de Conservação e a manutensão 

da biodiversidade. 

Consultar 

APÊNDICE K 

8 
Distribuição dos remanescentes de Mata 

Atlântica do município 

Toma-se como pressuposto que a definição das Áreas Prioritárias para Conservação da Mata 

Atlântica deve priorizar os locais que fornecem a menor fragmentação dos remanescentes de Mata 

Atlântica. Se o município dispuser apenas de locais com remanescentes de floresta muito 

fragmentados, deve-se dar preferência para os locais cuja distribuição dos fragmentos permite a 

definição de corredores ecológicos para conectá-los. 

APÊNDICE L 

9 
Localização dos Setores de Risco do 

município 

A localização dos setores de risco do município foi observada, porém não foi adotada como critério 

de grande relevância para definição das Áreas Prioritárias para Conservação da Mata Atlântica. A 

ocupação humana das áreas de risco deve ser evitada, desse modo essas áreas podem ser 

preservadas para conservação da Mata Atlântica. 

Consultar 

APÊNDICE N 

10 

Existência de Áreas Prioritárias para 

Conservação da Biodiversidade dentro 

dos limites do município 

O Ministério do Meio Ambiente definiu áreas prioritárias para conservação da biodiversidade do 

Brasil por meio da Portaria nº 463 de 18 de dezembro de 2018. 

Consultar 

APÊNDICE O 

Fonte: Integral Soluções em Engenharia (2019). 



 

127 

 

 

Para auxiliar na definição das Áreas Prioritárias para Conservação da Mata 

Atlântica foi elaborado o Mapa de Áreas Especiais de José Boiteux, presente no 

APÊNDICE P. Este mapa foi elaborado a partir da composição do Mapa de Localização 

da Zona Urbana, Mapa de Terras Indígenas, Mapa de Projetos de Assentamento, Mapa 

de Bacias de Captação, Mapa de Unidades de Conservação e Mapa de Áreas Prioritárias 

para Conservação da Biodiversidade. 

Com base nos critérios apresentados na Tabela 25 com auxílio do Mapa de Áreas 

Especiais do APÊNDICE P, as Áreas Prioritárias para Conservação da Mata Atlântica de 

José Boiteux foram definidas (Figura 43). 

No APÊNDICE Q encotra-se o Mapa de Áreas Prioritárias para Conservação da 

Mata Atlântica, enquanto no APÊNDICE R encontra-se o Mapa de Uso e Ocupação do 

Solo para as Áreas Prioritárias para Conservação da Mata Atlântica do município. 
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Figura 43. Mapa das áreas escolhidas como prioritárias para conservação da Mata 

Atlântica de José Boiteux 

 

Fonte: Integral Soluções em Engenharia (2019). 

 

As três áreas caracterizadas como Prioritárias para Conservação da Mata Atlântica 

do município estão localizadas dentro do perímetro rural. Quanto ao uso do solo, nessas 

áreas há intensa atividade de silvicultura, entretanto ainda se destaca a expressiva 

proporção de remanescentes de vegetação nativa.  

A Área Prioritária 1 fica dentro dos limites da Bacia Hidrográfica do Rio Wiegand 

e abrange as seguintes Localidades: Localidade do Alto Wiegand, Localidade da Caxeta, 

Localidade de Maringá, Localidade Maracujá, Localidade Volta Grande, Localidade 

Tajuva, e a Localidade da Aldeia Cafuza.  
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A Área Prioritária 2 fica dentro dos limites da Bacia Hidrográfica do Ribeirão da 

Leiezs e abrange a Localidade da Aldeia Cafuza e a Localidade do Rio Laeizs. Ambas as 

áreas mais próximas do Perímetro Urbano. 

A Área Prioritária 3 fica dentro dos limites da Bacia Hidrográfica do Rio 

Scharlach e abrange apenas a Comunidade do Rio Scharlach, também próxima do 

Perímetro Urbano de José Boiteux. 

 

Conforme a Apremavi (2012), é possível promover o equilíbrio entre a 

produtivdade e a conservação da biodiversidade, para isso os corredores ecológicos se 

tornam fundamentais, esses não precisam ser contínuos, existem também as ilhas de 

paisagens, esses “trampolins ecológicos”, contribuem para a dispersão, embora menos 

efetivo pode funcionar como um ambiente dispersor para algumas espécies. 

Segundo o Cadernos do Diálogo sobre Silvicultura e Biodiversidade da Apremavi 

(2012): 

 

“Dentro os artigos e relatórios analisados, percebe-se que a modificação 

causada pelas florestas plantadas causa um impacto ambiental. No entanto, 

muito menor do que ilustrado por alguns textos jornalísticos ou ambientalistas, 

que chamam essas regiões de “deserto verde”. Uma vez que, embora boa parte 

das espécies nativas pareça não ocupar as regiões de florestas plantadas, elas 

usam esses espaços para se locomoverem entre fragmentos florestais.” 

 

Dessa forma existe a possibilidade, os gestores das florestas podem também 

aumentar a heterogeinedade das florestas plantadas, se tornando uma “silvicultura 

sustentável”, promovendo a dispersão também promove a biodiversidade dentro das 

plantações, também as unidades de produção devem ser organizadas através de mosaicos 

florestais. 

Faz-se necessário preservar os fragmentos de áreas existentes, a fim de que as 

funções ecológicas possam ser cumpridas e sejam garantidas as conectividades que 

possibilitem o fluxo de milhares de espécies que precisam de abrigos para garantir a 

sobrevivência. Mas é sabido que regenerar as florestas é por demais complexo pela 

fragilidade de espécies e de recursos. As perdas regionais de espécies da flora dos diversos 

biomas e ecossistemas brasileiros colocam em risco importantes hábitats, devido à sua 

redução, tornando essas espécies vulneráveis à extinção (BRITO, 2012) 
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6.13. Indicação dos Principais Vetores de Desmatamento ou Degradação 

 

Segundo Viana & Pinheiro (1998) a fragmentação da vegetação introduz uma 

série de novos fatores na história evolutiva de populações naturais de plantas e animais. 

Mudanças que afetam de forma diferenciada os parâmetros demográficos de mortalidade 

e natalidade de espécies distintas e também na estrutura e dinâmica dos ecossistemas.  

Das espécies arbóreas, sabe-se que a alteração na abundância de polinizadores, 

dispersores, predadores e patógenos alteram as taxas de recrutamento de plântulas; e os 

incêndios e mudanças microclimáticas. As evidências científicas sobre esses processos 

têm aumentado (VIANA & PINHEIRO, 1998). 

No Brasil, o intenso processo de urbanização das cidades, impôs modificações nas 

características socioespaciais, direcionando o homem à uma relação contraditória com a 

natureza. A ocupação inadequada do meio especialmente nas áreas sensíveis à ocupação 

humana, tem-se graves prejuízos ambientais. Para tanto, nesta seção serão apresentadas 

informações relativas aos danos ambientais decorrentes da ação humana no Município de 

José Boiteux, bem como serão caracterizados as fragilidades e passivos ambientais que o 

município apresenta. Para tal compreensão, foram utilizadas informações constantes na 

base de dados do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) e do Instituto do Meio 

Ambiente de Santa Catarina (IMA/SC). 

De acordo com o Artigo 43, inciso II, do Decreto n° 6.660/2008, a indicação dos 

principais vetores de desmatamento ou degradação é um requisito mínimo. 

 

Art. 43.  O plano municipal de conservação e recuperação da Mata Atlântica, 

de que trata o art. 38 da Lei no 11.428, de 2006, deverá conter, no mínimo, os 

seguintes itens: 

(...) 

II - indicação dos principais vetores de desmatamento ou destruição da 

vegetação nativa; 

 

Segundo dados do MapBiomas (2019), a evolução do espaço territorial do 

município de José Boiteux passou por melhorias no adensamento da floresta nativa do 

munícipio e por um aumento na atividade de silvicultura nos últimos 10 anos, mostrando 

ser uma alternativa muito utilizada pelos agricultores no lugar de pastagem ou cultivo 

anual e perene. 
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A partir dessas informações é possível notar uma mudança na característica 

agrícola do município, é preciso também observar o aumento da Silvicultura sobre a área 

de Floresta Nativa, vindo a ser prejudicial para a conservação da mesma, precisando 

passar por monitoramento e vistorias periodicamente. 

O incentivo em práticas agrícolas e silviculturais está atrelado aos principais 

vetores de desmatamento do município, reconhecendo que a Floresta Nativa pode sofrer 

pressões em relação ao desenvolvimento, mesmo que sustentável, precisando existir um 

controle mais adequado da situação atual. 

 

6.13.1. Infringências às Legislações Ambientais e Urbanísticas no Município 

 

Ao caracterizar as infringências à legislação ambiental e urbanística do município 

de José Boiteux, são compreendidas as ações humanas em desacordo com o conjunto de 

leis ambientais e uso do solo urbano nas esferas federal, estadual e municipal, com ênfase 

no plano diretor do município, constante na Lei Complementar n° 12, de 12 de dezembro 

de 2008, e alterações, na Lei Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe 

sobre o Parcelamento do Solo Urbano e na Lei n° 12.651, de 25 de maio de 2012, que 

institui o Código Florestal Brasileiro. Exemplifica-se como ações infringentes às 

legislações ambientais e urbanísticas, ocupações humanas em áreas de potencial risco 

ambiental, extração ilegal de vegetação nativa, execução de terraplanagem irregular, 

recorte de terra em encostas de declividade acentuada, descarte irregular de resíduos da 

construção civil ou domiciliar, entre outras situações que intercedem à legislação 

urbanística e ambiental.  

Como base de dados foram utilizadas autuações inferidas por órgãos municipais 

– fiscalização ambiental e urbanística, estaduais – Instituto do Meio Ambiente  de Santa 

Catarina (IMA/SC) – e federais – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA) e Instituto Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBio) – todos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA), de acordo com Política Nacional do Meio Ambiente, Lei Federal n° 

6.938/1981. 

O município de José Boiteux possui em sua estrutura administrativa a Secretaria 

de Agricultura e Meio Ambiente, a qual conta com um secretário e um agente 

administrativo operacional. De acordo com o Portal da Transparência, o município 

também conta com um engenheiro civil, fiscal de obras e posturas, e um engenheiro 
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florestal, contudo, não possui fiscal de meio ambiente. Considera-se que o potencial de 

fiscalização e controle urbanístico-ambiental do município acaba sendo reduzido, uma 

vez que não ocorre fiscalização continua por um agente especializado e lotado para esta 

função. Entretanto, buscou-se pelos dados de infrações realizadas pelo município, e de 

acordo com as secretarias de Planejamento Administração e Finanças, e da Agricultura e 

Meio Ambiente tem-se 02 casos nos últimos 5 anos, sendo estes os relatados a seguir. 

De acordo com a prefeitura municipal, o loteamento localizado na rua 13 de maio 

(Tabela 26) realizou terraplanagem, corte de talude e remoção de vegetação até a borda 

do canal hídrico. Este foi embargado pelo poder público e encontra-se em procedimentos 

legais.  

 

 

 

 

 

Tabela 26. Coordenadas do loteamento embargado 

Localização 

Coordenadas Geográficas | DATUM WGS84 

Latitude (S): G: 26 M: 56 S: 20 Longitude (O): G: 49 M: 38 S: 19 

Coordenadas Universal Transversa de Mercator (UTM) | DATUM SIRGAS2000 

UTM x: 635150.94 UTM y: 7019605.84 

Fonte: Integral Soluções em Engenharia (2019). 

 

Outro caso decorre de um antigo lixão (Figura 44), presente na localidade de Barra 

Dollmann (Tabela 27). O local está em desuso desde 2004 e atualmente o está em fase de 

recuperação ambiental (JOSÉ BOITEUX, 2012).  
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Figura 44. Antigo Lixão de José Boiteux 

 

Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de José Boiteux (2012). 

 

Tabela 27. Coordenadas do antigo lixão do município 

Localização 

Coordenadas Geográficas | DATUM WGS84 

Latitude (S): G: 26 M: 53 S: 19 Longitude (O): G: 49 M: 40 S: 17 

Coordenadas Universal Transversa de Mercator (UTM) | DATUM SIRGAS2000 

UTM x: 631955.07 UTM y: 7025210.00 

Fonte: Integral Soluções em Engenharia (2019). 

 

O controle ambiental de municípios de pequeno porte, sem entidade ambiental 

bem estruturada recai totalmente sob o órgão ambiental estadual, no caso, o IMA/SC. 

Para obtenção dos dados de infrações ambientais realizadas pelo órgão, foi aberto um 

requerimento de Atendimento junto ao E-SIC da Ouvidoria-Geral do Estado de SC, de 

protocolo nº 2019014590. Desta forma foram obtidas informações das infrações 
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realizadas pela entidade em todo território do estado de Santa Catarina para o período de 

2000 a 2018.  

Para o município de José Boiteux verificou-se autos de infração computados no 

sistema somente a partir de 2007, sendo que até 2018, foram 58 autos de infração. Deste 

total, 26 atuações correspondem a degradação da flora, 21 infringências ao processo de 

licenciamento, e 11 atuações por degradação da fauna. As autuações decorrem de ações 

antrópicas lesivas ao meio ambiente, com base na Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal 

n° 9.605 de 12 de fevereiro de 1998), Código Estadual de Meio Ambiente (Lei Estadual 

nº 14.675, de 13 de abril de 2009), e demais portarias e resoluções do CONSEMA e 

IMA/SC. 

Na Tabela 28, Tabela 29 e Tabela 30 são apresentados os autos de infração 

emitidos para José Boiteux no período de 2007 a 2018, envolvendo, respectivamente, 

degradação da fauna, degradação da flora e infringência ao licenciamento ambiental. 

 

Tabela 28. Autos de infração emitidos pelo IMA/SC para o município envolvendo 

degradação da fauna 

Nº 

AIA 
Número Processo 

Data da 

Infração 
Endereço da Infração 

18675-A 20070200911223 30/03/2009 
Rio Hercílio - próximo a barragem de José Boiteux, 

s/nº - área rural 

18676-A 20070200911216 30/03/2009 
Rio Hercílio - próximo a barragem José Boiteux, s/nº - 

área rural 

18674-A 20070200911205 30/03/2009 
Rio Hercílio - próximo a barragem José Boiteux, 227 

- área rural 

42366-A 21230201644724 26/11/2016 Estrada geral volta grande, s/nº - rio Hercílio 

38917-A 21230201644723 26/11/2016 Estrada geral volta grande, s/nº - rio Hercílio 

42355-A 21230201643020 09/07/2016 Estrada geral aldeia coqueiro, s/nº - reserva indígena 

22248-A 21230201018271 11/11/2010 Estrada geral tifa Griesebach, s/nº 

12040-A 21230201015280 01/02/2010 Estrada geral volta grande, s/nº - casa 

42318-A 21230201749201 23/10/2017 Avenida 26 de abril, 1337 

42712-A 21230201745127 13/12/2016 Estrada geral ribeirão Griesebach, s/nº 

12144-A 20070200914344 28/10/2009 Estrada geral barra da anta, s/nº - área rural 

16464-A 20070200705569 07/12/2007 Estrada geral tifa Scharlach, s/nº - área rural 

11754-A 20070200702874 20/04/2007 Estrada geral caminho tatu, s/nº 

18803-A 20070200702873 20/04/2007 Estrada geral rio Scharlach, s/nº 
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Nº 

AIA 
Número Processo 

Data da 

Infração 
Endereço da Infração 

42317-A 21230201748813 20/09/2017 Alto caminho caçador, s/nº 

16466-A 20070200705565 07/12/2007 Estrada geral tifa Scharlach, s/n - área rural 

42343-A 21230201854416 24/10/2018 
Estrada geral alto rio Wiegand, s/nº - Tajuva, braço 

esquerdo 

48431-A 21230201854091 09/10/2018 Estrada geral alto rio Wiegand, s/nº 

48432-A 21230201854357 24/10/2018 Estrada geral alto rio Wiegand, s/nº 

46246-A 21230201854675 05/12/2018 Estrada geral alto rio Wiegand, s/nº 

46245-A 21230201854673 05/12/2018 Estrada geral alto rio Wiegand, s/nº 

18812-A 20070200806402 19/02/2008 Estrada geral barra da anta, s/nº - área rural 

24621-A 21000201016135 16/04/2010 SC 147- alto rio Forcação, s/nº 

3525-D 10116201643862 21/08/2013 Rua 13 de maio, s/nº 

11762-A 20070200705745 19/12/2007 Estrada geral ribeirão Griesebach 

16465-A 20070200705571 07/12/2007 Estrada geral tifa Scharlach, s/nº - área rural 

18808-A 20070200705097 29/10/2007 Estrada geral rio Wiegand, s/nº - área rural 

42306-A 21230201644377 13/10/2016 Rua 08 de dezembro, 1384 

11771-A 20070200807541 30/07/2008 Estrada geral barra Dollmann, s/nº - serraria 

38361-A 21230201534916 20/04/2015 Rua 13 de maio, 20 - serraria 

16409-A 20070200705671 13/12/2007 Estrada geral barra Dollmann, s/nº - casa 

11760-A 20070200704731 14/09/2007 Estrada geral barra da anta, s/nº - terreno rural 

48429-A 21230201853712 12/09/2018 Rua 26 de julho, 171 - via pública 

48430-A 21230201853713 12/09/2018 Rua 26 de julho, 171 

11761-A 20070200704742 14/09/2007 Estrada geral barra da anta, s/nº - estrada geral 

06152-A 20070200913385 28/08/2009 Estrada geral barra Dollmann, s/nº - área rural 

13985-B 10011200913512 07/08/2009 Estrada geral ribeirão Griesebach 

5632-D 10110201641333 07/03/2016 Rua 09 de dezembro, 1385 

5595-D 10110201641332 07/03/2016 Estrada barra da anta, s/nº 

17998-A 20000200806949 27/01/2008 Estrada geral - rio Wiegand 

4834-D 10110201535564 13/05/2015 Rua 5 de julho, 110 

35808-A 21230201432949 25/09/2014 Estrada geral rio Wiegand, s/nº - área rural 

6891-D 10110201644568 09/11/2016 Avenida 26 de abril, 1620 

8506-D 10110201749427 16/10/2017 Rua 5 de julho, 110 

6926-D 10110201745711 20/02/2017 Estrada geral caminho Caçador, s/nº 

32825-A 21230201534913 20/04/2015 Rua 13 de maio, 20 - serraria 
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Nº 

AIA 
Número Processo 

Data da 

Infração 
Endereço da Infração 

12132-A 20070200913383 26/08/2009 Estrada geral ribeirão Griesebach, s/n - serraria 

12041-A 21230201015596 16/02/2010 Avenida 13 de maio, 1900 - madeireira 

17997-A 20000200806411 27/01/2008 Estrada geral alto Wiegand, s/nº 

4800-D 10110201537304 24/11/2014 Rua 13 de maio, 20 

42307-A 21230201644378 13/10/2016 Rua 08 de dezembro, 1384 - serraria sem licença 

16408-A 20070200705670 13/12/2007 Estrada geral barra Dollmann, s/nº - casa 

18831-A 20070200809506 18/12/2008 Estrada geral barra da anta, s/nº - localidade 

91993-D 10012201640138 18/03/2016 Rua projetada, s/n° 

3060-D 10110201329411 21/08/2013 Rua 13 de maio, sn - localidade rio Scharlach 

1765-D 10110201326687 06/03/2013 Est geral rio Wiegand, s/nº 

8683-D 10110201850583 27/09/2017 Estrada geral rio Leiezs, s/nº 

1807-D 10110201225609 28/11/2012 Rua 9 dezembro, s/nº - frente a casa n 870 

Fonte: Adaptado de IMA/SC (2019). 

 

Tabela 29. Autos de infração emitidos pelo IMA/SC para o município envolvendo 

degradação da flora 

Nº 

AIA 
Número Processo 

Data da 

Infração 
Endereço da Infração 

18675-A 20070200911223 30/03/2009 
Rio Hercílio - próximo a barragem de José Boiteux, 

s/nº - área rural 

18676-A 20070200911216 30/03/2009 
Rio Hercílio - próximo a barragem José Boiteux, s/nº - 

área rural 

18674-A 20070200911205 30/03/2009 
Rio Hercílio - próximo a barragem José Boiteux, 227 

- área rural 

42366-A 21230201644724 26/11/2016 Estrada geral volta grande, s/nº - rio Hercílio 

38917-A 21230201644723 26/11/2016 Estrada geral volta grande, s/nº - rio Hercílio 

42355-A 21230201643020 09/07/2016 Estrada geral aldeia coqueiro, s/nº - reserva indígena 

22248-A 21230201018271 11/11/2010 Estrada geral tifa Griesebach, s/nº - 

12040-A 21230201015280 01/02/2010 Estrada geral volta grande, s/nº - casa 

42318-A 21230201749201 23/10/2017 Avenida 26 de abril, 1337 

42712-A 21230201745127 13/12/2016 Estrada geral ribeirão Griesebach, s/nº 

12144-A 20070200914344 28/10/2009 Estrada geral barra da anta, s/nº - área rural 

16464-A 20070200705569 07/12/2007 Estrada geral tifa Scharlach, s/nº - área rural 

11754-A 20070200702874 20/04/2007 Estrada geral caminho tatu, s/nº 
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Nº 

AIA 
Número Processo 

Data da 

Infração 
Endereço da Infração 

18803-A 20070200702873 20/04/2007 Estrada geral rio Scharlach, s/nº 

42317-A 21230201748813 20/09/2017 Alto caminho caçador, s/nº 

16466-A 20070200705565 07/12/2007 Estrada geral tifa Scharlach, s/nº - área rural 

42343-A 21230201854416 24/10/2018 
Estrada geral alto rio Wiegand, s/nº - Tajuva, braço 

esquerdo 

48431-A 21230201854091 09/10/2018 Estrada geral alto rio Wiegand, s/nº 

48432-A 21230201854357 24/10/2018 Estrada geral alto rio Wiegand, s/nº 

46246-A 21230201854675 05/12/2018 Estrada geral alto rio Wiegand, s/nº 

46245-A 21230201854673 05/12/2018 Estrada geral alto rio Wiegand, s/nº 

18812-A 20070200806402 19/02/2008 Estrada geral barra da anta, s/nº - área rural 

24621-A 21000201016135 16/04/2010 SC 147- alto rio Forcação, s/nº 

3525-D 10116201643862 21/08/2013 Rua 13 de maio, s/nº 

11762-A 20070200705745 19/12/2007 Estrada geral ribeirão Griesebach 

16465-A 20070200705571 07/12/2007 Estrada geral tifa Scharlach, s/nº - área rural 

18808-A 20070200705097 29/10/2007 Estrada geral rio Wiegand, s/nº - área rural 

42306-A 21230201644377 13/10/2016 Rua 08 de dezembro, 1384 

11771-A 20070200807541 30/07/2008 Estrada geral barra Dollmann, s/nº - serraria 

38361-A 21230201534916 20/04/2015 Rua 13 de maio, 20 - serraria 

16409-A 20070200705671 13/12/2007 Estrada geral barra Dollmann, s/nº - casa 

11760-A 20070200704731 14/09/2007 Estrada geral barra da anta, s/nº - terreno rural 

48429-A 21230201853712 12/09/2018 Rua 26 de julho, 171 - via pública 

48430-A 21230201853713 12/09/2018 Rua 26 de julho, 171 - transporte de madeira nativa 

11761-A 20070200704742 14/09/2007 Estrada geral barra da anta, s/nº - estrada geral 

06152-A 20070200913385 28/08/2009 Estrada geral barra Dollmann, s/nº - área rural 

13985-B 10011200913512 07/08/2009 Estrada geral ribeirão Griesebach 

5632-D 10110201641333 07/03/2016 Rua 09 de dezembro, 1385 

5595-D 10110201641332 07/03/2016 Estrada barra da anta, s/nº 

17998-A 20000200806949 27/01/2008 Estrada geral - rio Wiegand 

4834-D 10110201535564 13/05/2015 Rua 5 de julho, 110 

35808-A 21230201432949 25/09/2014 Estrada geral rio Wiegand, s/nº - área rural 

6891-D 10110201644568 09/11/2016 Avenida 26 de abril, 1620 

8506-D 10110201749427 16/10/2017 Rua 5 de julho, 110 

6926-D 10110201745711 20/02/2017 Estrada geral caminho Caçador, s/nº 
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Nº 

AIA 
Número Processo 

Data da 

Infração 
Endereço da Infração 

32825-A 21230201534913 20/04/2015 Rua 13 de maio, 20 - serraria 

12132-A 20070200913383 26/08/2009 Estrada geral ribeirão Griesebach, s/nº - serraria 

12041-A 21230201015596 16/02/2010 Avenida 13 de maio, 1900 - madeireira 

17997-A 20000200806411 27/01/2008 Estrada geral alto Wiegand, s/nº 

4800-D 10110201537304 24/11/2014 Rua 13 de maio, 20 

42307-A 21230201644378 13/10/2016 Rua 08 de dezembro, 1384 

16408-A 20070200705670 13/12/2007 Estrada geral barra Dollmann, s/nº - casa 

18831-A 20070200809506 18/12/2008 Estrada geral barra da anta, s/nº - localidade 

91993-D 10012201640138 18/03/2016 Rua projetada, s/n° 

3060-D 10110201329411 21/08/2013 Rua 13 de maio, s/nº - localidade rio Scharlach 

1765-D 10110201326687 06/03/2013 Est geral rio Wiegand, s/nº 

8683-D 10110201850583 27/09/2017 Estrada geral rio Leiezs, s/nº 

1807-D 10110201225609 28/11/2012 R 9 dezembro, s/nº - frente a casa n 870 

Fonte: Adaptado de IMA/SC (2019). 

 

Tabela 30. Autos de infração emitidos pelo IMA/SC para o município envolvendo 

infringência ao licenciamento ambiental 

Nº 

AIA 
Número Processo 

Data da 

Infração 
Endereço da Infração 

5632-D 10110201641333 07/03/2016 Rua 09 de dezembro, 1385 

5595-D 10110201641332 07/03/2016 Estrada barra da anta, s/nº 

17998-A 20000200806949 27/01/2008 Estrada geral - rio Wiegand 

4834-D 10110201535564 13/05/2015 Rua 5 de julho, 110 

35808-A 21230201432949 25/09/2014 Estrada geral rio Wiegand, s/nº - área rural 

6891-D 10110201644568 09/11/2016 Avenida 26 de abril, 1620 

8506-D 10110201749427 16/10/2017 Rua 5 de julho, 110 

6926-D 10110201745711 20/02/2017 Estrada geral caminho Caçador, s/nº 

32825-A 21230201534913 20/04/2015 Rua 13 de maio, 20 - serraria 

12132-A 20070200913383 26/08/2009 Estrada geral ribeirão Griesebach, s/nº - serraria 

12041-A 21230201015596 16/02/2010 Avenida 13 de maio, 1900 - madeireira 

17997-A 20000200806411 27/01/2008 Estrada geral alto Wiegand, s/nº 

4800-D 10110201537304 24/11/2014 Rua 13 de maio, 20 
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Nº 

AIA 
Número Processo 

Data da 

Infração 
Endereço da Infração 

42307-A 21230201644378 13/10/2016 Rua 08 de dezembro, 1384 

16408-A 20070200705670 13/12/2007 Estrada geral barra Dollmann, s/nº - casa 

18831-A 20070200809506 18/12/2008 Estrada geral barra da anta, s/nº - localidade 

91993-D 10012201640138 18/03/2016 Rua projetada, s/n° 

3060-D 10110201329411 21/08/2013 Rua 13 de maio, s/nº - localidade rio Scharlach 

1765-D 10110201326687 06/03/2013 Est geral rio Wiegand, s/nº 

8683-D 10110201850583 27/09/2017 Estrada geral rio Leiezs, s/nº 

1807-D 10110201225609 28/11/2012 R 9 dezembro, s/nº - frente a casa n 870 

Fonte: Adaptado de IMA/SC (2019). 

 

No município de José Boiteux verificou-se informações registradas em base 

digital para o período de 2006-2017, durante este o IBAMA emitiu 15 autos de infração, 

resultantes de ações lesivas do homem ao meio ambiente, com base na Lei Federal n° 

9.605 de 12 de fevereiro de 1998, que dispõem sobre as sanções de crimes ambientais. 

Deste total, 13 atuações correspondem a infrações à flora, e dois com controle ambiental. 

Quanto ao estágio dos processos judiciais 2 foram cancelados ou baixados, 4 encontram-

se em processo, 9 julgados em processo de pagamento da dívida ou quitado, sendo que 

este último totaliza um montante de R$ 98.200,00 em infringências contra o meio 

ambiente.  

Além dos autos de infração o sistema de informação do IBAMA apresenta os 

processos de embargo realizados em território nacional, o qual consistem em eventual 

desdobramento dos autos de infração realizados. Na Tabela 31 são apresentados os 

embargos realizados pelo IBAMA em José Boiteux no período de 2000 a 2019.
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Tabela 31. Embargos das autuações ambientais registradas 

Nº Tad Serie Área (ha) Nº A.I. CPF/CNPJ Localização Do Imóvel Julgamento Infração Data 

500380 C  436505 
Pessoa 

Física 

Rua 13 de maio,1093 

Centro/José Boiteux 

pendente de 

julgamento 

Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar 

estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente 

poluidores ou utilizadores de recursos naturais, sem 

licença ou autorização dos órgãos ambientais 

competentes, em desacordo com a licença obtida ou 

contrariando as normas legais e regulamentos pertinentes. 

10/08/2010 

6519 E 1,17 9098485 
Pessoa 

Física 

Estrada Dollmann, 

Barragem Norte, TI 

Ibirama-LaKlanô 

24/11/2017 

Infração da Flora (Não Classificada-Móvel) 

04/04/2017 

12035 E 4,3 9057457 
Pessoa 

Física 

Comunidade de Barra 

Dollmann, Zona Rural 
20/06/2017 04/04/2017 

11917 E  9057452 
Pessoa 

Física 

Comunidade de 

Canharana, Zona Rural 
21/11/2018 04/04/2017 

472672 C  571090 
Pessoa 

Física 

Localidade Barra 

Dolmann 

pendente de 

julgamento 
20/11/2007 

12006 E 1,6 9057455 
Pessoa 

Física 

Localidade de Tifa da 

Canharana, Zona Rural 
19/09/2018 04/04/2017 

362681 C  449063 
Pessoa 

Física 
Barra Dollman 14/09/2012 

Suprimir florestas primárias em estágio médio e avançado 

de regeneração em área de Mata Atlântica, sem 

autorização fornecida pelo órgão competente. 

14/11/2007 

11976 E   Pessoa 

Física 
 pendente de 

julgamento 
 04/04/2017 

Fonte: Adaptado de IMA/SC (2019). 
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O município de José Boiteux apresenta 8 embargos ambientais registrados na base 

digital do IBAMA no período. Os embargos estão concentrados principalmente na região 

rural, com somente um ponto no perímetro urbano. A localidade de Dollmann concentra 

a maior parcela dos pontos e de área embargada. Com base nas informações constantes 

no sistema, um total de 5,47 hectares foram embargadas/degradadas.  

De modo geral o município de José Boiteux apresenta 73 autos de infração de 

órgãos ambientais de nível estadual e federal no período de 2000 a 2019, o que totaliza 

5,6 autuações ambientais por ano. A principal motivação dos autos consiste em supressão 

de vegetação nativa, posse de madeira nativa ilegal e caça de animais silvestres, o perfil 

econômico municipal ligado ao setor extrativista-madeireiro evidencia a pressão 

econômica sobre o ambiente natural, colocando-se assim como uma das principais 

ameaças ao meio ambiente natural de José Boiteux. 

 

6.13.2. Caracterização das Fragilidades e Passivos Ambientais do Município 

 

Para esta seção verificou-se, além das infrações e passivos ambientais, as áreas 

com fragilidades ambientais do município de José Boiteux. 

Segundo Rodrigues (2016), a definição do conceito de fragilidade ambiental, pode 

ser entendida como a vulnerabilidade natural que um ambiente apresenta em função de 

suas características físicas intrínsecas. A fragilidade ambiental (em complementação à 

primeira) considera também os graus de proteção que os diferentes tipos de uso e 

cobertura vegetal exercem sobre o ambiente. Já o conceito de passivos ambientais, 

consiste na totalidade dos custos monetários decorrentes do acúmulo de danos ambientais, 

incluindo os custos financeiros, econômicos e sociais. 

No município, pode-se caracterizar como áreas de fragilidade ambiental, as 

seguintes situações: 

✓ Áreas determinadas pelo Plano Diretor do Município de José Boiteux como Áreas 

de Interesse Ambiental e Áreas de Proteção Ambiental – APP, próximas ou no 

núcleo urbano do município como também em áreas rurais, submetidas à 

ocupação ilegal ou ao uso irregular do solo; 

✓ A implantação de loteamentos sem o devido Estudo de Impacto Ambiental – EIA 

ou o Relatório de Impacto sobre o Meio Ambiente – RIMA e também o Estudo 

de Impacto de Vizinhança - EIV, onde a necessidade dos mesmos estão 

condicionados pelo Plano Diretor do Município e submetidas às legislações 
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ambientais e urbanísticas, sendo assim, sem o devido conhecimento do poder 

público sobre a intervenção a ser realizada no meio físico do município; 

✓ O uso do solo para determinadas atividades potencialmente poluidoras, como é o 

caso da existência de cemitérios municipais, com nível elevado do lençol freático, 

no uso do solo para atividades agrícolas e pecuária, áreas passíveis de extração 

vegetal para a silvicultura; 

✓ A existência de empreendimentos no município, caracterizados como 

potencialmente poluidores, passíveis de licenciamento ambiental, de acordo com 

o Conselho Nacional do Meio Ambiente – CONAMA, na Resolução de 

n°237/1997, e Resolução CONSEMA nº 99, de 5 de maio de 2017. 

✓ A expansão do turismo em áreas de preservação ambiental e, em Unidades de 

Conservação, onde a atividade turística é permissível, não havendo o devido 

acompanhamento e implantação de diretrizes de conformidade de atividade, 

conforme o que direciona a legislação pertinente. 

 

Faz-se importante saber que é constante neste estudo a caracterização e 

descriminação dos itens acima dispostos, de forma mais aprofundada, como é o caso da 

caracterização do uso do solo e as condicionantes dispostas no Plano Diretor Físico 

Territorial do Município de José Boiteux. 

O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA/SC), apresenta em seu 

banco de dados, uma relação de emissão e requerimento de licenças ambientais no estado.  

Todavia, após realizada busca das licenças emitidas para o município de José 

Boiteux no sistema, com período de pesquisa de janeiro de 2014 a junho de 2019, 

verificou-se a emissão de aproximadamente 28 licenças para 15 empreendimentos, 

ligados a 9 atividades diferentes. Esses dados podem ser consultados na Tabela 32. 
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Tabela 32. Quantidade de licenças ambientais expedidas 

Atividade LAP LAI LAO Empreendimentos 

01.54.00 - Granja de suínos - terminação   1 1 

01.54.01 - Unidades de produção de leitão - UPL   1 1 

01.54.03 - Granja de suínos de ciclo completo   1 1 

01.70.00 - Criação de animais confinados de pequeno porte (avicultura)   1 1 

15.10.00 - Serrarias e beneficiamento primário da madeira 2 4 5 2 

30.60.10 - Fabricação de carvão vegetal   1 1 

34.16.00 - Antenas de telecomunicações com estrutura em torre ou poste 1 1 1 1 

42.32.10 - Comércio de combustíveis líquidos e gasosos em postos revendedores, postos flutuantes e instalações de 

sistema retalhista, com lavagem ou lubrificação de veículos 
  4 3 

47.10.10 - Transporte rodoviário de produtos perigosos, exclusivamente no território catarinense, e o transporte 

rodoviário de resíduos de saúde (RSS), e de resíduos ou rejeitos industriais, e de comércio ou de serviços, classes I, 

IIA e IIB, exceto para os seguintes resíduos recicláveis não contaminados papel, papelão, plástico, madeira, sucatas 

metálicas, tecidos, vidros, polímeros expandidos e demais embalagens 

  5 4 

Total 3 5 20 15 

Nota: Na tabela lista-se somente as atividades com potencial poluidor considerável com licenciamento realizado pelo órgão ambiental estadual – 

IMA/SC, a listagem de atividades consta na Resolução CONSEMA nº 99, de 5 de maio de 2017. As renovações, ampliações, ou licenças corretivas 

foram contabilizadas todas dentro de um grande grupo LAP (licença prévia), LAI (licença de instalação) e LAO (licença de operação).  

O somatório de empreendimentos da tabela pode apresentar valores duplicados, uma vez que um empreendimento pode apresentar licenças emitidas 

em diferentes atividades. 

Fonte: Adaptado de SinFAT (2019). 
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A principal atividade poluidora do município, consiste em atividades relacionadas 

à extração e beneficiamento primário de madeira. A predominância desta atividade e a 

ocorrência de autos de infração por degradação a flora apresentam que o desflorestamento 

de mata nativa consiste em uma das principais ameaças ao meio ambiente natural do 

município.  

A segunda principal atividade poluidora consiste no transporte de resíduos e 

materiais perigosos; seguido dos postos de revenda de combustível. Estas mesmas 

atividades apresentam diferentes potenciais de poluição. Ressalta-se o elevado potencial 

poluidor do solo, águas subterrâneas e superficiais, do ar e poluição sonora. 
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 PRINCIPAIS ATIVIDADES ECONÔMICAS 

 

O Valor Adicionado Bruto é a expressão monetária da soma de todos os bens e 

serviços produzidos em um determinado território econômico, em um dado período, 

descontando os insumos utilizados nos processos produtivos.  

Ao decompor o Valor Adicionado Bruto do período de 2016, na Figura 45 

observa-se a contribuição majoritária do Setor Agropecuário, seguido do Setor de 

Serviços, Administração Direta e Setor de Indústria. 

 

Figura 45. Contribuição dos Setores Econômicos de José Boiteux 

 

Fonte: Adaptado de IBGE (2016). 

 

A economia do município se baseia em: setor florestal, venda de madeira de 

reflorestamento (ver Figura 46) e agricultura. A produção de fumo é uma das principais 

fontes e renda do município, porém as dificuldades enfrentadas pelos fumicultores 

fizeram com que alguns partissem para culturas alternativas como a produção de 

hortaliças, produção de leite, seja para comércio quando subsistência (PMJB, 2014). 

 

Serviços; 

R$25.157,24 ; 

27%

Indústria; 

R$14.722,25 ; 

16%
Agropecuário; 

R$30.098,54 ; 

32%

Administração 

direta; 

R$24.046,65 ; 

25%

Valores em R$ x1000
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Figura 46. Perfil vegetacional de José Boiteux, presença de Silvicultura 

 

Fonte: Cleber Rech (2015). 

 

Os agricultores de José Boiteux sempre se destacaram por diversificar o plantio 

em suas propriedades, sendo comum ver grandes hortas cultivadas pelos agricultores (ver 

Figura 47), que servem também para consumo próprio (PMJB, 2018). 

 

Figura 47. Plantação no interior de José Boiteux 

 

Fonte: Cleber Rech (2019).
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 AVALIAÇÃO DOS PLANOS E PROGRAMAS INCIDENTES NO 

MUNICÍPIO 

 

8.1. Plano Diretor Municipal 

 

O Plano Diretor Municipal é o instrumento básico da política de desenvolvimento 

e de expansão urbana, que visa orientar a ocupação do solo urbano conciliando os 

interesses coletivos e difusos tais como a preservação da natureza e da memória, e de 

outro os interesses particulares de seus moradores. 

No Brasil, a elaboração do plano diretor é prevista pela Constituição Federal de 

1988 e pelo Estatuto da Cidade, instituído pela Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, que 

estabelece diretrizes gerais da política urbana e dá outras providências. 

O Plano Diretor Físico Territorial de José Boiteux foi aprovado pela Lei 

Complementar nº 12, de 12 de dezembro de 2008. 

Conforme o parágrafo 3º do Artigo 40 do Estatuto da Cidade, o plano diretor 

possui vigência máxima de 10 anos, devendo ser revisado após este período. Constata-se 

que a versão mais recente do Plano Diretor de José Boiteux é do ano de 2008, não tendo 

sido revisado dentro do prazo previsto. 

O novo Plano Diretor ainda não está disponível, com isso, será comentado a seguir 

o Plano Diretor de 2008, a fim de comentar as políticas de desenvolvimento que possam 

impactar os remanescentes da Mata Atlântica no município.  

Segundo o Plano Diretor Municipal de 2008, na seção do Meio Ambiente, fica 

estabelecido que a Política do Meio Ambiente deve atender algumas diretrizes 

relacionadas a Mata Atlântica (Artigo 26), sendo elas: 

 

a. A Elaboração do Plano Municipal de Meio Ambiente no Município: Que pode 

auxiliar na proteção e preservação dos remanescentes, também em práticas 

educacionais auxiliando na conscientização ambiental e ecológica da população; 

b. Restringir a ocupação de encostas e de áreas consideradas de risco, preservando-

se as características originais dos terrenos: Orientando a população sobre o risco 

de possuir uma moradia em uma área denominada de encosta ou de risco, também 

dirigindo sempre a consciência ambiental da população; 
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c. Criar um Conselho de Meio Ambiente atuante, com Secretaria específica, para 

análise, controle e fiscalização por profissional habilitado e cumprimento da 

Legislação Ambiental e Sanitária vigente: No Município de José Boiteux o 

Conselho do Meio Ambiente não é operante, esse mesmo sendo interessante para 

um melhor cumprimento da Legislação Ambiental e Florestal no Município, 

também melhor orientação para a população; 

d. Implantar programa de recuperação de áreas de preservação permanente 

degradadas e/ou alteradas: A implantação desses programas será comentada no 

Plano Municipal da Mata Atlântica, auxiliando na escolha do local a ser 

recuperado e mostrando para a população a importância dessa recuperação; 

e. Implantar programas de educação ambiental: Será abordado com maior precisão;  

f. Criar unidades de conservação ao longo dos rios, ribeirões, bacias de captação 

atual e futura de água potável, bem como das áreas de interesse turístico, ecológico 

e culturais: Será abordado com maior precisão; 

g. Criar a nível regional critérios para o uso do solo com reflorestamentos de 

exóticas: Levando em consideração que exóticas podem se tornar espécies 

invasoras em nossa Mata Atlântica, deve-se conter esse tipo de problema desde o 

início, de maneira criteriosa; 

h. Desenvolver política para aproximar a população dos cursos d`água, através de 

equipamentos públicos, alternativas ambientais, culturais e de lazer, considerando 

as características de cada trecho, mantendo a preocupação ambiental: Mostrar a 

importância da Mata Ciliar nesses locais, abordando temas como o risco da 

ocupação nesses trechos, a necessidade de política mais rígidas sobre essa 

ocupação e como a preocupação ambiental nesses locais muda seu aspecto e pode 

solucionar futuros problemas. 

 

8.2. Planos setoriais 

 

8.2.1. Plano Municipal de Saneamento Básico 

 

No Brasil, o saneamento básico é um direito assegurado pela Constituição Federal 

de 1988 e tem suas diretrizes nacionais estabelecidas pela Lei Federal nº 11.445, de 05 de 

janeiro de 2007.  
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Legalmente, saneamento básico é definido como o conjunto de serviços, 

infraestruturas e instalações operacionais de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo das águas 

pluviais, limpeza e fiscalização preventiva das respectivas redes urbanas. 

Os municípios, como titulares dos serviços de saneamento, devem estabelecer a 

Política Pública de Saneamento Básico e elaborar os respectivos Planos Municipais e/ou 

regionais de saneamento básico.  

O Plano Municipal de Saneamento Básico é o principal instrumento para o 

planejamento e a gestão do saneamento básico em âmbito municipal e sua implementação 

tem como objetivos a universalização do atendimento, a obtenção de recursos públicos 

onerosos e não onerosos, a definição de programas de investimento, entre outros. 

A Política Municipal de Saneamento Básico de José Boiteux foi instituída pela 

Lei Ordinária nº 911, de 22 de março de 2012, e o Plano Municipal de Saneamento Básico 

de José Boiteux foi elaborado em 2011.  

 Conforme o parágrafo 4º do Artigo 19 da Lei Federal nº 11.445/2007, os planos 

de saneamento básico devem ser revisados periodicamente, em prazo não superior a 

quatro anos, anteriormente à elaboração do Plano Plurianual. Constata-se que o período 

de vigência da versão mais recente do Plano Municipal de Saneamento Básico de José 

Boiteux foi até ano de 2015, não tendo sido revisado dentro do prazo previsto, entre os 

anos de 2016 e 2017. 

Segundo o Plano Municipal de Saneamento Básico de José Boiteux (2011), 

relacionado com a Mata Atlântica existe o Programa de Identificação, Proteção e Controle 

dos Mananciais Superficiais e Subterrâneos, sendo o manancial a fonte para o suprimento 

de água, pode ser de origem superficial, ou seja, com córregos, rios, lagos e represas, ou 

de origem subterrânea, sendo constituído de águas armazenadas no subsolo.  

Em geral, os mananciais vêm sofrendo degradações em suas bacias hidrográficas 

com o aumento da malha urbana associada à falta de coleta e tratamento de esgotos, sendo 

essa a principal causa da degradação qualitativa dos mesmos. O objetivo deste programa 

é identificar, proteger e controlar os mananciais que abastecem o sistema de água de José 

Boiteux.  

Sobre as Metas no Plano Municipal de Saneamento Básico (2011) relacionadas 

com a floresta e a gestão ambiental do município: 
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 Tabela 33. Metas do Plano Municipal de Saneamento Básico de José Boiteux 

relacionadas com a floresta e a gestão ambiental 

Prazo Meta Ação 

2011 - 2013 

Preservar os mananciais (Ribeirão 

Caçador, Rio Hercílio e Rio 

Maringá) quanto aos despejos de 

efluentes de diversas origens, 

como também, quanto ao 

lançamento de resíduos sólidos. 

Implantação de programa de proteção do 

manancial; Recomposição de mata ciliar dos 

mananciais (incluindo os mananciais potenciais 

identificados na fase de diagnóstico); Elaboração 

de campanhas periódicas e atividades com a 
participação da comunidade relativas à proteção e 

ao controle do manancial. 

2014 - 2019 

Preservar os mananciais (Ribeirão 

Caçador, Rio Hercílio e Rio 

Maringá) quanto aos despejos de 
efluentes de diversas origens, 

como também, quanto ao 

lançamento de resíduos sólidos. 

Elaboração de campanhas periódicas e atividades 
com a participação da comunidade relativas à 

proteção e ao controle do manancial. 

2020 - 2025 

Preservar os mananciais (Ribeirão 

Caçador, Rio Hercílio e Rio 
Maringá) quanto aos despejos de 

efluentes de diversas origens, 

como também, quanto ao 

lançamento de resíduos sólidos. 

Elaboração de campanhas periódicas e atividades 

com a participação da comunidade relativas à 

proteção e ao controle do manancial. 

2026 - 2030 

Preservar os mananciais (Ribeirão 

Caçador, Rio Hercílio e Rio 

Maringá) quanto aos despejos de 

efluentes de diversas origens, 

como também, quanto ao 

lançamento de resíduos sólidos. 

Elaboração de campanhas periódicas e atividades 

com a participação da comunidade relativas à 

proteção e ao controle do manancial. 

Fonte: Plano Municipal de Saneamento Básico de José Boiteux (2011). 

 

8.2.2. Plano Municipal de Proteção e Defesa Civil 

 

A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (PNPDEC), instituída pela Lei nº 

12.608, de 10 de abril de 2012, traz os princípios, os objetivos e instrumentos de como a 

gestão de riscos de desastres e a gestão de desastres devem ser implementadas no Brasil, 

com o propósito de assegurar condições sociais, econômicas e ambientais adequadas para 

garantir a dignidade da população e garantir a promoção do desenvolvimento sustentável.  

No Artigo 8º da Política fica estabelecido uma série de competências para os 

Municípios, entre as quais: executar a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil em 

âmbito local; incorporar as ações de proteção e defesa civil no planejamento municipal, 

identificar e mapear as áreas de risco de desastres; promover a fiscalização das áreas de 

risco de desastre e vedar novas ocupações nessas áreas; manter a população informada 
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sobre áreas de risco e ocorrência de eventos extremos, bem como sobre protocolos de 

prevenção e alerta e sobre as ações emergenciais em circunstâncias de desastres. 

A Lei também prevê a elaboração e implantação dos Planos de Proteção e Defesa 

Civil nos três níveis de governo. O documento que estabelece referenciais técnicos e 

gerenciais para implementação de ações estruturais e não estruturais para reduzir e 

controlar os riscos de desastres que ameaçam a segurança da população, estabelecendo 

metas de curto, médio e longo prazo. Além disso, o plano é um importante instrumento 

compreendido como base para o estabelecimento de compromissos no combate à 

exclusão territorial e degradação ambiental, pressupondo uma ação efetiva na prevenção 

de desastres socioambientais. 

Vale destacar que a Lei nº 12.608/2012 alterou a Lei nº 12.340, de 01 de dezembro 

de 2010, que dispõe sobre as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades 

dos Estados, Distrito Federal e Municípios para a execução de ações de prevenção em 

áreas de risco de desastres e de resposta e de recuperação em áreas atingidas por desastres 

e sobre o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil. 

Nos termos da Lei, o Governo Federal ficou responsável por instituir o cadastro 

nacional de municípios com áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande 

impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos. 

Os municípios incluídos no cadastro devem, entre outros requisitos, elaborar 

mapeamento contendo as áreas suscetíveis à ocorrência de deslizamentos de grande 

impacto, inundações bruscas ou processos geológicos ou hidrológicos correlatos, assim 

como elaborar Plano de Contingência de Proteção e Defesa Civil e instituir órgãos 

municipais de defesa civil. 

Nesse contexto, destaca-se que o município de José Boiteux não possui Plano 

Municipal de Proteção e Defesa Civil e nem Plano de Contingência de Proteção e Defesa 

Civil. 

 

8.2.3. Planos de Bacia Hidrográfica 

 

A Política Nacional de Recursos Hídricos, instituída pela Lei nº 9.433, 08 de 

janeiro de 1997, estabelece os princípios e diretrizes para o setor de recursos hídricos, 

definindo como unidade de planejamento a bacia hidrográfica.  

A Política, em seu Artigo 5º define instrumentos, entre os quais o Plano de 

Recursos Hídricos, que estabelece as ações de proteção e recuperação de uma bacia 
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hidrográfica e o controle sobre os usos da água. No âmbito de uma bacia hidrográfica, o 

plano estabelece a política de água na bacia, orientando os usos da água e estabelecendo 

as prioridades de ação do Comitê de Bacia. 

Entre os Comitês de Bacia existentes no Estado de Santa Catarina, alguns possuem 

Planos de Bacia. O Município de José Boiteux está inserido dentro da área de abrangência 

da Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí, que por sua vez, possui Plano de Bacia. 

O Plano de Recursos Hídricos da Bacia do Itajaí, denominado “Plano da Bacia”, 

foi desenvolvido no período de 2005 a 2010, num amplo processo participativo de estudo, 

discussão e deliberação. 

Para se tornar um instrumento eficaz para a gestão dos recursos hídricos, o Plano 

de Bacia deve ser periodicamente avaliado e adaptado. As condições de temporalidade 

do planejamento, que estão associadas às dificuldades e os avanços obtidos na gestão dos 

recursos hídricos, assim como à necessidade de atualização de informações, implicam em 

necessárias e periódicas revisões a cada 5 anos. Por outro lado, o Plano da Bacia do Itajaí 

não foi revisado desde sua publicação no ano de 2010. 

Conforme a Fundação Agência de Água do Vale do Itajaí (2010), seguindo o que 

foi ajustado no Plano da Bacia Hidrográfica do Vale do Itajaí, dentre os eventos públicos 

realizados onde existe relação com a Mata Atlântica estão:  

✓ O Seminário “A Resolução CONAMA N° 369/2006 e sua repercussão em face 

dos Planos Diretores”, promovido pelo Centro de Apoio Operacional do Meio 

Ambiente do Ministério Público Estadual (CME/MPE) e pelo Comitê do Itajaí, 

em Florianópolis, em outubro de 2006. Esse seminário teve como objetivo discutir 

aspectos jurídicos e técnicos relativos às Áreas de Preservação Permanente (APP), 

oriundas do Código Florestal, ao longo dos cursos de água em área urbana. Como 

encaminhamento do Seminário o CME/MP decidiu por manter a nota técnica 

01/2005 que sugere às promotorias a aplicação do Código Florestal nas áreas 

urbanas excetuando-se as situações já consolidadas, em que cabe um estudo 

específico. 

✓ Oficina sobre as APP em áreas urbanas consolidadas na Bacia Hidrográfica do rio 

Itajaí, na data de novembro de 2006, promovida pelo Comitê do Itajaí e pelo 

CME/MPE, em Blumenau. O objetivo da oficina foi estabelecer critérios para a 

definição das APP em áreas consolidadas, tendo como parâmetro a Resolução 

CONAMA N° 369/2006, as funções ambientais das margens de rio e o histórico 

de ocupação. Participaram 47 pessoas. 



 

154 

 

✓ Oficina para definição do programa municipal de conservação e recuperação de 

matas ciliares. Com o objetivo de tornar o apoio à recuperação da mata ciliar cada 

vez mais uma incumbência dos municípios, o Projeto Piava desenvolveu uma 

proposta de programa municipal de conservação e recuperação de matas ciliares, 

que foi submetido à discussão pública em novembro de 2008. Devido à ampla 

participação de técnicos das prefeituras (88 participantes representando 30 

municípios), a proposta sofreu melhorias consideráveis antes de ser encaminhada 

para discussão e aprovação pelo Comitê do Itajaí. 

✓ II Seminário Técnico: Propostas de Gestão e Intervenção Ambiental Urbana em 

Margens de Rios, promovido pelo Núcleo de Estudos Urbanos e Regionais 

(NEUR/FURB) e pelo Projeto Piava, em 2009. Com o objetivo de atualizar o 

diagnóstico da situação das áreas de preservação permanente dos municípios da 

bacia do Itajaí e elaborar recomendações sobre a adequada gestão e intervenção 

das Áreas de Preservação Permanente. Como resultado, os participantes 

elencaram uma série de ações de intervenção buscando conservar as matas ciliares 

em ambientes urbanos e recriar a paisagem, além disso foram feitas 

recomendações para a gestão e intervenção em margens de rios nos municípios da 

bacia do rio Itajaí. 

✓ Processo de capacitação e envolvimento da comunidade indígena Laklãno. A 

capacitação da comunidade indígena Laklãno teve como principal objetivo 

envolver a comunidade no processo participativo da gestão de recursos hídricos 

da bacia do Itajaí. As atividades tiveram início em 2009 e foram focadas (a) no 

resgate cultural, (b) na gestão dos recursos hídricos, (c) na recuperação das matas 

ciliares e (d) na sustentabilidade ambiental. Participaram das oficinas 46 pessoas, 

entre lideranças comunitárias (caciques), integrantes da comunidade e 

profissionais que atuam na reserva (antropólogo, agentes de saúde e 

representantes da Fundação Nacional do Índio – FUNAI). 

 

Não é difícil perceber que a cobertura florestal da bacia do Itajaí não é homogênea 

e nem contínua. Ela forma uma espécie de “colcha de retalhos”, composta por redutos de 

florestas pouco influenciadas pela atividade humana (florestas primárias intocadas) e por 

remanescentes explorados e alterados de forma mais ou menos intensiva (florestas 

primárias alteradas). Além destes, são importantes as formações florestais secundárias 

surgidas após um desmatamento, com ou sem uso agrícola, de idade e estado de 
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desenvolvimento diversos, entremeadas por lavouras, pastagens, reflorestamentos e áreas 

urbanas. Esses fragmentos florestais estão em permanente transformação (FUNDAÇÃO 

AGÊNCIA DE ÁGUA DO VALE DO ITAJAÍ, 2010).  

O planejamento por meio da construção participativa de cenários tem sido 

amplamente utilizado por organizações públicas e privadas. Os cenários orientam o 

estabelecimento de regras coerentes com as especificidades da região, considerado a base 

para a definição de estratégias que protegem das situações adversas e conduzem ao futuro 

desejado.  

Para o plano da bacia do Itajaí foram construídos três cenários: “Bacia do Itajaí 

sustentável”, “SOS Itajaí” e “Como era rico o meu vale”. O cenário almejado pelo Plano 

da Bacia é o mais positivo dos três cenários construídos, apresentado a seguir um dos 

cenários referentes a Floresta da região do Vale do Itajaí: 

 

“Manejo rural: Conservacionista;  

As práticas agrícolas adotadas na bacia são realizadas respeitando as 

características naturais dos solos, reduzindo os impactos ambientais e 

aumentando a produtividade. As atividades produtivas são compatibilizadas 

com a proteção ambiental, garantindo o equilíbrio na relação solo-floresta-

água. A permanência do agricultor no campo é incentivada pelo aumento da 

produtividade agrícola e através de políticas públicas. Existe uma interação 

social e econômica entre a agricultura familiar e as agroindústrias, estimulando 

a organização dos produtores em associações e cooperativas rurais. O setor 

rural participa ativamente da gestão dos recursos hídricos (FUNDAÇÃO 

AGÊNCIA DE ÁGUA DO VALE DO ITAJAÍ, 2010).” 

 

Estas diretrizes tratam das articulações intersetoriais, inter e intra-institucionais do 

plano, reconhecidamente essenciais para a efetividade da gestão integrada dos recursos 

hídricos. Estão organizadas em cinco grupos. No Grupo de Manejo Rural:  

✓ Promover o controle sobre o uso de agrotóxicos; 

✓ Reverter a situação de degradação de áreas prioritárias para a conservação dos 

recursos hídricos, por meio da recuperação multifuncional de florestas nativas 

(Sistemas Agroflorestais); 

✓ Criar áreas de reservação de água para reuso na agricultura; 

✓ Promover formas de reter e armazenar água; 
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✓ 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: 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; 

✓ Estimular a incorporação dos objetivos de conservação dos recursos hídricos no 

processo de escolha e manutenção das reservas legais; 

✓ Intervenções necessárias na bacia; 

 

Em função dos problemas apontados no diagnóstico, esses indicando que é 

necessário aumentar a disponibilidade e melhorar a qualidade das águas da bacia do Itajaí. 

Podem ser apontadas as seguintes medidas para o aumento da disponibilidade de água, 

para a redução da carga de resíduos e para a prevenção integrada de desastres. 

Para o aumento da disponibilidade e proteção da água são propostos: 

✓ Criação e gerenciamento de unidades de conservação; 

✓ Proteção e recuperação de APP; 

✓ Planejamento e construção de reservatórios de água; 

✓ Revitalização de rios; 

✓ Recuperação ambiental de áreas de extração mineral.  

 

Descrição dos programas já elaborados relacionados com a Mata Atlântica:  

✓ Programa de Gestão Ambiental Municipal: Visando ampliar e potencializar as 

estruturas municipais de gestão ambiental, dando continuidade ao trabalho 

iniciado pelo Projeto Piava. 

✓ Programa de Recuperação de Matas Ciliares: O Programa Regional de 

Recuperação de Matas Ciliares para dar continuidade às ações desenvolvidas na 

implementação dos programas municipais, de fortalecer a rede de produtores de 

mudas, de promover capacitações e de monitorar a recuperação de matas ciliares 

na bacia hidrográfica. 

✓ Programa de Neutralização de Carbono: O Programa Regional de Neutralização 

de Carbono, instrumentalizado por meio do Selo Piava de Neutralização de 
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Carbono, é uma oportunidade para empresas investirem em responsabilidade 

social e ambiental na região da bacia do Itajaí, permitindo que se distingam no 

mercado pela sua contribuição no combate aos gases efeito estufa. O Programa de 

Neutralização articula as iniciativas do poder público (prefeituras) e da iniciativa 

privada (empresas), visando a apoiar e a viabilizar a recuperação de áreas de 

ambiente ciliar. O Programa é vinculado ao Programa de Recuperação de Matas 

Ciliares. Foi criado em 2009 pela Fundação Agência de Água do Vale do Itajaí, 

como atividade do Projeto Piava, para ser incorporado agora ao Plano da Bacia.  

 

8.3. Planos de Manejo de Unidades de Conservação 

 

O plano de Manejo da Reserva Biológica do Sassafrás (REBIO do Sassafrás) pode 

contemplar atividades e corredores ecológicos que ligam um fragmento florestal a outro. 

É possível dessa forma melhorar a biodiversidade.  

Por já existir um Plano de Manejo próximo a região do município em questão, se 

torna mais simples obter práticas sustentáveis a partir da REBIO do Sassafrás. Tais 

programas e ações poderão contemplar atividades de conservação e recuperação da Mata 

Atlântica, cuja integração com o Plano Municipal da Mata Atlântica se faz necessária. 

A REBIO do Sassafrás, apesar de ter uma parcela minúscula de 0.0733286 km² 

dentro do município de José Boiteux, possui em parte sua Zona de Amortecimento dentro 

do município, com isso mostrando como podem ser integradas práticas conservacionistas 

dentro desse perímetro e ao seu redor. A Reserva Indígena também se encontra próxima 

a Reserva, como foi elucidado anterior, existe sobreposição de ambas. De qualquer forma, 

a parte localizada ao Norte do município tem grande potencial de biodiversidade, 

mostrando ser uma área de grande abrangência de remanescente florestal.  

Segundo o mapa de região fitoecológica e o mapa de remanescente florestal, a 

região mais conservada e onde encontramos maior parte da vegetação nativa do município 

está nas regiões mais altas (Montana, de 400 metros a 1000 metros de altitude) da Floresta 

Ombrófila Mista e Floresta Ombrófila Densa, áreas com acesso dificultoso para a 

extração de material lenhoso.  

Outro fator a ser levado em conta é a presença da Zona de Amortecimento da 

Reserva Biológica do Sassafrás e a Terra Indígena, que colabora na preservação dessa 

região que evidentemente tem seus remanescentes ilesos. Provavelmente por esse fator a 

região Norte se encontra menos fragmentada, possuindo potencial para Corredores 
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Ecológicos, Manejo Sustentável dos Recursos e até a criação de alguma Unidade de 

Conservação. 

 

8.4. Estudos para Criação de Unidades de Conservação, Mosaicos e Corredores 

Ecológicos 

 

Referente a definição dos fragmentos com prioridade, mosaicos e corredores 

ecológicos para a conservação de uma respectiva localidade se faz necessário combinar 

uma análise de outros parâmetros que afetam a sustentabilidade dos fragmentos, além da 

distribuição dos tamanhos separados em classes. Dentre isso inclui o grau de isolamento, 

a forma do fragmento, o nível de degradação e risco de perturbação (que serão discutidos 

adiante).  

No caso em estudo, deveriam ser priorizados grandes fragmentos com menor grau 

de isolamento, menor nível de degradação, menor risco de perturbação e contexto 

sociocultural favorável. Também, devem ser priorizados fragmentos pequenos que sejam 

raros na paisagem, devido à sua localização (VIANA & PINHEIRO, 1998). 

Viana & Pinheiro (1998) comentam que entre esses destacam-se os fragmentos 

situados em topografias planas e suaves, em solos férteis e bem drenados e próximos das 

vias de transporte. Fragmentos considerados raros e em muitos casos apresentam 

pequenas populações de espécies ameaçadas de extinção. A análise da distribuição de 

classes de tamanho de fragmentos é necessária para uma definição de estratégias para a 

conservação da biodiversidade em áreas protegidas. 

 

a. Adoções que promovam a conectividade entre os fragmentos; 

 

Para Valeri & Senô (2004), os corredores ecológicos representam uma das 

estratégias mais promissoras para o planejamento regional eficaz da conservação e 

preservação de flora e fauna. A Floresta Atlântica, tomada como exemplo, é uma das 

regiões biologicamente mais ricas e ameaçadas do planeta, precisa com urgência desse 

tipo de planejamento. A ligação dos remanescentes isolados por corredores de vegetação 

natural é uma estratégia para mitigar os efeitos da ação antrópica e garantir a 

biodiversidade nessas localidades. 

A relação entre os corredores ecológicos e o princípio do desenvolvimento 

sustentável corrobora que é necessário que se estabeleçam metas para o desenvolvimento 
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das culturas agropecuárias, garantindo-se, no entanto, o movimento da fauna através dos 

corredores ecológicos, visando integrar as reservas florestais e ambientais, os fragmentos 

florestais e as áreas de preservação permanente, locais onde se desenvolve a vida animal.  

Referente as funções ambientais dos corredores ecológicos apresentadas por 

Korman (2001), pode-se citar: 

✓ Habitat: exercendo a função de habitat, pode ser uma área com a combinação 

apropriada de recursos como alimento, abrigo e condições ambientais para a 

reprodução, em geral, a sobrevivência das espécies. Um corredor propiciando um 

habitat apropriado, facilitará também a dispersão.  

✓ Condutor ou “Dispersor” (Conduit): a habilidade dos animais em moverem-se 

através de um corredor de um local para outro é básica em todas as definições de 

corredores. Esta é a função de “condutor”, que inclui o fluxo para a migração 

sazonal de determinadas espécies, para o forrageamento, a exploração e procura 

de parceiro para reproduzir. A função de conectividade de um corredor, 

fundamentada nas Teorias da Biogeografia de Ilhas e de Metapopulações, está 

relacionada à facilidade com que as plantas e animais se movimentam em 

ambientes fragmentados. 

✓ Filtro e Barreira: o termo filtro implica em algum nível de permeabilidade e 

geralmente está associado com zonas ripárias e qualidade da água. Uma “faixa 

filtro” ou “zona tampão” é, por exemplo, a vegetação ripária adjacente aos cursos 

d’água, ou outros sistemas aquáticos, destinados à remoção de nutrientes, 

sedimentos e poluentes, provenientes do escoamento superficial, antes de 

atingirem os ecossistemas aquáticos. 

✓ Fonte e Sumidouro: a dinâmica das populações de animais silvestres na 

paisagem pode depender de unidades de habitat adequadas e inadequadas. O 

destino de uma população na paisagem pode depender do sucesso reprodutivo dos 

indivíduos que ocupam unidades de habitat de boa qualidade em sobrepujar o 

fracasso reprodutivo dos indivíduos que ocupam unidades de habitat de má 

qualidade. Este conceito é chamado de dinâmica de fontes e sumidouros. Um 

exemplo de corredor com a função de sumidouro seria aquele que exerce a função 

de filtragem de poluentes e sedimentos, protegendo os ecossistemas aquáticos. 

 

b. Adoção de programas de restauração florestal; 
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c. Estratégias e ferramentas econômicas para incentivar a proteção e recuperação 

da Mata Atlântica; 

d. Fortalecimento dos Planos Municipais de Conservação e Recuperação da Mata 

Atlântica; 

e. Recuperação de bacias hidrográficas degradadas e gestão de riscos; 

f. Ações para prevenir os efeitos da mudança do clima; 

g. Iniciativas integradas entre a sociedade civil, o setor privado e o setor público 

para a proteção da Mata Atlântica. 

 

São sugeridos possíveis caminhos futuros para a obtenção de dados mais 

direcionados para o uso para conservação da biodiversidade, em particular com: i) a 

adoção de protocolos de inventário visando facilitar a comparação de dados obtidos em 

diferentes locais; ii) a indução de levantamentos biológicos de diferentes taxa em áreas 

potenciais para a conservação; iii) o estímulo de projetos que aliem pesquisa e ação, em 

particular no caso de restauração ecológica; iv) a articulação do programa BIOTA com 

outros programas mais aplicados (por exemplo, o Programa de Políticas Públicas da 

FAPESP) ou que permitam o monitoramento e entendimento de aspectos funcionais dos 

sistemas ecológicos (Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração do CNPq) 

(METZGER & CASATTI, 1998). 

Sobre as Áreas Prioritárias para a Conservação, Utilização Sustentável e 

Repartição dos Benefícios da Biodiversidade, essas são um instrumento de política 

pública para apoiar a tomada de decisão, de forma objetiva e participativa, seja no 

planejamento e implementação de ações como criação de unidades de conservação, como 

também no licenciamento, fiscalização e fomento ao uso sustentável dos recursos 

naturais. As regras para a identificação de tais Áreas e Ações Prioritárias foram instituídas 

formalmente pelo Decreto Nº 5092 de 21 de maio de 2004 no âmbito das atribuições do 

MMA (MMA, 2018). 

Segundo o MMA (2018), a atualização das Áreas e Ações Prioritárias, em função 

da disponibilidade de novos dados,  informações e instrumentos, é uma prioridade do 

Ministério do Meio Ambiente, em concordância com as estratégias recomendadas pela 

Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), pelo Plano de Ação para Implementação 

da Política Nacional de Biodiversidade (PAN-Bio) aprovado na 9ª Reunião 

Extraordinária (Deliberação CONABIO nº 40 de 07/02/06) e pelo Plano Nacional de 
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Áreas Protegidas (PNAP) instituído pelo Decreto nº 5758 de 13 de Abril de 2006. O 

MMA (2018) comenta que: 

 

“Cabe ao Ministério do Meio Ambiente disponibilizar os meios e os 

instrumentos necessários ao processo de atualização das Áreas e Ações 

Prioritárias, de forma a garantir a participação da sociedade e o alcance do 

resultado, que deve refletir as decisões tomadas nas oficinas participativas, 

usando como subsídio as bases de dados compiladas durante o processo.” 

 

A identificação de ações e áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade 

é um instrumento essencial na proteção do Brasil e do mundo. Justamente a fim de 

construir uma estratégia é que foi promovido o subprojeto Avaliação e Ações Prioritárias 

para Conservação dos Biomas Floresta Atlântica e Campos Sulinos, parte do projeto de 

Conservação e Utilização Sustentável da Diversidade Biológica Brasileira - PROBIO do 

Ministério do Meio Ambiente. Todos os biomas brasileiros estão sendo contemplados por 

esses estudos, em cumprimento às obrigações do país junto à Convenção sobre 

Diversidade Biológica, firmada durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento – CNUMAD (Rio - 92). (CONSERVATION 

INTERNATIONAL DO BRASIL, 2000). 

O planejamento regional da Mata Atlântica e Campos Sulinos só terá sentido 

quando se tornar parte integrante do planejamento do desenvolvimento da região, o que 

significaria a adoção de um modelo de desenvolvimento sustentável dentro desse bioma. 

A construção desse modelo passa obrigatoriamente pela mudança de cultura e paradigmas 

da sociedade, que só poderá ser alcançada a longo prazo com a participação da mesma na 

tomada de decisões. Para isso, é preciso prestar informações sobre os problemas 

institucionais, técnicos e políticos enfrentados para manter a qualidade ambiental, tanto 

em termos de conservação de biodiversidade como de recursos naturais, como água e solo 

(MMA, 2000). 
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8.5. Planos Federais ou Estaduais com Impacto na Mata Atlântica 

 

8.5.1. Programas de educação ambiental 

 

Segundo a Lei n° 1.058, de 24 de junho de 2015, que dispõe sobre o Plano 

Municipal de Educação, existem pontos que se correlacionam com a Educação Ambiental 

Municipal, por exemplo, o artigo 5°: “Art. 5º O Ensino Médio em todas as suas formas 

de oferta e organização, baseia-se em: (...) IV - Sustentabilidade ambiental como meta 

universal”. 

Com base no Art. 02º do Decreto Presidencial Nº 7083 de 27 de janeiro de 2010, 

que dispõem sobre o Programa Mais Educação, são considerados como princípios da 

educação integral: 

 

Art. 2º São princípios da educação integral, no âmbito do 

Programa Mais Educação: 

(...) 

V - o incentivo à criação de espaços educadores sustentáveis com 

a readequação dos prédios escolares, incluindo a acessibilidade, e 

à gestão, a formação de professores e a inserção das temáticas de 

sustentabilidade ambiental nos currículos e no desenvolvimento 

de materiais didáticos; 

 

No Plano de Educação Municipal há também Metas a serem preenchidas, no caso 

da Meta 7, essa consiste em fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas 

e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as 

seguintes médias municipais e auxiliar no alcance das médias estaduais para o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB): 

 

Das Estratégias para tal: 

(...) 

7.17 Consolidar a educação escolar no campo, indígenas, quilombolas e de 

populações itinerantes, respeitando a articulação entre os ambientes escolares 

e comunitários e garantindo: o desenvolvimento sustentável e a preservação da 

identidade cultural; a participação da comunidade na definição do modelo de 

organização pedagógica e de gestão das instituições, consideradas as práticas 



 

163 

 

socioculturais, e as formas particulares de organização do tempo: a 

reestruturação e a aquisição de equipamentos; a oferta de programa para a 

formação continuada de profissionais da educação; e o atendimento em 

educação especial. 

 

8.5.1.1. Projeto CEMEAR 

 

O projeto CEMEAR (Centro de Motivação Ecológica e Alternativas Rurais - 

Agroecologia – Cooperação – Inclusão Social) de Presidente Getúlio colabora com a 

Educação Ambiental do município de José Boiteux, utilizando de práticas relacionadas a 

conscientização ecológica.  

O CEMEAR orienta por exemplo, as famílias da comunidade Cafuza, que utilizam 

da Erva Mate como uma atividade principalmente na geração da renda. Também oferece 

oficinas, como no caso da oficina sobre Palmeira-Juçara, essa foi conduzida pelo 

engenheiro-agrônomo Alexandre Prada do Cemear, que oportunizou aos alunos a colheita 

de cachos da palmeira e extração da polpa com despolpadeira e métodos manuais, 

mostrando opções e potenciais da árvore na região (EPAGRI, 2019). 

Ações também voltadas a agroecologias são realizadas pelo CEMEAR, visando 

boas práticas e vivências das pessoas do município, principalmente abrangendo as tribos 

indígenas e agricultores que possuem mais contato com o meio ambiente, a mata atlântica 

e principalmente a agricultura familiar. 
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 AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE GESTÃO AMBIENTAL DO 

MUNICÍPIO 

 

A Gestão Ambiental no município é vista aqui como um processo de mediação de 

interesses e conflitos, sendo esses potenciais ou explícitos, entre atores sociais que agem 

sobre os meios físico-natural e construído, objetivando garantir o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, conforme determina a Constituição Federal 

(QUINTAS, 2006). 

O Município possui forte potencial proveniente dos produtores rurais, esses 

representados por programas e diversas práticas que visam uma melhor qualidade 

alimentar, transparecendo que o município possui preocupação com questões da 

sustentabilidade das atividades desenvolvidas pela comunidade. 

Existem muitas interpretações e definições sobre desenvolvimento sustentável, 

algumas que privilegiam mais o aspecto econômico, outras o aspecto social, sendo que 

todas possuem em seu seio características comuns que evidenciam as bases do 

desenvolvimento sustentável, dessa forma, é importante ter em mente os três pilares que 

devem ser trabalhados de forma integrada, evitando sobreposição de áreas, enfraquecendo 

uma ou outra coluna, dificultando o equilíbrio. A ética lado a lado com a responsabilidade 

social e ambiental impulsiona um desenvolvimento sustentável, sendo assim, as 

instituições estão percebendo que a adoção de medidas sustentáveis além de ser essenciais 

para elas, é de suma importância para toda a sociedade, dessa forma, cada vez mais as 

instituições estão atentas às questões sobre sustentabilidade (DIAS & MARQUES, 2013). 

A existência de um Plano Municipal da Mata Atlântica precisa ser internalizada 

pelas demais áreas de Administração Municipal, principalmente as que cuidam das 

políticas com ordenamento territorial e de desenvolvimento urbano, também deve ser 

indicada a capacidade das organizações  da sociedade civil que atuam em esfera municipal 

onde podem desempenhar papel lado a lado na elaboração e implementação do PMMA 

(PMMA, 2013).  

Segundo Aguiar (2017) que analisou algumas Planos Municipal da Mata 

Atlântica, esse comenta que todos os planos buscaram instrumentos que permitem a 

interação da questão da Mata Atlântica com as várias questões urbanas. No entanto, 

embora haja a presença de atividades de fiscalização e ações voltadas a ajustes no 

zoneamento e uso e ocupação do solo, o mesmo autor diz que, talvez fosse interessante 
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intensificar as ações voltadas ao controle dos vetores de pressão, que tem origem 

geralmente em projetos de outras áreas que não a ambiental, diminuindo os vetores de 

desmatando no município. 

Como já mencionado, o município de José Boiteux possui em sua estrutura 

administrativa a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a qual conta com um 

secretário e um agente administrativo operacional. De acordo com o Portal da 

Transparência, o município também conta com um engenheiro civil, fiscal de obras e 

posturas e um engenheiro florestal, contudo, não possui fiscal de meio ambiente. 

Considera-se que o potencial de fiscalização e controle urbanístico-ambiental do 

município acaba sendo reduzido, uma vez que não ocorre fiscalização ambiental contínua 

por um agente especializado e lotado para esta função. 

Há uma distribuição variável entre temas técnicos e gerenciais que não permite o 

estabelecimento de um padrão. Na maioria das ações não há prazos claramente 

estabelecidos, metas nem responsabilidades. A dificuldade com parte do planejamento já 

tinha sido apontada pela literatura, e não há nas ações previstas capacitação de servidores 

voltadas a esse tema (AGUIAR, 2017), nos mostrando que se faz preciso um enfoque 

nessas questões de prazos, metas e responsabilidades. 

No município existe o Termo de Delegação de Atribuições de Gestão Florestal, 

assinado em setembro de 2019, onde o Instituto do Meio Ambiente (IMA) estabelece 

critérios para a gestão florestal compartilhada dos municípios:  

Esse Termo ajusta o município em relação a legislação ambiental vigente, com a 

supervisão do IMA, por exemplo, a elaboração e implementação do Plano Municipal de 

Conservação e Recuperação da Mata Atlântica (PPMA) foi cobrada na Cláusula Terceira. 

Os municípios dentro desse Termo obrigam-se na execução da gestão florestal 

compartilhada a cumprir com o que foi disposto na Constituição Federal, Constituição do 

Estado de Santa Catarina, nas normas citadas no seguinte documento e também em toda 

legislação atual ou futura relacionada a área ambiental e florestal. 
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 CONSULTA PÚBLICA 

 

No dia 22 de outubro de 2019 foi realizada a Consulta Pública Ambiental referente 

ao Plano Municipal da Mata Atlântica de José Boiteux, contendo questões de cunho 

ambiental para conhecer melhor a visão da população sobre o meio ambiente. 

No APÊNDICE S disponibilizou-se o questionário para elaboração das Ações e  

Estratégias do PMMA. 

 

10.1. Resultados da Pesquisa 

 

Parte 1 da Consulta Pública 

 

A pesquisa foi respondida por 41 pessoas. Destaca-se a participação de alunos da 

Escola Indígena de Educação Básica Laklãno na faixa etária de 15 a 18 anos, os quais 

também responderam à pesquisa. A professora Vilma fez questão dos jovens 

compreenderem da importância do planejamento do município em relação à Mata 

Atlântica. 

Devido a participação expressiva da Escola Indígena, a maioria das pessoas que 

responderam à pesquisa pública ficaram entre 15 a 18 anos. Também foi significativa a 

faixa etária de 31 a 40 anos e 51 a 60 anos. Dos locais mais expressivos em quantidade 

foram respectivamente a Reserva Indígena Duque de Caxias (19 pessoas), o bairro Centro 

(11 pessoas) e a localidade Alto Wiegand (3 pessoas). A etnia ficou dividida entre 

indígenas e brancos.  

Dentre as profissões desempenhadas, a maior parte do público trabalha com 

agricultura (Figura 48). Estudantes também foram uma maioria.  
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Figura 48. Atividade que o entrevistado desempenha 

 

Fonte: Integral Soluções em Engenharia (2019). 

  

Mais de metade das pessoas presentes pertencem ao Perímetro Rural do município 

(Figura 49), sendo que quase 10% das pessoas possuem terrenos em Perímetro Urbano e 

Rural. Ressalta-se então a preocupação da população de áreas rurais sobre o Plano 

Municipal da Mata Atlântica.  

 

Figura 49. Localização do entrevistado 

 

Fonte: Integral Soluções em Engenharia (2019). 

 

Apesar da maioria possuir um imóvel localizado em Perímetro Rural, apenas 

metade da população possui o Cadastro Ambiental Rural (Figura 50). Ou seja, é preciso 

educar a população em relação a importância de se possuir o Cadastro, o mesmo passa 

por mudanças recorrentes em relação aos seus prazos. 
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Figura 50. Verificação da existência de Cadastro Ambiental Rural na propriedade rural 

 

Fonte: Integral Soluções em Engenharia (2019). 

 

Apesar de apenas 15 pessoas possuírem CAR, 22 assinalaram que possuem 

Reserva Legal, sendo necessário verificar o que é Reserva Legal para cada um dos 

entrevistados. 

Quanto à presença de Área de Preservação Permanente, 24 assinalaram que existe 

em sua propriedade. Sobre o estado das Áreas de Preservação Permanente, 14 pessoas 

consideram preservada, 7 não consideram, 9 não sabem sobre, 8 deixaram sem resposta 

e 3 não possuem. Provavelmente os 8 indivíduos que deixaram de responder não tem 

propriedade em Perímetro Rural ou não possuem APP em seu terreno. 

Em relação as áreas de silvicultura, atividade bastante praticada no município, dos 

41 presentes, 31 assinalaram que possuem áreas com pinus e/ou eucalipto em sua 

propriedade (Figura 51). 
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Figura 51. Verificação da existência de silvicultura na propriedade 

 

 

Fonte: Integral Soluções em Engenharia (2019). 

 

Sobre a existência de floresta nativa na propriedade além da área de preservação 

permanente e reserva legal, a maioria dos entrevistados respondeu afirmativamente 

(Figura 52). 

 

Figura 52. Verificação da existência de floresta nativa na propriedade além da área de 

preservação permanente e reserva legal 

 

Fonte: Integral Soluções em Engenharia (2019). 
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Obteve-se respostas positivas em relação a preservação de áreas de mata nativa e 

fauna silvestre na propriedade, 28 de 41 pessoas consultadas assinalaram “Sim”. Porém, 

a questão sobre o interesse em ampliar a área de vegetação nativa na propriedade ficou 

dividida, contabilizou-se que 21 pessoas gostariam. 

Foi questionado sobre o conhecido do termo “manejo sustentável”. Dos 

resultados, 18 pessoas não conhecem o termo, 12 conhecem e 11 não responderam. 

Conclui-se que práticas de manejo sustentável são pouco difundidas na comunidade. 

Também foi questionado sobre o interesse de preservar e/ou ampliar áreas de mata 

nativa na propriedade em troca de incentivo financeiro, 26 pessoas responderam que sim 

(Figura 53). 

 

Figura 53. Verificação da opinião do entrevistado sobre preservar a mata nativa em 

troca de incentivo financeiro 

 

Fonte: Integral Soluções em Engenharia (2019). 

 

Das questões mais assinaladas, referente a possuir uma área verde no perímetro 

urbano para lazer e turismo no município foi uma das mais frequentes também (Figura 

54).  
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Figura 54. Verificação do interesse do entrevistado sobre a implantação de uma Área 

Verde no perímetro urbano 

 

Fonte: Integral Soluções em Engenharia (2019). 

 

Da percepção da comunidade em relação as mudanças climáticas, oscilações nos 

padrões pluviométricos e sobre a ocorrência de ventanias, inundações e secas, a maioria 

diz perceber uma mudança no clima, enquanto alterações nos padrões de chuvas e 

ventanias, entre outros fenômenos, não foram tão mencionados. 

Foi verificada a opinião do entrevistado sobre a contribuição da Terra Indígena 

para preservação da mata nativa, a maioria diz que a presença dessas áreas ajudam a 

manter os remanescentes de Mata Atlântica ( Figura 55). 

 

Figura 55. Verificação da opinião do entrevistado sobre a contribuição da Terra 

Indígena para preservação da mata nativa 

 

Fonte: Integral Soluções em Engenharia (2019). 
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Dentre as respostas, cabe dizer que metade das pessoas relatou nunca ter visitado 

uma Unidade de Conservação. Esse resultado chama a atenção considerando que próximo 

do município há a Floresta Nacional de Ibirama, a Área de Relevante Interesse Ecológico 

Serra da Abelha, a Reserva Biológica Estadual do Sassafrás e o Parque Nacional Serra do 

Itajaí. Essas áreas são de extrema importância para a Conscientização Ambiental da 

população, sendo necessário frisar a visitação desses espaços em Planos de Educação 

Ambiental. 

 

Parte 2 da Consulta Pública 

 

A Tabela 34 apresenta os resultados da Parte 2 da Consulta Pública. 

 

Tabela 34. Resultados da Parte 2 da Consulta Pública 

Item Sim 
Em 

Partes 
Não 

Não 

Sei 
Total 

Nosso município é bem arborizado em todos os 

bairros. 
10 12 7 9 38 

A maioria das pessoas sabe que as árvores ajudam a 

melhorar a temperatura e a qualidade do ar. 
24 5 6 3 38 

A maioria das pessoas sabe que a queimada agrícola 

ou a queima de lixo poluem o ar. 
28 6 1 3 38 

O município possui parques, praças e áreas verdes. 11 8 16 3 38 

A prefeitura faz a manutenção adequada das árvores 

do município (poda, plantio, retirada, etc.). 
14 6 9 9 38 

A maioria das pessoas sabe que enchentes estão 

relacionadas à ocupação de áreas próximas aos rios. 
21 11 2 4 38 

Os rios que passam pelo município têm suas margens 

preservadas com árvores. 
13 13 10 2 38 

As margens dos rios estão livres de construções (ruas, 

casas, fábricas, etc.) 
13 15 7 3 38 

As atividades industriais do município respeitam o 

meio ambiente e garantem a proteção do solo. 
12 13 7 6 38 

As atividades agrícolas respeitam o meio ambiente e 

garantem a proteção do solo. 
13 14 6 5 38 

As pessoas estão cadastrando suas propriedades no 

Cadastro Ambiental Rural (CAR). 
20 3 1 14 38 

Em nosso município existem leis que protegem as 

áreas verdes. 
15 3 4 16 38 
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Item Sim 
Em 

Partes 
Não 

Não 

Sei 
Total 

As matas estão bem conservadas e protegidas. 12 16 8 2 38 

Nas matas de nosso município ainda é possível ver 

bichos. 
28 5 4 1 38 

A maioria das pessoas sabe que tudo aquilo que 

consomem impacta diretamente na natureza. 
23 7 4 4 38 

A maioria das pessoas conhece a origem dos 

alimentos que consomem e confiam em sua 

qualidade. 

14 7 13 4 38 

Nosso município valoriza e incentiva a agricultura 

familiar, também o consumo de orgânicos. 
21 9 4 4 38 

A maioria das pessoas sabe que alimentos orgânicos 

são mais saudáveis por estarem livres de agrotóxicos. 
29 5 4 0 38 

Aqui são promovidas atividades de educação 

ambiental. 
20 6 4 8 38 

As escolas têm atividades sobre meio ambiente. 23 10 2 3 38 

Conheço as leis ambientais do município. 14 8 14 2 38 

A maioria das pessoas costuma frequentar áreas 

naturais preservadas do município. 
6 11 10 11 38 

Existem regiões com Mata Atlântica preservada em 

nosso município. 
22 1 7 8 38 

Ocorrem campanhas de sensibilização e 

conscientização ambiental. 
12 7 7 12 38 

A maioria das pessoas daqui costumam participar de 

ações pelo meio ambiente. 
10 9 11 8 38 

Todo cidadão tem responsabilidade na conservação 

da água, solo e ar. 
20 9 6 3 38 

Em nosso município acontecem mutirões e ações de 

mobilização pelo meio ambiente. 
9 7 13 9 38 

A maioria das pessoas se preocupam com questões 

ambientais. 
10 16 9 3 38 

Fonte: Integral Soluções em Engenharia (2019). 

 

Na Parte 2 da Consulta Pública Ambiental, contabilizou-se 38 pessoas que 

deixaram sua opinião, duas pessoas que não responderam essa parte da pesquisa e uma 

pessoa que assinalou apenas uma questão.  

Dos resultados, a maioria das pessoas considera o município bem arborizado ou 

em partes bem arborizado e que existem regiões com Mata Atlântica preservada. Além 

disso, a maioria das pessoas reconhecem que as árvores ajudam na melhoria de 

temperatura e qualidade do ar. 
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Dentre as respostas mais assinaladas, destaca-se: 

✓ A maioria das pessoas sabe que alimentos orgânicos são mais saudáveis por 

estarem livres de agrotóxicos;  

✓ A maioria das pessoas sabe que a queimada agrícola ou a queima de lixo poluem 

o ar;  

✓ A maioria das pessoas considera que o município valoriza e incentiva a agricultura 

familiar, também o consumo de orgânicos;  

✓ A maioria das pessoas afirma que nas matas do município ainda é possível ver 

animais selvagens. 

 

Observa-se que de acordo com os apontamentos da população, os fragmentos 

florestais executam sua função ecossistêmica, a maioria dos entrevistados em Consulta 

Pública respondeu referente a existir área preservada além da Área de Preservação 

Permanente e a Reserva Legal, além da área preservada em Terra Indígena. 

Ao considerar, do ponto de pista de consciência ambiental, o município de José 

Boiteux possui recursos para um maior potencial do que é ecologicamente correto. A 

população em sua maioria já reconhece o que é preciso para uma boa administração dos 

recursos naturais. 

Chegamos nessa conclusão por respostas descritivas mais elaboradas levando em 

consideração a opinião a favor do meio ambiente, como: 

 

Sobre a mata 

“Apesar de que já está bastante desmatada, mesmo assim está sendo cuidada a 

mata pois possui poucas atividades agrícolas em algumas aldeias, mas é importante sim 

conciliar preservação e a realização das atividades agrícolas.” 

 

“De extrema importância, preservar flora, fauna e mananciais.” 

 

“Na minha visão, independente da atividade agrícola, a preservação da natureza 

é muito importante para o ecossistema do nosso planeta, como o oxigênio.” 

 

Sobre os rios que passam pelo município terem suas margens preservadas com 

árvores, as respostas foram bem divididas, por isso recomenda-se a recuperação das 

margens de rio. Na Consulta Pública também foi explorada a questão sobre a presença de 

construções (ruas, casas, fábricas, etc.) nas margens dos rios. As respostas do tipo "Em 
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partes" e "Sim" foram as mais assinaladas. É possível analisar que ocupações foram 

realizadas nas áreas de preservação de rios, o que tipicamente ocorreu por muito tempo 

na Região do Vale do Itajaí. 

Referente a questão sobre as atividades agrícolas respeitarem o meio ambiente e 

garantirem a proteção do solo: a maioria dos entrevistados optou por responder como “em 

partes”, pois eventualmente há utilização de agrotóxicos e falta de diversidade 

(monoculturas etc.). 

As pessoas estão realizando o Cadastro Ambiental Rural (CAR) de suas 

propriedades. Nota-se que a população possui a preocupação com a realização do 

cadastro, porém, a maioria respondeu por “Não Sei” na pesquisa. Dessa forma, é 

necessário mostrar para a população o que é o CAR, qual sua finalidade, benefícios e 

sanar outras dúvidas. 

Apesar da pesquisa apontar que a maior parte da população se preocupa com 

questões ambientais, verifica-se o desconhecimento sobre leis ambientais do município, 

em esfera estadual e federal. É interessante recomendar programas de educação ambiental 

que foquem no conhecimento da legislação ambiental, dessa forma a população se sentirá 

mais incentivada para conhecer e aplicar a legislação em sua propriedade e dia-a-dia.  

A educação ambiental já é trabalhada no município, porém é preciso uma maior 

quantidade de campanhas sobre sensibilização e conscientização ambiental, aliadas com 

a participação de ações pelo meio ambiente. 

A questão sobre a população frequentar áreas naturais preservadas é pouco tratada. 

O município também teve como uma das respostas mais assinaladas a ausência de 

parques, praças e áreas verdes para o lazer da população, mostrando a necessidade de uma 

área verde no município. 

 

Sobre a necessidade de uma área verde no município, referente a local e 

finalidade do mesmo 

 

“Ao longo dos rios para ter uma vista bonita...” 

 

“O Parque pode ser em meio a mata verde, rodeado por árvores, para que crianças 

possam saber sobre a natureza e se sentir bem.” 

 

“Na furna Leiezs para recreação e educação ambiental.” 
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“Para uma localidade com mais ar puro no meio urbano e lazer.” 

 

“Para visitar e principalmente para conhecermos plantas que não conhecemos.” 

 

“Passeio Público, preservação e conhecimento de espécies nativas.” 

 

“Temos vários lugares que poderíamos fazer um parque de árvores.” 
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 SISTEMATIZAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO 

DIAGNÓSTICO 

 

11.1.  Remanescentes Florestais 

 

Dados do MapBiomas demonstram um aumento nas áreas de floresta no estado 

de Santa Catarina, o mesmo não podemos dizer a nível federal. Apesar do aumento desse 

número de cobertura vegetal, os dados demonstram que o aumento não se deve as 

florestas nativas, o aumento está relacionado as áreas de silvicultura. Demonstrando 

também o forte mercado florestal de silvicultura em Santa Catarina. 

 

Figura 56. Fragmentos de Mata Nativa e Silvicultura em José Boiteux 

 

Fonte: Cleber Rech (2015). 

 

A diminuição das florestas no Brasil de 1985 até 2017 (MapBiomas), foi 

expressiva devido ao aumento da agropecuária. Em relação ao perfil de Santa Catarina, 

de aumento na Silvicultura, esse perfil se encontra também no município de José Boiteux. 

Dados da Consulta Pública apontam que dos 41 presentes, 31 pessoas assinalaram 

que possuem áreas com pinus e/ou eucalipto em sua propriedade, confirmando esse 

padrão estabelecidos para as regiões de Santa Catarina sobre a ocupação e uso de solo 

pela Silvicultura. 
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Figura 57. Mata Ciliar do Rio Hercílio em José Boiteux. 

 

Fonte: Cleber Rech (2015). 

 

Apesar disso, a recuperação de áreas de preservação permanente vem ocorrendo, 

no caso de José Boiteux, pode se beneficiar do projeto Restaura Alto-Vale da Apremavi, 

que facilita a vida dos produtores rurais que estão em conforme com a legislação. 

Dados do IFFSC demonstram que as Unidades Amostrais das florestas de José 

Boiteux se encontram bem conservadas, em estágio avançado e médio. É um município 

com várias práticas conservacionistas e por possuir dentro dos seus limites 

administrativos a Terra Indígena, isso contribui com a preservação do ambiente. 

 

11.2. Cadastro Ambiental Rural 

 

Referente ao Cadastro Ambiental Rural, esse se encontra em andamento, porém 

precisa ser incentivado para uma melhor colaboração das pessoas. Lembrando a 

população que não é apenas uma cobrança na legislação ambiental do país, mas uma 

forma de possuir uma propriedade ecologicamente correta, aproveitável e que auxilia em 

políticas ambientais. 

Até a data de junho de 2019, os registros mostram 771 cadastros no CAR, desses 

771 cadastros, 23 estão como pendentes (com alguma pendência como sobreposição, 

declaração incorreta ou algum tipo de irregularidade). 

Esses 23 pendentes demonstram menos de 5% dos registros do Cadastro 

Ambiental Rural, têm-se como resultado que o CAR vem melhorando a problemática 
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sobre limites de propriedades na região e irregularidades na documentação, auxiliando o 

proprietário a se regularizar o quanto antes. 

 

11.3. Parques e Áreas Verdes 

 

Lima e Amorim (2006) comentam sobre a importância das áreas verdes para a 

qualidade ambiental das cidades, obtendo o papel de equilíbrio entre o espaço modificado 

para o assentamento urbano e o meio ambiente. É um indicador na avaliação da qualidade 

ambiental urbana, esses espaços livres públicos obrigatórios por lei, quando não são 

efetivados, interferem na qualidade do ambiente. 

Segundo a Resolução n° 369/2006, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA): 

 

§ 1º Considera-se área verde de domínio público, para efeito desta Resolução, 

o espaço de domínio público que desempenhe função ecológica, paisagística e 

recreativa, propiciando a melhoria da qualidade estética, funcional e ambiental 

da cidade, sendo dotado de vegetação e espaços livres de impermeabilização. 

 

Considera-se que deve ser levada em conta as belezas cênicas do local, para isso 

obteve-se respostas na Consulta Pública realizada no município, a fim de saber a opinião 

da população sobre parques e áreas verdes, entre outros temas importantes da atualidade. 

Do total de 41 pessoas, 29 desejam uma Área Verde no município. As respostas 

foram em torno da necessidade de um Parque ou Área Verde no centro da cidade, para 

questão de lazer da população. Em José Boiteux, o Perímetro Urbano não possui alguma 

Área Verde para o lazer, assim recomenda-se que seja projetado algum projeto para sanar 

as necessidades da população de ter um local interessante sob um viés ecológico e que 

possa servir como divertimento para as pessoas.  

A falta de arborização pode trazer desconforto em relação a temperatura e 

possíveis alterações no microclima, por terem um papel de lazer e recreação da população, 

a falta desses espaços interferem diretamente na qualidade de vida das pessoas. A 

Consulta Pública conseguiu trabalhar bem esse aspecto da falta de área verde no 

município. 

Dessa forma, essas áreas verdes urbanas poderão melhorar o meio ambiente que 

foi impactado pelo estabelecimento da cidade e proporcionar benefícios para os 
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habitantes da mesma. Nestas áreas o microclima é mais ameno, equilibrando umidade e 

temperatura, propicia maior sensação de conforto ambiental. Servindo também como 

refúgio para fauna e flora silvestre, essas áreas verdes dentro do sistema urbano possuem 

uma forte função ecológica (LIMA; AMORIM, 2006). 

 

11.4. Criação de Unidade de Conservação 

 

Uma definição de Unidade de Conservação é um ambiente com características 

naturais relevantes, cujo objetivo é assegurar amostras representativas e ecologicamente 

viáveis de populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas 

jurisdicionais, salvaguardando o patrimônio biológico existente (MMA, 2014a). 

No que se refere a todas as áreas protegidas municipais, enquadradas ou não no 

SNUC, apenas 66 dos 293 municípios do estado de Santa Catarina possuem alguma área 

municipal destinada à conservação dos recursos naturais, o que corresponde a 22,5% dos 

municípios catarinenses, demonstrando a fragilidade e as dificuldades no que tange a 

gestão ambiental. Esse baixo número de municípios com áreas protegidas segue uma 

tendência nacional, visto que apenas 7,8% dos municípios brasileiros possuem UCs 

municipais (IBGE, 2005). 
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Figura 58. Cachoeira de Encontro 

 

Fonte: PMJB (2019). 

 

Verifica-se que dos 66 municípios catarinenses que possuem UCs, aquele com 

maior número de áreas protegidas totais é Florianópolis (28 áreas protegidas), seguido 

por Blumenau (12 áreas protegidas), Joinville (11 áreas protegidas) e Criciúma (10 áreas 

protegidas), ou seja, municípios com processo de desenvolvimento socioeconômico 

acelerado, possuem maior representatividade em Unidades de Conservação. 

No caso do município de José Boiteux, esse possui divisas com a REBIO Sassafrás 

e possui também a Terra Indígena, apesar disso existem outros pontos relevantes 

ecologicamente no município.  

Segundo o Engenheiro Florestal do município, Otávio Georg Júnior, a Furna do 

Rio Leiezs, onde existe uma geologia muito característica daquela região e pouco 

explorada. Já ocorrem práticas de Ecoturismo no local, mas com a decisão de se tornar 

uma Unidade de Conservação, poderá ter maior visibilidade. Sua cachoeira atrai vários 

turistas em diversas épocas do ano. 

Elenca-se também a proteção da bacia hidrográfica do Rio Maringá, uma vez que 

apresenta além de feições naturais preservadas, importância pautada na utilização do 
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curso d’água como fonte para abastecimento de água urbano. Entretanto, já ocorre 

instrumento de proteção no Plano Diretor Municipal. 

É preciso também considerar que para a viabilidade das populações, a 

conectividade entre as unidades de conservação através da criação de corredores 

ecológicos. Função essa exercida pelas unidades de conservação municipais e RPPNs, 

que geralmente possuem pequenas áreas. Outro ponto importante é a representatividade 

dos diferentes ecossistemas no sistema nacional e estadual com a delimitação de uma 

unidade de conservação (MARTINS et al., 2015). 
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 DEFINIÇÃO DE CENÁRIOS 

 

Pontos Fortes 

Programas de Educação Ambiental (Como o CEMEAR); 

Na Consulta Pública existe muitos jovens com visão para necessidade da conservação do meio ambiente; 

Proximidade com Horta Orgânica da Comunidade dos Indígenas da Aldeia Duque de Caxias; 

A população gostaria de uma área verde para lazer e educação ambiental, maioria gostaria dessa área no 

centro; 

A população gostaria de mais arborização no município; 

Potencial Turístico do Município; 

Unidades de Conservação próximas; 

Existência das Terras Indígenas; 

80,98 % de Remanescentes Florestais no Município; 

 

Pontos Fracos 

Desconhecimento da população sobre o que é Área de Preservação Permanente e sua importância; 

Pouca receptividade com práticas conservacionistas, apesar de ser minoria; 

Considerar que a preservação “atrapalha”, opinião muito comum dos pequenos agricultores; 

Uma pessoa na entrevista acredita que não existe mais desmatamentos na cidade; 

Falta de incentivo para os jovens (Pelo o que foi dito) da Terra Indígena de conhecerem melhor a flora; 

Falta de conciliação de práticas agroflorestais, desconhecimento do mesmo; 

Infrações sobre a extração de madeira nativa; 

Estrutura gestão ambiental frágil; 

Ausência de conselho específico do meio ambiente; 

Resistência para o PMMA; 

 

n. Aspectos Cenário Tendencial Cenário Desejável 

1 Educação Ambiental 

Existem programas de 

Educação Ambiental 
regularmente no 

município. 

Programas de Educação Ambiental se tornarem 
parte do cronograma habitual do município; 

Inserção maior no Plano de Educação. 

2 
Turismo 

Rural/Ecoturismo 

Pouca visão referente ao 

turismo rural. 

O turismo rural sendo uma das principais 

ocupações no município. 

3 
Unidade de 

Conservação 

Não existe Unidade de 

Conservação além da 

REBIO Sassafrás que faz 

limite com o município. 

Unidade de Conservação municipal dentro dos 

limites de José Boiteux. 
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n. Aspectos Cenário Tendencial Cenário Desejável 

4 
Áreas prioritárias para 

Conservação 

Pouco conhecimento 

sobre essas áreas. 

Uso Sustentável das Áreas prioritárias para 

Conservação, existência de alguma Unidade de 

Conservação. 

5 Biodiversidade 

O aumento da silvicultura 
colabora na diminuição da 

biodiversidade e 

variabilidade genética da 

fauna e flora. 

Busca pela preservação da flora e fauna por 

meio de projetos e programas. 

6 Êxodo Rural 

Pode sofrer oscilações, 
mas a tendência é 

aumentar. 

Incentivo da agricultura familiar e Turismo 

Rural. 

7 Espécies exóticas 

Competição de espécies 

exóticas na Mata 

Atlântica. 

Incentivo do uso de espécies nativas, controle 

da monocultura, controle e monitoramento das 

espécies invasoras; Incentivar PANCs. 

8 
Pesquisa Ambiental 

no município 
Pouco realizada. 

Ter uma aliança com Universidades, 

instituições e pesquisadores, ajudando a 

descobrir o potencial turístico do município; 

EPAGRI pode oferecer esse item. 

9 Moradias irregulares 

A ocupação irregular 

continua ocorrendo, falta 

de conhecimento da 

legislação ambiental para 

a sociedade. 

Comunidade conhecendo a legislação 

ambiental, fim do aumento das ocupações 

irregulares; Regularização fundiária/ambiental. 

10 Arborização Urbana 

Pouca arborização urbana, 

apenas algumas árvores 

são relevantes no 

perímetro urbano do 

município. 

Mais arborização no perímetro urbano do 

município; Plano de Arborização. 

11 
Conselho de Meio 

Ambiente 

Secretaria do Meio 

Ambiente e Agricultura 

em conjunto, não existe 

um Conselho de Meio 

Ambiente. 

É interessante um Conselho específico de Meio 

Ambiente no município de José Boiteux. 

12 
Parques e Áreas 

Verdes 

Sem parques ou áreas 

verdes para o lazer no 

município. 

Realização de uma área verde ou parque para 

fins educativos e de lazer para a população. 

13 Políticas Ambientais 

Poucas políticas 

ambientais voltadas para o 

município. 

Demonstrar a importância da área ambiental 

para a formulação de políticas públicas e a 

Criação das Políticas Ambientais do município 

levando em consideração suas particularidades. 

14 

Conciliação 

Preservação e 

Produção 

Comunidade conhece 

pouco sobre manejo 

sustentável. 

População rural conhecendo e praticando o 

manejo sustentável. 

15 Infrações 
Infrações continuam 

ocorrendo. 

Melhoramento do processo de fiscalização 

ambiental; População com maior consciência 

ecológica. 

16 
Conhecimento da 

Flora 

Limitado, pouco 

trabalhado com Educação 

Ambiental. 

Melhor, mais fundamentado e com pessoas 

mais interessadas. 



 

186 

 

 

 PLANO DE AÇÃO 

 

Assim como as etapas anteriores, referente ao diagnóstico e a cena tendencial ou 

desejável, o plano de ação deve ser um conjunto de ideais sobre o Plano Municipal da 

Mata Atlântica a fim de serem moldados e concluídos, utilizados para futuras melhorias.  

O plano de ação explicita o que fazer e onde para atingir esse objetivo, mediante 

a indicação de: 

✓ Diretrizes gerais de proteção da Mata Atlântica; 

✓ Estratégias e ações; 

✓ Áreas prioritárias para conservação e recuperação da Mata Atlântica, ou seja, as 

áreas onde serão realizadas as ações. 

 

13.1. Estratégias e Ações 

 

Nos quadros a seguir são apresentadas as estratégias e ações para conservação e 

recuperação da Mata Atlântica de José Boiteux, identificando grau de prioridade, 

justificativas, metas, prazos, atores envolvidos e legislação incidente. 

 

Ação (01) Unidade de Conservação na Cachoeira Rio Leiezs 

Grau de prioridade Muito Alta. 

Justificativas 

Não existe Unidade de Conservação no território municipal e a Cachoeira do 

Rio Leiezs se encontra localizada em Áreas Prioritárias de Conservação do 

MMA. Recomendação do Engenheiro Florestal do município. Manancial de 

captação de água. 

Metas Criação da Unidade de Conservação. 

Prazos 120 meses. 

Atores envolvidos 
Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente; ICMBio; IMA; Comunidade 

Local. 

Legislação incidente 
Lei nº 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica); Lei nº 9.985/2000 (Lei do 

SNUC); Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal). 

 

Ação (02) Parque ou Área Verde em Perímetro Urbano 

Grau de prioridade Alta. 

Justificativas 
Muito requerido pela população em Consulta Pública. 

Não existem parques ou áreas verdes no Perímetro Urbano do município. 
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Ação (02) Parque ou Área Verde em Perímetro Urbano 

Metas Planejamento para escolha da área do parque; adaptar áreas já existentes. 

Prazos 60 meses. 

Atores envolvidos 
Secretaria de Transportes, Obras e Serviços Públicos; Apremavi; Secretaria da 

Agricultura e Meio Ambiente; Entidades Locais. 

Legislação incidente 
Lei nº 9.795/1999 (Política Nacional de Educação Ambiental); Lei 

Complementar 12/2008, de 12 de dezembro de 2008 (Plano Diretor). 

 

Ação (03) Criação do Conselho específico de Meio Ambiente no município 

Grau de prioridade Média/Alta. 

Justificativas 

Falta de um Conselho do Meio Ambiente no município para que a tomada de 
decisões seja mais voltada para a preservação e conservação de 

remanescentes florestais, educação ambiental, dentre outros pontos 

importantes. 

Metas 

a. Criação do Conselho de Meio Ambiente; 

b. Realização projetos ambientais; 

c. Captação de recursos financeiros. 

Prazos 36 meses. 

Atores envolvidos IMA, AMAVI, Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. 

Legislação incidente Lei Complementar nº 140/2011 (Licenciamento Ambiental). 

 

Ação (04) Corredores Ecológicos nas Áreas Prioritárias 

Grau de prioridade Média. 

Justificativas Aproveitar os corredores ecológicos já existentes. 

Metas 
Maior biodiversidade e fluxo gênico; Fragmentos sofrendo menos com sua 

distribuição e efeito de borda. 

Prazos Permanente. 

Atores envolvidos 
IMA; Apremavi; Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente; Outras 

entidades relacionadas. 

Legislação incidente 

Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal); Lei nº 11.428/2006 (Lei da Mata 

Atlântica); Decreto nº 6.660/2008 (Regulamentação da Lei da Mata 

Atlântica); Lei nº 9.985/2000 (Lei do SNUC). 

 

Ação (05) Cartilhas explicativas sobre o Meio Ambiente e Legislação Ambiental 

Grau de prioridade Muito Alta. 

Justificativas 
Explicar para a população do município sobre o Código Florestal, Lei da 

Mata Atlântica e suas principais diretrizes. 

Metas Melhorar entendimento da Legislação Ambiental para a Comunidade. 

Prazos 36 meses. 
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Ação (05) Cartilhas explicativas sobre o Meio Ambiente e Legislação Ambiental 

Atores envolvidos 
IMA; Apremavi; Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente; Prefeitura 

Municipal de José Boiteux. 

Legislação incidente 

Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal); Lei nº 11.428/2006 (Lei da Mata 
Atlântica); Decreto nº 6.660/2008 (Regulamentação da Lei da Mata 

Atlântica); Lei nº 9.985/2000 (Lei do SNUC). 

 

Ação (06) Programas de Educação Ambiental e Capacitação da População 

Grau de prioridade Alta. 

Justificativas 
A capacitação e o diálogo são formas de desmistificar o desconhecimento 

sobre a questão ambiental. 

Metas 

Promover Educação Ambiental e capacitação no meio rural através de 

palestras, reuniões e dias de campo acerca de assuntos relacionados a meio 

ambiente (legislação, importância da conservação, etc.). 

Prazos 36 meses. 

Atores envolvidos 
IMA; Apremavi; Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente; Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais; EPAGRI; Apremavi. 

Legislação incidente Lei nº 9.795/1999 (Política Nacional de Educação Ambiental). 

 

Ação (07) Incentivo ao Turismo Rural 

Grau de prioridade Muito Alta. 

Justificativas 
Tem alto potencial turístico por suas belezas naturais e patrimônio tombado, 

precisa ser trabalhado com mais frequência. 

Metas Tornar José Boiteux uma cidade com mais visibilidade turística. 

Prazos Indeterminado. 

Atores envolvidos 
IMA; Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente; Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais; EPAGRI; Apremavi; AMAVI. 

Legislação incidente - 

 

Ação (08) Cadastro Ambiental Rural (CAR) 

Grau de prioridade Alta. 

Justificativas 

A cobrança do Cadastro Ambiental Rural contribui para o controle e 

distribuição dos recursos naturais, também contribui para montar corredores 

ecológicos, RPPNs, entre outros. 

Metas 

a. Controle e melhor distribuição dos recursos naturais; 

b. Criação de corredores ecológicos, RPPNs; 

c. Conhecimento sobre Cadastro Ambiental Rural (CAR). 

Prazos 24 meses; 60 meses para cadastro de 100% dos lotes no CAR. 

Atores envolvidos 
Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente; Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais; EPAGRI; Apremavi. 
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Ação (08) Cadastro Ambiental Rural (CAR) 

Legislação incidente Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal). 

 

Ação (09) Combater Crimes Ambientais Contra a Fauna e a Flora 

Grau de prioridade Alta. 

Justificativas Infrações. 

Metas 

a. Proteger a biodiversidade de fauna e flora; 

b. Intensificar a fiscalização; 

c. Promover a educação ambiental; 

d. Contratação de um fiscal ambiental. 

Prazos Indeterminado. 

Atores envolvidos 
Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente; Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais; EPAGRI; Apremavi; Comunidade. 

Legislação incidente Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 (Lei de Crimes Ambientais). 

 

Ação (10) Promover Estudos, Pesquisas e Trabalho com Espécies Nativas Regionais 

Grau de prioridade Média/Alta. 

Justificativas 
Pouca ou nenhuma pesquisa sobre a flora nativa local. Grande potencial 

econômico da flora local. 

Metas 

a. Desenvolver novas práticas e projetos levando em consideração a grande 

biodiversidade do município;  

b. Fomentar criação de plantas nativas. 

Prazos  Permanente. 

Atores envolvidos 
Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente; Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais; EPAGRI; Apremavi; Universidades. 

Legislação incidente Lei nº 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica). 

 

Ação (11) Áreas com Predominância de Silvicultura 

Grau de prioridade Média. 

Justificativas 

No município de existem aproximadamente 4.082,589 hectares (FBDS, 2015) 

de plantios florestais de espécies exóticas. Isto torna a atividade uma das 

principais do município. 

Metas 

a. Promover a adequação ambiental em 100% dos imóveis que desenvolvem a 

silvicultura de espécies exóticas;  

b. Promover a Inserção dos imóveis rurais no CAR e assinatura do PRA para 

recuperar passivos ambientais existentes;  

c. Recuperar as APPs e RLs de acordo com o Código Florestal;  

d. Realizar fiscalização sistemática para inibir agressões ambientais. 
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Ação (11) Áreas com Predominância de Silvicultura 

Prazos 60 meses. 

Atores envolvidos Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente. 

Legislação incidente 

Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal); Lei nº 11.428/2006 (Lei da Mata 

Atlântica); Decreto nº 6.660/2008 (Regulamentação da Lei da Mata 

Atlântica). 

 

Ação (12) 
Compatibilizar e Criar a Legislação Municipal com a Legislação Federal 

da Mata Atlântica visando sua aplicação eficaz 

Grau de prioridade Alta. 

Justificativas 
Aproximar a Legislação Municipal com a Legislação Federal, revisar as 

mesmas, buscando maior visibilidade ambiental no município. 

Metas 

a. Levantamento, avaliação e revisão de toda a legislação ambiental vigente 

na cidade de José Boiteux;  

b. Avaliação e entendimento das responsabilidades cabíveis à legislação 

municipal;  

c. Articulação entre a esfera municipal, estadual e federal para o 

desenvolvimento de ações; 

d. Redução das irregularidades no uso de áreas da cidade. 

Prazos Permanente. 

Atores envolvidos 
Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente; Poder Legislativo Municipal de 

José Boiteux. 

Legislação incidente 

Lei Federal nº 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica); Decreto Federal nº 

6.660/2008 (Regulamentação da Lei da Mata Atlântica); Resoluções Conama 

nº 010/1993 (Estágios Sucessionais - Geral), nº 04/1994 (Estágios 
Sucessionais de Florestas em SC), e nº 423/2010 (Estágios Sucessionais de 

Campos de Altitude); Lei Municipal Complementar 12/2008, de 12 de 

dezembro de 2008 (Plano Diretor); Lei Municipal nº 1.058 de 24 de junho de 

2015 (Plano Municipal de Educação); Lei Municipal Complementar Nº 

039/2013 de 13 de dezembro de 2013 (Código de Obras e Edificações do 

Município); Lei Municipal N° 911/2012 (Plano de Saneamento); 

 

Ação (13) Zerar o Desmatamento Irregular de Florestas Nativas  

Grau de prioridade Muito Alta. 

Justificativas 

O corte e supressão da mata atlântica é dependente do estágio de regeneração 

desta e dos fins pretendidos, sendo estes critérios estabelecidos em lei. Para 

José Boiteux verifica-se grande quantidade de infrações contra a flora. 

Necessita-se ações de redução dos crimes ambientais acometidos no 

município bem como preservar a Mata Atlântica. 
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Ação (13) Zerar o Desmatamento Irregular de Florestas Nativas  

Metas 

a. Sistematizar o acompanhamento do uso e ocupação do solo do território 

municipal, por meio de análise de imageamento de satélite e sistemas como 

MapBiomas; 

b. Produzir relatórios anuais de Controle de Desmatamento para o Conselho 

Municipal de Meio Ambiente ou equivalente e dar publicidade ao mesmo em 

jornais de circulação local e/ou digital; 

c. Zerar o desmatamento ilegal, irregular, clandestino ocorrido no território 

municipal de José Boiteux até o ano de 2025. 

d. Manutenção das taxas desmatamento ilegais, irregulares, clandestinos, 

igual a zero, permanentemente. 

Prazos 60 meses. 

Atores envolvidos 
Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente; Conselho Municipal do Meio 

Ambiente; IMA; Comunidade Local. 

Legislação incidente 

Constituição Federal Brasileira de 1988 (Artigo 225), Lei 9.605/1998 (Crimes 
Ambientais), Lei Federal nº 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica); Decreto 

Federal nº 6.660/2008 (Regulamentação da Lei da Mata Atlântica); Lei Federal 

nº 12.651/2012 (Código Florestal); IN 23 - Supressão de Vegetação Nativa em 

Área Rural; IN 24 - Supressão de Vegetação Nativa em Área Urbana; 

 

Ação (14) Unidade de Conservação da Bacia do Ribeirão Maringá 

Grau de prioridade Alta 

Justificativas 

Não existe Unidade de Conservação no território municipal, se encontra 

localizada em Áreas Prioritárias de Conservação do MMA. Recomendação do 

Engenheiro Florestal do município. Manancial de captação de água. 

Metas Criação da Unidade de Conservação. 

Prazos 120 meses. 

Atores envolvidos 
Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente; ICMBio; IMA; Comunidade 

Local. 

Legislação incidente 
Lei nº 11.428/2006 (Lei da Mata Atlântica); Lei nº 9.985/2000 (Lei do 

SNUC); Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal). 
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