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Resumo Executivo 
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA LAGOA DO PERI 

APA - Uma solução, simples, democrática, com proteção ambiental aliada ao 
desenvolvimento econômico sustentável, aumento de arrecadação para os cofres 
públicos, com melhoria da qualidade de vida e respeito às gerações futuras. 

 
Proposta de zoneamento para APA da Lagoa do Peri.                                     

As residências excluídas da re-categorização continuam excluídas, sem prejuízo à estes 
moradores. 



O que está sendo proposto pela Floram: 

✓378 residências e 1.247 pessoas afetadas com a proposta de MONA;

✓Acréscimo de 2.293 ha á área original, o que representa 115% a mais 

de área de proteção integral;

✓A nova poligonal, apresentada pela Floram, retira da área do contrato 

cerca de 259 pessoas;

✓Restam ainda cerca de 988 pessoas dentro da nova poligonal 

apresentada pela Floram, sem contar o que foi anexado no Ribeirão da 

Ilha;

✓Inúmeros processos compensatórios com a volta de cobrança do IR 

ao invés do IPTU; 

✓Diminuição de arrecadação pela PMF com as perdas do IPTU e 

oportunidades de negócios;

✓Fim da exploração da água pela Casan;

✓Violação do que dispõe o art. 22, da Lei nº 9.985/2000 - § 7º - A 

desafetação ou redução dos limites de uma unidade de conservação só 

pode ser feita mediante lei específica;

✓Violação do artigo 49 da Lei nº 9.985 de 18 de Julho de 2000: A área 

de uma unidade de conservação do Grupo de Proteção Integral é 

considerada zona rural, para os efeitos legais;

✓Aumento do desemprego.



O Problema da MONA 

• A proposta de MONA para a Lagoa do Peri não passa de uma tentativa 
de manter o que já era, desonerando o Município do dever imediato de 
indenizar as pessoas afetadas, vez que a indenização dependeria de 
um pleito individual. Por outro lado, os moradores continuam 
totalmente  atrelados à discricionariedade do poder público, com 
nenhuma ou muito pouca autonomia, o que certamente será fonte de 
inúmeros conflitos;

• Como MONA o poder público decide de forma unilateral o que acha 
que se enquadra e não se enquadra como “compatível”,  tornado-se 
praticamente dono da área e ditando as regras, com pouca 
participação popular. Tornar uma área, como a da Lagoa do Peri e o 
Sertão, além do Ribeirão da Ilha, com a quantidade de propriedades 
existentes, numa área de proteção integral, na categoria MONA, é algo 
inédito no Brasil;

• Ocorre que a realidade atual impõe que se considere os serviços 
ecológicos que o local presta à sociedade. A preservação desses 
serviços é de fundamental importância para a melhoria da qualidade de 
vida, para a manutenção e geração de empregos, e para o 
desenvolvimento econômico. Qualquer proposta precisa primeiro 
provar que ela é sustentável;

• A proposta de MONA da FLORAM não está embasada em referencial 
teórico algum, não é transparente quanto ao que pretende e aos 
objetivos propostos, muito menos quanto à sustentabilidade. Exemplo 
disso é o levantamento fundiário, o qual nunca foi apresentado em 
reuniões do conselho do Parque e nem mesmo considerado nas 
discussões; 



• Propor uma área de proteção integral onde todas as propriedades são 
privadas, que recebe milhares de visitas ao longo do ano, sem 
considerar as diferenças culturais e econômicas e ambientais 
existentes entre a parte norte e sul da área do contrato, dentro de uma 
área urbana e turística, colocando em risco a sustentabilidade de 
famílias e a arrecadação do município, é algo impensável nos dias de 
hoje.

A Solução da APA 

• A proposta de APA preza pela simplicidade e sustentabilidade. As 
poligonais são mantidas, à exceção da área excluída pela FLORAM 
que permanece excluída, sendo as áreas de ocupação urbana 
mapeadas como Zonas de Uso Sustentável, abrindo espaço para o 
desenvolvimento de pequenos negócios sustentáveis, benéfico ao 
município, que podem gerar empregos e aumentar a arrecadação;

• A proposta de APA diminui consideravelmente a possibilidade de 
conflitos entre as comunidades e a Prefeitura. Pelo contrário, vai 
trazer a possibilidade de um futuro melhor para as novas gerações 
locais, tradicionais ou não, além de um maior otimismo e confiança no 
serviço público;

• A proposta da APA inclui uma zona de proteção integral - Zona da 
Vida Silvestre, portanto não apresenta risco para a biodiversidade e 
preserva os serviços ecossistêmicos. Pelo contrário, utiliza estes 
serviços em prol do ser humano, gerando riquezas e renda;

• A APA constitui um instrumento mais participativo, conforme o 
Parágrafo 5o do Art. 15 que diz que “a Área de Proteção Ambiental 
disporá de um Conselho presidido pelo órgão responsável por sua 
administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, 



de organizações da sociedade civil e da população residente, 
conforme se dispuser no regulamento desta Lei”, ficando, dessa 
forma, menos sujeita às interferências e mudanças políticas, e  aos 
interesses econômicos.

A Floram quer uma APA, mas ainda não se deu conta! 

Os critérios para a re-categorização apresentado pela Floram são: 

“eliminar os conflitos sociais”, “não precisar indenizar os 

proprietários”, “poder manter a sustentabilidade”, e “permitir as 

edificações já existentes”.

Isso é APA e não MONA!

✓Ora, se estes são os argumentos, logicamente a proposta de MONA 

não é a mais adequada, considerando que ainda um número 

expressivo de moradores irá permanecer dentro da poligonal 

apresentada;

✓Não existe silogismo entre as premissas apresentadas e a proposta 

de MONA;

✓Seguindo os próprios argumentos da FLORAM, fica claro que a 

categoria apontada como MONA, na verdade, deve ser outra. Neste 

raciocínio uma APA seria a mais adequada. 



Nota Técnica: Proposta Alternativa à Re-categorização do 

Parque Municipal da Lagoa do Peri - APA da Lagoa do Peri 

Autor: Oldemar Carvalho Junior* 
(*resumo sobre o autor ao final desse documento) 

1. Introdução  
A presente Nota Técnica (NT) representa uma proposta alternativa à re-categorização do 

Parque Municipal da Lagoa do Peri. Soma-se a isso, o fato de que a categoria de 

Monumento Natural (MONA) foi colocada sem a possibilidade de discussão de outras 

opções, o que pode ter afetado profundamente o sentimento e a avaliação geral das 

comunidades envolvidas. Da mesma forma, há que se considerar, que existem vários 

trabalhos científicos publicados em jornais peer review que não foram considerados nas 

discussões do Conselho Consultivo. Esta NT busca resgatar várias das informações 

existentes e que foram ignoradas. É baseada principalmente no capital natural e nos 

serviços ecossistêmicos do Sistema da Lagoa do Peri, como temas que deveriam, 

necessariamente estar incluídos em qualquer proposta de gestão de áreas protegidas. 

Propostas de gestão ou re-categorização, devem ser embasadas na vocação natural do 

sistema da Unidade de Conservação. Foi-se o tempo em que se acreditava que proteger o 

ambiente era fechá-lo à sociedade. Segundo Lutzemberg, um dos maiores ícones da 

conservação ambiental no Brasil — “A criação de uma área protegida é uma confissão de 

suicídio. Uma sociedade que precisa proteger a natureza de si mesma não pode estar certa". 

Lutzemberg pregava a conservação pelo uso, com inclusão social, através da educação 

ambiental e do manejo adequado dos recursos.  

A população, o ser humano, não pode ser visto como o problema, mas sim como parte da 

solução. Basta ver quais são os principais serviços, com valor de mercado, fornecidos pelo 

sistema da Lagoa do Peri: turismo, fornecimento de água potável e pescado. Não é surpresa 

o fato de que as principais atividades econômicas estão relacionadas com a extração de 

água para abastecimento púbico, pesca e turismo. Entretanto, no caso de MONA, por força 

da legislação, estes serviços não serão mais aproveitados pela sociedade, nem pelo poder 

público. Como resultado, conflitos  que perduram desde a criação do Parque Municipal, 

devem ser acentuados. 



Por exemplo, o histórico da pesca na Lagoa do Peri é marcado por conflitos de interesses. 

Dois grupos de pesca principais estão ativos na área, um profissional e outro amador. 

Conflitos como estes deveriam ser resolvidos dentro de uma gestão participativa e não 

apenas proibir a atividade. O resultado da proibição foi criar a pesca ilegal, beneficiando 

pescadores clandestinos, presentes diariamente na área, principalmente durante a noite. 

Hoje, como a pesca na lagoa "não existe”, não temos a disposição dados importantes como 

o estoque de peixes, quantidade de pescados, e esforço de pesca. Além de não resolver, o 

problema é agravado, com prejuízo para a comunidade local e para o ecossistema. 

Importante também ressaltar, a presença da espécie Lontra longicaudis no sistema, uma 

espécie ameaçada e de grande importância ecológica e econômica, que vem sendo 

estudada no local por mais de 30 anos (Rodrigues et al., 2013; Carvalho Junior, 2007; 

Carvalho Junior, 1990). Inexplicavelmente, os pesquisadores do Projeto Lontra nunca forma 

chamado pelo Conselho para opinar quanto ao processo de re-categorização. De fato, tanto 

a pesca, como o turismo, e a lontra, praticamente não embasam a proposta de MONA. 

O caso específico da Lontra Neotropical é emblemático. Como um carnívoro de topo, ela é 

responsável pelo efeito cascata de cima para baixo na cadeia trófica, controlando o estoque 

de carbono do sistema, com consequências e efeitos ainda pouco conhecidos. A avaliação 

da lontra é de fundamental importância, para a economia e para a conservação do sistema 

—  a sua proteção na Lagoa do Peri requer, não apenas pesquisa científica, mas também 

mobilização social da comunidade da Lagoa do Peri, da Armação e comunidades dos 

entornos, incluindo comunidades tradicionais. Isso vem sendo feito pelo Projeto desde 

1986, 32 anos de experiência, com livros e mais de 100 trabalhos publicados, nacional e 

internacionalmente. Causa estranheza a falta de interesse das agencias governamentais 

envolvidas no Conselho pelos trabalhos realizados pelo Projeto Lontra. 

Cabe ressaltar que agências governamentais estão sendo cada vez mais questionadas 

quanto aos custos e benefícios do orçamento financeiro anual empregado para manter a 

conservação de áreas como Parques.  O Parque Municipal da Lagoa do Peri depara-se hoje 

com um desafio que é o de definir uma nova categoria de conservação, baseada no Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). Desde que o Parque foi criado, em 1981, 

conflitos têm se acentuado, relacionados com direito à propriedade, pesca, turismo, 

exploração da água para uso público e privado, e a conservação da fauna e flora. 



Segundo o relatório do levantamento fundiário realizado pela Floram/Iguatemi, existem 366 

moradias dentro da atual poligonal do Parque (pag. 102 do relatório fundiário), o que, 

segundo o IBGE, representa cerca de 1.171 pessoas. A proposta de MONA tem como mérito 

o fato de ter retirado uma parcela de moradores da nova poligonal apresentada, o que 

representa cerca de 259 pessoas. Entretanto, fica ainda uma parte expressiva de moradores, 

cerca de 912 dentro da área da poligonal, ou 988 pessoas, incluindo as presentes na 

área anexada do Ribeirão da Ilha.  

Apesar do Conselho e a Floram afirmarem que a área anexada não possui moradias, isso não 

condiz com a realidade. De forma a esclarecer o assunto, o Instituto Ekko Brasil contratou 

um profissional em SIG que fez o levantamento da área, detectando várias moradias ali 

presentes. Este assunto será detalhado mais a frente nesse relatório, na página 31. O que 

impressiona é o número de pessoas afetadas, e desconsideradas na discussão do processo 

de re-categorização. 

Tal número é deveras significativo, visto que vários municípios catarinenses, e mesmo de 

outros estados, possuem população de 700 a 1500 pessoas. Tal fato contradiz as 

justificativas apresentadas pela FLORAM para a definição da categoria de MONA, utilizando 

argumentos como “eliminar os conflitos sociais”, “não indenizar os proprietários”, “manter a 

sustentabilidade”, e “permitir as edificações já existentes”. Seguindo estes argumentos, da 

própria FLORAM, fica claro que a categoria apontada como MONA não é a mais indicada. 

Isto é, o próprio estudo da FLORAM indicou que a categoria de APA (Área de 

Proteção Ambiental) seria a mais adequada. Portanto, considerando as premissas 

apresentadas pela FLORAM e a proposta de MONA, observa-se inexistir silogismo entre elas. 

Todas as partes envolvidas com o ecossistema da Lagoa do Peri estão empenhadas em 

achar soluções para as questões sociais, econômicas e ambientais, associadas com o 

gerenciamento da área.  Habitats críticos, espécies ameaçadas, qualidade e quantidade de 

recursos naturais, valores estéticos, turismo e uso econômico, são algumas das questões 

reconhecidas pelas agências governamentais, ONGs, e o público em geral. Portanto, de 

forma a serem mais justas e realistas, as tomadas de decisões devem ser baseadas não 

apenas no sistema ambiental, mas também no econômico e no social, de forma a avaliar 

melhor as consequências oriundas das decisões administrativas, baseadas nos valores 

sociais conflitantes. A conservação da Lontra Neotropical, por exemplo, só recentemente se 



incorporou aos interesses de diferentes stakeholders, como cientistas, escolares, 

comunidade local e turistas. 

O Levantamento Fundiário 
O levantamento fundiário nos limites do Parque Municipal da Lagoa do Peri, teve como 

objetivo a elaboração e implantação de um Plano de Regularização Fundiária e o 

enquadramento ao SNUC (Lei Federal no 9.985/200), em conformidade com o Item 4.1, do 

Plano de Execução de Recursos de Compensação Ambiental – Reforço Eletroenergético da 

Ilha de Santa Catarina – Processo de Compensação no 02001.003230/2007-21/MMA/ICMBio.  

O relatório nunca foi discutido pelo Conselho Consultivo do Parque, e nem levado em 

consideração no relatório da FLORAM. Vários aspectos importantes foram levantados pelo 

fundiário, relacionados a pequenos negócios presentes na área do Parque,  assim como 

ações de pesquisa e ensino. Vale ressaltar o expresso na página 64 do relatório fundiário, 

onde o Instituto Ekko Brasil e o Projeto lontra é citado como: “…e uma instituição, o Instituto 

EKKO Brasil, constituído na área de intervenção por um Centro de Pesquisa que abriga o Projeto 

Lontra, e conta com estrutura física para o desenvolvimento de cursos e atividades voltadas ao 

ensino, capacitação e educação ambiental, atuando na região a cerca de 30 anos”, além de 

negócios como latoaria veicular, produção e comércio de cachaça — definindo como 

principais atividades a agricultura, o artesanato e ecoturismo.  

O levantamento fundiário referenciou 366 imóveis. O relatório também ressalta a 

presença de captação e distribuição de água pela CASAN e pela Distribuidora de Água 

Nascentes da Ilha. Segundo ainda o relatório “o fornecimento de energia elétrica se dá 

unicamente pela rede das Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A – CELESC e apenas 3,36% dos 

imóveis não são abastecidos por este serviço, correspondendo aos terrenos vazios”.  

Do extraído, pode-se concluir que estamos falando de cerca de 1.247 pessoas no 

interior da poligonal atual. Este número pode ser considerado mais do que significativo, 

pelo fato de ser maior do que muitos municípios brasileiros. Mesmo considerando que a 

proposta da Floram exclui uma parcela de moradores, esse número ainda deve ficar em 

torno de 912 pessoas ou 988 pessoas incluindo as presentes na área anexada do 

Ribeirão da Ilha. 

Cabe ressaltar a citação quanto ao processo de criação do Parque (Pág. 85 do relatório 

fundiário): “A criação do Parque gerou uma forte sensação de insegurança e frustração na 



população que viu aquilo acontecer sem a sua vontade. As propostas de conservação dos 

engenhos e de assistência técnica aos moradores nunca foram realizadas. Os habitantes foram 

proibidos de plantar, coletar e construir como vinham fazendo de forma rudimentar, sem que se 

apresentasse uma outra opção de manejo do solo. Aconteceu o êxodo e as pessoas passaram a 

buscar empregos na cidade”.  

O parágrafo acima confirma o processo antidemocrático que acompanhou até os dias de 

hoje toda a criação e gerenciamento do Parque Municipal da Lagoa do Peri. Esse mesmo 

processo é pautado na re-categorização atual, liderado por agentes governamentais e com 

pouca transparência. 

2. Caracterização da Lagoa do Peri 
A Lagoa do Peri é um resultado de milhões de anos de adaptação de processos físicos, químicos e 

biológicos. Atualmente, as espécies que vivem ali representam uma rede de informações que, ao 

longo desse tempo, foram e são transportadas no DNA destas, responsável pela manutenção e pelo 

futuro de ecossistema. A bacia hidrográfica e a planície costeira que circundam a lagoa são cobertas 

pela Floresta Atlântica, um importante bioma brasileiro, rico em biodiversidade. Juntamente com as 

macrófitas aquáticas, elas são responsáveis por capturar a energia solar e torna-la disponível para o 

resto da cadeia trófica. 

A área está localizada aos 27°42’S e 48°30’O, no sudeste da Ilha de Santa Catarina, Sul do Brasil. A 

Lagoa do Peri tem aproximadamente 5 km2 de superfície de água, mantida principalmente pela 

precipitação. A profundidade média é de 7 a 8 metros, com um máximo de 11 metros. Ela está em 

contato com o Oceano Atlântico através de um canal estreito de 4 km de comprimento, paralelo a 

costa, mas que ainda não é afetada pelas marés (Figura 1). Esta situação deve se modificar dentro 

dos próximos 50 anos em decorrência da elevação do nível do mar. Este canal representa um 

corredor ecológico vital, utilizado pela população local de lontras para chegar ao oceano e, pelo 

menos à duas outras importantes áreas próximas, a Lagoinha do Leste e Praia dos Naufragados 

(Carvalho-Junior, 2007). 



 
Figura 1. Localização da Lagoa do Peri. (A) Conectividade ecológica da Lagoa do Peri, relacionada com a 
distribuição da Lontra longicaudis, com outras áreas da Ilha de Santa Catarina (Lagoa da Conceição, Lagoinha 
do Leste, e Naufragados). (B) Distribuição das áreas protegidas na Ilha de Santa Catarina. Source: 
www.egov.ufsc.br. Mais de 20% da área total de Florianópolis está mapeada em áreas protegidas. 

O clima local pode ser considerado como ameno, com uma precipitação anual total de 128.5 mm, 

um mínimo de 78 mm em Junho e um máximo de 189 mm em Fevereiro (Figura 2). A temperatura 

média anual é de 20.68oC, um mínimo de 17.1oC em Julho, e máximo de 24.2oC durante o mês de 

Fevereiro. A temperatura da água varia de 15oC em Junho a 30oC em Janeiro (Laudares-Silva, 1999). 

A insolação média anual é 5.068,435 kWh/m2/day. A descarga média da água do sistema é 433,78 l/s, 

ou 0,43 m3/s (IPUF, 2010). 
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Figura 2. Precipitação média mensal (2002-2005) na Lagoa do Peri. Fonte: Epagri, 2006. 

A Bacia da Lagoa do Peri é constituída por um embasamento cristalino formado no Pleistoceno e 

Holoceno. A lagoa está relacionada com a presença de um terraço costeiro adjacente ao corpo 

d'água, formada durante o quaternário, decorrente da flutuação do nível do mar nos último 5 mil 

anos. Como consequência, o sedimento da Lagoa do Peri é uma mistura de materiais originados do 

embasamento cristalino, transportados por rios, e sedimentos carreados por processos marinhos 

oriundos da planície costeira adjacente (Oliveira, 2002).  A idade estimada da Lagoa do Peri, como a 

conhecemos hoje, é de 7.500 anos (Saupe and Mosimann, 2003).  A 120.000 anos atrás, a lagoa era 

uma baia marinha abrigada (Castilhos, 1995; Oliveira, 2002). A cerca de 18.000 anos atrás, durante o 

Holoceno, barreiras intercaladas de depósitos de areia marinha começaram a formar as 

características do que a lagoa é hoje. 

O complexo cristalino que circunda a Lagoa do Peri é formado por um material à prova d'água que 

promove uma rápida drenagem da água para dentro da lagoa. Como consequência, os 

compartimentos geomorfológicos presentes na área são representados por costões rochosos, 

restinga e pequenas áreas úmidas, influenciadas por córregos e riachos. No lado oeste da bacia, os 

córregos possuem um forte gradiente longitudinal, situados em encostas muito íngremes. Este 

gradiente resulta na ocorrência de várias cachoeiras e corredeiras. Nas áreas mais baixas, onde as 

águas deslizam sobre os planos, elas formam meandros e pequenas áreas úmidas. 

Os córregos na bacia dependem da precipitação. A maioria são considerados intermitentes, 

desaparecendo na ausência das chuvas. Entretanto, a distribuição regular da chuva ao longo do ano, 

garante o suprimento desta fonte. De maneira geral, estes cursos de água possuem duas máximas, 

primavera e final de verão, e duas mínimas, início do verão e outono. O sistema de drenagem da 
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lagoa ocupa uma área de 20 km². Esta área é equivalente a 4.66% do território da Ilha de Santa 

Catarina, representando uma das feições ecológicas mais importantes no sul da Ilha. 

Ecossistemas cobertos por Floresta Atlântica, como a Lagoa do Peri, são conhecidos pela alta 

biodiversidade. A área é residência de inúmeras espécies, entretanto, esta riqueza ainda não está 

devidamente quantificada. Podemos encontrar, na Lagoa do Peri, 19 espécies de anfíbios (Assis, 

2012), 7 espécies de fitoplâncton (Figueiredo and Giani, 2009), 18 espécies de zooplâncton (Nemar, 

1999), 17 espécies de borboletas (Silva, 2008), 244 espécies de aves, 7 espécies de peixes (Carvalho 

Junior, 1990), 3 espécies de crustáceos (Nemar, 1999), e 13 espécies de mamíferos (Graipel et al, 

2006; Carvalho Junior, 2007). A Tabela 1 mostra a riqueza de espécies conhecidas na Lagoa do Peri.  

Entretanto, devido a falta de inventários sistemáticos, este número está provavelmente 

subestimado. 

Tabela 1. Riqueza de espécies no Parque Municipal da Lagoa do Peri. 

Fonte: 1Graipel et al, 2006; 1Carvalho Junior, 2007; 2Assis, 2012; 3Carvalho Junior et al, 2010;  4Naka et al, 2002, 
5Ghizoni-Jr and Graipel, 2005, 1Carvalho Junior, pers. obs.; 6Silva, 2008, Carvalho Junior, 2010, Nemar, 1999; 
7Saupe and Mosimann, 2028, Carvalho Junior, 1990, Figueiredo and Giani, 2009. 

Plantas 
O entorno da lagoa consiste principalmente de Floresta Atlântica em diferentes estágios 

sucessionais. O mosaico de vegetação consiste de vegetação de restinga, vegetação arbustiva, e 

macrófitas aquáticas no corpo d'água. Esta alta diversidade é consequência da presença de 

diferentes compartimentos geomorfológicos presentes na área. Entre os diferentes tipos de 

comunidades de plantas, pode-se observar que, na hierarquia vertical, a Floresta Atlântica possui 

uma estratificação marcante. Por outro lado, a vegetação de restinga e arbustiva, é dominada por 

arbustos lenhosos e ramificados a partir do chão. No caso das populações herbáceas, estas são 

dominadas por macrófitas aquáticas. 

Grupo # Espécies

Plantas7 80

Invertebrados6 53

Reptils5 6

Aves4 244

Peixes3 7

Anfíbios2 19

Mamíferos1 13

Total 422



Vegetação arbustiva e herbácea respondem por 13 Km2 do total da área. A vegetação primária nas 

encostas ocupa 57 km2, enquanto que a presente na restinga cobre uma área de 0,3 km2. A 

vegetação secundária em processo de regeneração conta com 9,4 km2. A área reflorestada é de 0,5 

km2, localizada no campo de restinga. Esta é representada por espécies de pinus e eucaliptus 

(Carvalho Junior, 1990; Cardoso et al, 2008). 

A Floresta Atlântica ocupa as áreas de maiores declives, áreas de inundação e parte da restinga. Do 

total da área de captação, cerca de 8 quilômetros quadrados (40%) representam área de montanha, 

onde as espécies predominantes são a Ocotea catharinensis, Sloanea guianensis, Euterpe edulis e 

Schizolobium parahyba.  Estas espécies apresentam alturas dominantes, copas largas, formando uma 

cobertura de topo bastante densa. Sob esta cobertura, existe um ambiente bastante ensombreado e 

húmido, onde espécies tolerantes e dependentes da cobertura de topo podem sobreviver. 

   
Figura 3. Espécies com alturas dominantes e copas largas. As copas mais claras e achatadas são os guapuruvus 
(Schizolobium parahyba). A foto da esquerda mostra uma das pequenas áreas úmidas presentes ao longo da 
margem lagunar. Fotos do autor. 

Não existe um inventário completo e organizado das espécies de vegetais no Parque Municipal da 
Lagoa do Peri. O que se sabe até o momento, somam 28 espécies principais, sendo 18 terrestres, 4 
macrófitas aquáticas, e 7 espécies de fitoplâncton (Tabela 2). A maioria ainda não possui o status de 
conservação definido, sendo que a Ocotea catharinensis é considerada vulnerável, e duas espécies 
de macrófitas (Typha e Nymphoides) e uma de fitoplâncton (Alaucoseira) são reconhecidas como 
pouco preocupante. 



Tabela 2. Principais espécies vegetais no Parque Municipal da Lagoa do Peri. 

Fonte: 1Bresolin (1979), 2Carvalho Junior (1990), 3Figueiredo and Giani (2009). 

Habitat Nome Científico Status IUCN

Terrestre Ocotea catharinensis1 Vulnerável

Terrestre Sloanea guianensis1 -

Terrestre Euterpe edulis1 -

Terrestre Guappira opposita1 -

Terrestre Eugenia catharina1 -

Terrestre Eugenia umbellifora1 -

Terrestre Camponesia littoralis1 -

Terrestre Gomidesia palustris1 -

Terrestre Opuntia vulgaris1 -

Terrestre Vitex megapotamica1 -

Terrestre Epidendrum ellipticum1 -

Terrestre Gramínea stenotaphum1 -

Terrestre Ficus organensis1 -

Terrestre Tabebuia umbellata1 -

Terrestre Myrcia dichrophylla1 -

Terrestre Myrcia multiflora1 -

Terrestre Genoma schottiana1 -

Terrestre Bactris lindmaniana1 -

Terrestre Schizolobium parahyba2 -

Macrófita Typha domingensis2 Pouco Preocupante

Macrófita Fuirena robusta2 -

Macrófita Helio ccocharis geniculata2 -

Macrófita Nymphoides indica2 Pouco Preocupante

Fitoplâncton Aulacoseira granulata3 Pouco Preocupante

Fitoplâncton Cosmarium sp3 -

Fitoplâncton Peridinium umbonatum3 -

Fitoplâncton Cylindrospermopsis raciborskii3 -

Fitoplâncton Cyclotella sp3 -

Fitoplâncton Cryptomonas erosa3 -

Fitoplâncton Planktolyngbya brevicelularis3 -



Importante ressaltar que o nome da lagoa vem da macrófita Fuirena robusta, popularmente 

conhecida como Piri. Ironicamente, o nome foi erroneamente digitado do início pelo governo local 

como "Peri", e ao invés de ser "Lagoa do Piri" ficou "Lagoa do Peri". O termo Piri é originário dos 

índios Tupi-Guaranis, que usavam esta macrófita, misturada com cipós, para fazer cestos e tapetes. 

No início do século 19, com a chegada dos Portugueses, a mudança dos antigos padrões de 

diversidade imposta pelos Tupi-Guaranis foi acentuada em pequenas fazendas fixas dentro do 

ecossistema. A agricultura nesta época era baseada em mudanças regulares de uma área para outra. 

A nova agricultura foi baseada na derrubada da floresta, seguida da queima dos troncos e galhos, 

para o plantio do feijão, mandioca, banana e milho. Na década de 30, a área era conhecida por 

exportar a farinha de mandioca.  

A lagoa, fertilizada com matéria orgânica das montanhas do entorno, e com nutrientes da 

agricultura, dejetos humanos e animais, também ficou responsável por fornecer proteína dos peixes 

às comunidades do entorno e passou a movimentar outro negócio que era a pesca.  Ao mesmo 

tempo, a pequena população humana, baseada no topo das montanhas, "Sertão do Peri", e na área 

de restinga "Contrato", era regulada em tamanho principalmente pelas doenças e mortalidade 

infantil. Uma das doenças, a febre maculosa, é transmitida por um carrapato, Amblyomma ovale 

(Koch, 1844) (Acari: Ixodidae). Esse carrapato ocorre naturalmente dentro do Sistema da Lagoa do 

Peri. Como exemplo, três fêmeas e um macho de Amblyomma ovale (Acari: Ixodidae) foram 

encontrados recentemente parasitando uma Lontra Neotropical na área de estudo (Andrade et al., 

2015).  

Após a década de 80, a agricultura na área começou a declinar devido ao empobrecimento do solo e 

ao aumento da urbanização na Ilha como um todo. A paisagem, antes dominada por cultivos de 

banana, milho, feijão e mandioca, começa a se modificar. As plantações são abandonadas 

simplesmente porque não valia mais a pena ou o cultivo não dava o retorno esperado. Hoje, a maior 

parte da floresta está recuperada, especialmente nas áreas de grandes declives.  Trata-se de um 

exemplo natural de crescimento e declínio, que nada tem a ver com a posteriori decretação do 

Parque Municipal. Dentro do sistema, podemos identificar um mosaico de diferentes tipos de 

vegetação: restinga, arbustiva, herbácea/macrófitas, floresta e fitoplâncton. 

A vegetação de restinga corresponde a 0.35 quilômetros quadrados, se extendendo em uma faixa 

de 250 metros de largura em média, paralela a linha de praia. Ali a espécie dominante é a Guappira 

opposita (Maria-mole), representando 50-70% da formação vegetal local. Outras espécies 

encontradas são Eugenia catharina, Eugenia umbellifora, Camponesia littoralis, e Gomidesia palustris. 

As margens da vegetação arbustiva, que delimita as dunas fixas e móveis, consistem principalmente 

de Cactaceae, Opuntia vulgaris, Vitex megapotamica, Epidendrum ellipticum e Grassy stenotaphum. Na 



restinga é comum a presença do Ficus organensis, da Tabebuia umbellata, da Myrcia dichrophylla, da 

Myrcia multiflora, da Genoma  schottiana e da Bactris lindmaniana (Bresolin, 1979). 

Na água, sete espécies de fitoplâncton podem ser encontradas, sendo Chlorophyceae e 

Cyanophyceae as mais abundantes. Com relação ao zooplâncton, existem registros para um 

cyclopodida, seis Cladoceros, e oito rotiferos (Nemar, 1999). 

Peixes 
A Lagoa do Peri é a casa de 7 espécies de peixes principais (Tabela 3). Estes podem ser tanto 

estuarinos como de água doce: Mugil platanus (Günther, 1880), Centropomus parallelus (Poey, 1860), 

Eucinostomus melanopterus, (Bleeker, 1863), Geophagus brasiliensis (Quoy and Gaimard, 1824), Tilapia 

rendalli (Boulenger, 1897), Gymnogeophagus rhabdotus (Hensel, 1870) and Hoplias malabaricus 

(Bloch, 1794) (Carvalho-Junior, 1990; Ribeiro and Marcon, 1999; Mafra et al., 2003; Zank et al., 2010). 

Os principais peixes predados pelas lontras são o Geophagus brasiliensis e a Tilapia rendalli que, 

juntamente com o Gymnogeophagus rhabdotus, são distribuídos ao longo das margens da lagoa, 

entre as macrófitas aquáticas Typha domingensis, Fuirena robusta, Helio ccocharis geniculata e 

Nymphoides indica (Carvalho-Junior, 1990). 

Tabela 3. Peixes da Lagoa do Peri (Carvalho Junior, 2010). 

Portanto, ciclídeos como Geophagus brasiliensis, Gymnogeophagus rhabdotus e Tilapia rendalli são 

facilmente encontrados entre a vegetação, próximos às margens. Por outro lado, Mugil platanus e 

Centropomus parallelus são mais frequentes nas águas abertas da lagoa, em constante movimento, 

formando pequenos cardumes ou nadando solitários. Hoplias malabaricus é encontrada em 

pequenos números, próximo a margem ou em pequenas partes dos córregos. Um crustáceo comum 

na Lagoa do Peri é o Pitú, lagosta de água doce, Macrobrachium carcinus (Linnaeus, 1758) e M. olfersii 

(Wiegmann, 1836) (Ribeiro and Marcon, 1999). Como os ciclídeos,  os pitús são também comumente 

vistos próximos às margens. 

Espécies Status IUCN

Mugil platanus (Tainha) -

Centropomus parallelus (Robalo) Pouco Preocupante

Eucinostomus melanopterus (Flagfin Mojarra) Pouco Preocupante

Geophagus brasiliensis (Cará) -

Tilapia rendalli (Tilapia) Pouco Preocupante

Gymnogeophagus rhabdotus -

Hoplias malabaricus (Traíra) -



Peixes menores são importantes fontes de alimento para aves aquáticas e peixes maiores. Espécies 

como Geophagus brasiliensis, Tilapia rendalli, Centropomus parallelus, e Hoplias malabaricus, são 

importantes para a pesca recreacional. Nenhum dos peixes listados estão ameaçados, mas alguns 

ainda não foram avaliados pela Lista Vermelha da IUCN. 

Mamíferos 
Treze espécies de mamíferos estão presentes no Sistema da Lagoa do Peri, três marsupiais 

(Didelphimorphia, Didelphidae), sete roedores (Rodentia, Muridae), dois Mustelidae (Eira barbara e 

Lontra longicaudis) e um Canidae (Cerdocyon thous) (Graipel et al., 2006; Carvalho-Junior, 2007) 

(Tabela 4). Este número de espécies é mais baixo do que em outros estudos realizados em biomas de 

Floresta Atlântica (Graipel et al, 2006). Isto reflete, provavelmente, a falta de pesquisas na área e, 

consequentemente, pode estar subestimado. 

Os padrões de distribuição de mamíferos podem ser afetados pela escala do tamanho dos 

indivíduos, do tamanho da área geográfica, e do grau de isolamento (Lomolino et al., 1989). Como a 

Lagoa do Peri está localizada dentro de uma ilha costeira, esta exibe um isolamento geológico 

relativo, acrescido de altitudes variadas devido às montanhas do entorno, e proximidade do mar. 

Este conjunto de fatores resulta em um clima local, com relativa variabilidade animal e vegetal. 

Portanto, as comunidades do Sistema da Lagoa do Peri são condicionadas por fatores especiais tais 

como chuva, variabilidade do nível da água, umidade, radiação solar, e produtividade. 

Tabela 4. Mamíferos da Lagoa do Peri. 

Espécies Status IUCN Status CITES

Didelphis aurita (Gambá) Pouco Preocupante1 -

Marmosa paraguayanus (Tate's Woolly Mouse Opossum) Pouco Preocupante -

Lutreolina crassicaudata (Little Water Opossum) Pouco Preocupante -

Akodon montensis (Montane Akodont) Pouco Preocupante -

Nectomys squamipes (Rato-d'água) Pouco Preocupante -

Oligoryzomys nigripes (Black-footed Pygmy Rice Rat) Pouco Preocupante -

Euryoryzomys russatus (Russet Rice Rat) Pouco Preocupante -

Sooretamys angouya Pouco Preocupante -

Oxymycterus sp - -

Juliomys sp. - -

Lontra longicaudis (Lontra Neotropical) Quase Ameaçado2 Appendix I3

Cerdocyon thous (Cachorro-do-Mato) Pouco Preocupante Appendix II4

Eira barbara (Irara) Pouco Preocupante Appendix III5



International Union For Conservation of Nature (1Least Concern - Pouco Preocupante), 2Near Threatened - Quase Ameaçado). 
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna e Flora (3Espécies ameaçadas com extinção, 4Espécies 
não necessariamente ameaçadas com extinção, 5Espécies que são protegidas em pelo menos um país). 

Nas últimas décadas, a fragmentação do habitat causada pela urbanização tem se tornado um dos 

principais impactos negativos em mamíferos da Ilha de Santa Catarina, já que, normalmente, eles 

requerem grandes áreas. O aumento da fragmentação torna-os mais vulneráveis, especialmente 

quando precisam se deslocar de uma área para outra.  Tudo isso torna-os mais expostos à muitas 

ameaças como venenos, carros, e cachorros de rua. Durante o deslocamento, devido às maiores 

distâncias e das mudanças da paisagem, as lontras correm o risco de se perderem, ficando mais 

vulneráveis à ataques de cachorros de rua, atropelamento por carros, podendo, inclusive, morrer de 

fome por não conseguir chegar à outra área de alimentação. 

A maioria das espécies de mamíferos, dentro do Sistema da Lagoa do Peri, são listadas como "Pouco 

Preocupante", ou Least Concern (LC) pela Lista Vermelha da IUCN.  De acordo com esta mesma lista, a 

Lontra longicaudis é considerada como "Quase Ameaçada", ou Near Threatened (NT), mas está 

incluída no Appendix I do CITES, como uma espécie ameaçada de extinção.  Ainda no CITES, 

Cerdocyon thous e Eira barbara estão no Appendix II e III, respectivamente. Independente dessas 

inconsistências, a maioria das espécies listadas como LC pela IUCN, exibem uma população com 

tendência negativa, ou seja, de decréscimo em tamanho. 

A Lontra Neotropical 
A Lontra Neotropical tem origem no Mesozoico (251- 65,5 milhões de anos). O ancestral dela é um 

mamífero fóssil semiaquático, chamado Castorocauda lutrasimilis, que viveu  à cerca de 164 milhões 

de anos atrás (Hecht, 2006), portanto, anterior à formação do Sistema da Lagoa do Peri, cuja origem 

é mais recente, ligada ao Pleistoceno e Holoceno.  

A Lontra longicaudis é um mamífero carnívoro semi-aquático que pertence a família Mustelidae e 

subfamília Lutrinae (Wilson and Reeder, 2005). A espécie é considerada "Quase Ameaçada" pela 

International Union for Conservation of Nature (IUCN), “Vulnerável" na Mata Atlântica pela Lista 

Nacional de Espécies Ameaçadas, e "Criticamente Ameaçada" pela Convention on International 

Trade in Endangered Species of Wild Fauna e Flora (CITES). 

A Lontra Neotropical pode ser encontrada na America do Sul e America Central, do sul do Mexico ao 

Uruguai e até 3.000 m de altitude (Emmons, 1997). Na America do Sul, a espécie é registrada na 

Argentina, Belize, Brasil, Colombia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, 

Nicaragua, Panama, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela (Wilson and Reeder, 2005). A Figura 4 

mostra a distribuição da espécie, área que abrange cerca de 11.257.192 Km2 (IUCN, 2015). 



No estado de Santa Catarina, a Lontra longicaudis pode ser encontrada das montanhas (até 1200 m) 

à costa, florestas, rios, lagoas e ilhas costeiras (Quadros and Monteiro-Filho, 2001; Alarcon and 

Simões-Lopes, 2004; Carvalho-Junior et al., 2010). Não existem estudos sobre a espécie no Rio 

Chapecó, ou na área afetada pelo empreendimento.  

 
Figura 4. Distribuição da Lontra Neotropical, área em amarelo, que corresponde à cerca de 11,2 milhões de 

Km2. Fonte: IUCN, 2015. 

A espécie é organizada na forma de metapopulação, pequenas subpopulações separadas por 

barreiras geográficas, mas que mantém contato entre si. Os indivíduos precisam migrar de um local 

para outro de forma a garantir o fluxo genético, mantendo a população viável e saudável. Isto afeta 

particularmente a área de distribuição ou a área vital para sobrevivência da espécie. Estudos sobre a 

distribuição e características dos ambientes utilizados pela Lontra Neotropical na região costeira do 

estado de Santa Catarina, Brasil (Carvalho Junior et al, 2004, Carvalho Junior, 2007; Carvalho Junior et 

al, 2010) revelam que esta área pode ser estimada como cerca de 610 Km2. 



 
Figura 5. Área estimada da distribuição da Lontra Neotropical da Lagoa do Peri. A área é aproximadamente 80 
Km de comprimento e 60 Km de largura. Os valores exibidos são para radiação solar, em uma grade de 10x10 
km2, e a unidade é kWh/m2/dia. 

Na Lagoa do Peri, as tocas de lontras são formadas pelo granito intrusivo tipo Guabiruba, uma 

formação rochosa comum ao longo da costa sul do Brasil, o substrato para a Floresta Atlântica. Esta 

formação resulta em ambientes semi-fechados, com a parte externa coberta pela vegetação de 

Floresta Atlântica. Existem 7 tocas de lontras na Lagoa do Peri, importantes como suporte para a 

socialização, descanso e alimentação da população local (Figura 6). 

 
Figura 6. Localização das tocas de Lontra Neotropical na Lagoa do Peri. Fotos menores mostram a entrada e 
interior das tocas. Fonte: Carvalho Junior et al., 2010. 



As tocas possuem entradas emersas e submersas, áreas internas de diferentes tamanhos, e galerias 

naturais que conectam estes espaços. Estas entradas dão acesso a uma grande sala onde uma 

pessoa pode confortavelmente ficar ereta e caminhar. Existem extensas galerias naturais que 

conectam várias salas menores, alguma com até 50 metros de comprimento. A sobreposição de 

rochas resulta em frestas por onde as raízes penetram.  

A dieta da lontra na área consiste de peixes, crustáceos, aves e pequenos mamíferos. Ela representa 

um carnívoro de topo, ou seja, situado no topo da cadeia trófica, se alimenta de outros organismos, 

e não possui predador. É um predador ativo que mata a sua presa diretamente. Algumas vezes a 

espécie pode comer um peixe fresco já morto, preso numa rede. O comprimento do corpo pode 

variar de 0,8 a 1,9 m e pesar até 15 kg. A espécie desenvolveu algumas adaptações únicas tais como 

membrana interdigital, garras afiadas, velocidade combinada com agilidade e flexibilidade, força 

extraordinária, dentes afiados, e uma visão adaptada tanto para embaixo como fora da água 

(Carvalho Junior, 2007). Portanto, dado a todas essas características, ela é responsável pelo controle 

de cima para baixo no nível trófico, causando efeitos profundos no ecossistema, principalmente se 

for extinta do local. 

De fato, a remoção de um predador de topo do ecossistema pode causar profundos, inesperados, e 

negativos impactos. Por exemplo, na Lagoa do Peri, a Lontra Neotropical é responsável pelo controle 

das populações do Geophagus brasiliensis e da Tilapia rendalli, sendo esta última uma espécie 

exótica (Carvalho-Junior, 2007; Carvalho-Junior et al, 2010). A Tilapia foi introduzida na lagoa na 

década de 60, mas, ao contrário do que se esperava, o tamanho da população dela está em 

equilíbrio com o da Geophagus. Acredita-se que a Lontra Neotropical é a responsável por manter 

este balanço, já que as principais presas são o Geophagus e a Tilapia.  

Também é conhecido que a Lontra longicaudis é um hospedeiro natural para parasitas como o 

Amblyomma ovale, que podem causar problemas severos para o homem se não for naturalmente 

controlado pelo ambiente (Andrade et al, 2015). Controle populacional e de parasitas são exemplos 

de alguns serviços ecológicos fornecidos pela Lontra Neotropical dentro do sistema. 

Assim como qualquer outro carnívoro, a lontra requer energia e nutrientes para sobreviver e, 

portanto, ela depende da biomassa que é regulada de baixo para cima, por fatores abióticos tais 

como luz solar, vento, chuva e nutrientes. O controle de cima para baixo, exercido pela Lontra 

Neotropical impacta na abundância de organismos nos níveis tróficos mais baixos. Por exemplo, a 

remoção ou extinção da lontra da Lagoa do Peri pode resultar em um aumento da abundância da 

presa exótica Tilapia rendalli, tornando-se esta última uma peste e afetando a sobrevivência da 

espécie local Geophagus brasiliensis. 

Entre as populações de peixes na Lagoa do Peri, Lontra longicaudis preda principalmente em 

Cichlidae (79,6%) (Carvalho et al, 2010). Cichlidae é a família mais abundante, representando 51.7% 



do número total de peixes capturados (Ribeiro and Marcon, 1999). Crustáceos representam o 

segundo mais importante item na dieta da lontra. 

Na Lagoa do Peri, o gênero Macrobrachium é representado pelas espécies M. olfersii e M. carcinus, 

frequentes nas margens da lagoa, próximo às pedras ou macrófitas (Carvalho et al, 2010). Aves 

representam um item menor na dieta da lontra, com 2% de frequência. A pena de ave mais comum, 

encontrada nas fezes de lontra é da família Phalacrocoracidae, Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 

1789) (Biguá). Outra ave encontrada nas fezes de lontra é a Jacana jacana (Linnaeus, 1766) (Jaçanã).  

Pelos de ratos também podem ser encontrados nas fezes  (Carvalho Junior, 1990, Quadros and 

Monteiro-Filho, 2001; Alarcon and Simões-Lopes, 2004; Carvalho Junior et al, 2010). Portanto, a 

composição da dieta da Lontra Neotropical, mostra que ela se alimenta principalmente de espécies 

omnívoras (~80%), próximas a base da cadeia trófica.  Em uma menor proporção, ela também se 

alimenta de peixes carnívoros e aves migratórias (Carvalho et al, 2007). 

De acordo com Odum (1976), a energia aumenta em qualidade conforme ela passa através do 

sistema. A posição da Lontra Neotropical, como carnívoro no final da cadeia trófica, indica que a 

espécie tem um alto valor e uma energia de alta qualidade. Para um sistema ser capaz de manter o 

estado de equilíbrio de uma forma sustentável, a diversidade necessita se adaptar, e o número de 

espécies pode ser limitado. O fato da lontra ser organizada na forma de metapopulação revela uma 

estratégia de sustentabilidade. É muito caro para um sistema manter um carnívoro topo como a 

Lontra Neotropical, portanto, pequenas populações ocupando diferentes ecossistemas, 

compartilhando os recursos naturais de diferentes áreas, pode ser uma solução para a sobrevivência. 

A alta diversidade tem um alto custo porque a energia transportada como informação é cara. 

Portanto, se uma espécie é extinta ela não pode ser imediatamente reposta. 

A Lontra Neotropical também representa uma espécie carismática, e uma espécie bandeira para a 

educação ambiental e mobilização social, para a conservação da biodiversidade. Por exemplo, o 

Projeto Lontra do Instituto Ekko Brasil, baseado na Ilha de Santa Catarina e Pantanal, Brasil, tem 

mobilizado centenas de ecovoluntarios, estudantes, e visitantes de todos os países para participar 

da pesquisa com a lontra e ações sociais planejadas pelo Projeto.  

Em 2014, esta participação resultou em 7.870 horas de trabalho ecovoluntariado. De 2013 a 2015 

isto representou em uma entrada de US$65.326,00 para o Projeto, recurso utilizado para manter e 

recuperar órfãos e lontras injuriadas, para promover a pesquisa e projetos de mobilização social (IeB, 

2015). Isto representa um novo serviço fornecido pela espécie, juntamente com uma inovativa 

estratégia de auto-sustentabilidade. O Programa de Ecovoluntarios do Instituto Ekko Brasil, 

associado com as pesquisas do Projeto Lontra e ações de mobilização social, resultaram na definição 

de uma nova categoria de turismo que é o Turismo de Conservação (Carvalho Junior et al, 2014). 

Para uma determinada atividade ou projeto ser considerada como Turismo de Conservação, ela 



precisa, necessariamente, incluir um projeto de pesquisa integrado à conservação e atividades de 

mobilização social, com a participação de ecovoluntarios. Dessa forma, o conhecimento produzido é 

utilizado para a modificação de uma realidade adversa, com o envolvimento ativo dos 

pesquisadores, e através do suporte técnico e institucional (Carvalho Junior et al, 2014). Este tipo de 

abordagem não é inteiramente novo, e é parte do princípio da pesquisa-ação como estratégia de 

pesquisa (Coughlan et al., 2012). Portanto, a informação, imagem e benefícios sociais exportados do 

sistema através do Projeto, serve para ilustrar os serviços oferecidos e o alto valor da espécie Lontra 

longicaudis.  



3. SNUC - Sistema Nacional de Unidades de Conservação  
O SNUC foi criado pela Lei No 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 

1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, que institui o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza. Não cabe aqui fazer uma longa descrição do SNUC, mesmo 

porque este está disponível nas mais variadas plataformas digitais, governamentais e não-

governamentais. Cabe ressaltar, todavia, que as unidades de conservação contempladas 

pelo SNUC são organizadas em dois grupos, Unidades de Proteção Integral e Unidades de 

Uso Sustentável. O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a 

natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais. O objetivo 

básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a conservação da natureza com o 

uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais.  

O grupo das Unidades de Proteção Integral é composto pelas seguintes categorias de 

unidade de conservação: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, 

Monumento Natural, e Refúgio de Vida Silvestre. Já o grupo das Unidades de Uso 

Sustentável são:  Área de Proteção Ambiental (APA), Área de Relevante Interesse 

Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de 

Desenvolvimento Sustentável, e Reserva Particular do Patrimônio Natural. 

Pode-se perceber que duas categorias principais eram alvos, ou deveriam ser, dentro do 

processo de discussão nas reuniões do Conselho, a de Monumento Natural (MONA) e a Área 

de Proteção Ambiental (APA). A primeira de proteção integral, e a segunda de uso 

sustentável. Segue a seguir uma descrição das duas. 



4. Monumento Natural (MONA) 
O Monumento Natural, conforme o Art. 12 do SNUC, tem como objetivo básico preservar sítios 

naturais raros, singulares ou de grande beleza cênica, pode ser constituído por áreas 

particulares, desde que seja possível compatibilizar os objetivos da unidade com a utilização da 

terra e dos recursos naturais do local pelos proprietários. Havendo incompatibilidade entre os 

objetivos da área e as atividades privadas ou não havendo aquiescência do proprietário às 

condições propostas pelo órgão responsável pela administração da unidade para a coexistência 

do Monumento Natural com o uso da propriedade, a área deve ser desapropriada, de acordo 

com o que dispõe a lei. A visitação pública está sujeita às condições e restrições estabelecidas no 

Plano de Manejo da unidade, às normas estabelecidas pelo órgão responsável por sua 

administração e àquelas previstas em regulamento.  

Importante salientar que existem poucos Monumentos Naturais no Brasil, sendo 

estes, geralmente localizados em áreas remotas, rurais, com inscrição no INCRA, e 

com nenhuma ou muito pouca presença humana. Segue abaixo tabela com exemplo de 

Monumentos Naturais no Brasil. Ao todo existem apenas 50 Monumentos Naturais no Brasil, 

5 federais, 29 estaduais, e 16 municipais. Portanto apenas 16 MONAs estão localizadas em 

municípios brasileiros, que resolveram adotar o Monumento Natural como modelo de 

conservação. Considerando que o Brasil possui 5.570 municípios (IBGE, 2013), e se as 16 

MONAs estivessem cada uma em um município, estes representariam apenas 0,29% do 

total. A Tabela 5 exibe exemplos de MONA no Brasil. 

Tabela 5. Exemplos de Monumentos Naturais no Brasil (http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-
nacional-de-ucs.html). 

Categoria Unidade de conservação
Instância 
responsável

Área (ha)
Ano de 
criação

MONAT Arquipélago de São Pedro e São Paulo Federal 4.726.318 2018

MONAT Árvores Fossilizadas do Estado do Tocantins Estadual 32.152 2000

MONAT Atalaia Estadual 256 2018

MONAT Ilhas Cagarras Federal 523 2010

MONAT Ilhas de Trindade e Martim Vaz e do Monte Columbia Federal 6.915.536 2018

MONAT Morro de Santo Antônio Estadual 258 2006

http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs.html
http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs.html
https://uc.socioambiental.org/prote%25C3%25A7%25C3%25A3o-integral/monumento-natural?order=field_categoria_value&sort=asc
https://uc.socioambiental.org/uc/610341
https://uc.socioambiental.org/uc/995
https://uc.socioambiental.org/uc/611163
https://uc.socioambiental.org/uc/588479
https://uc.socioambiental.org/uc/610345
https://uc.socioambiental.org/uc/4727


O MONA Pontões Capixabas, por exemplo, representa uma região de relevo acentuado, de 

difícil acesso, caracterizado por uma ocupação rural de pequenas propriedades, com 

pastagens, café e outras culturas de subsistência (Fonte Consulta Pública - IBAMA/2002). A 

MONA do Rio São Francisco possui ocupação humana incipiente. As ilhas e arquipélagos 

representam os casos mais comuns de MONA, com acesso bastante restrito. Dentre as 

categorias de Proteção Integral o MONA é o que possui o menor número (Fonte: CNUC/

MMA - www.mma.gov.br/cadastro_uc Atualizada em: 01/07/2018). 

Portanto, o MONA, como Unidade de Proteção Integral, admite apenas o uso indireto 

dos seus recursos naturais. Exemplo de recurso natural que não pode ser explorado 

nesse tipo de área é a água, além de minerais, madeira e pesca. Entretanto, os problemas e 

restrições com a MONA não se resumem a estes. A área da Lagoa do Peri possui uma malha 

viária com ruas públicas, possui coleta de lixo e fornecimento de água, além de energia 

elétrica. Tais serviços não são contemplados no caso de uma MONA. 

Nesse sentido, a FLORAM inova, de forma temerária, a transformação do Parque Municipal 

em MONA. Trata-se de um caso sem precedente no Brasil. Santa Catarina, por exemplo, 

possui apenas uma MONA, Monumento Natural do Pinheiro, que fica em São José do 

Cerrito. Florianópolis possui 27 áreas municipais protegidas (Figura 1B), totalizando 7.608,45 

ha, 18% da área total da Ilha (Martins et al, 2015): Área de Preservação Permanente do 

Manguezal da Tapera (40 ha), Área de Preservação Permanente Encostas (608,4 ha), Área de 

Preservação Permanente Pontal da Daniela (s/inf.), Área Tombada da Ilha do Campeche (s/

inf.), Área Tombada da Lagoa da Chica (4,6 ha), Área Tombada da Lagoinha Pequena (27,5 

ha), Área Tombada da Região da Costa da Lagoa da Conceição (967,5 ha), Área Tombada do 

Santinho (91,5 ha), Área Tombada dos Ingleses (953,5 ha), Área Tombada Dunas da Armação 

do Pântano do Sul (5,9 ha), Área Tombada Dunas da Barra da Lagoa (s/inf.), Área Tombada 

Dunas do Campeche (121 ha), Área Tombada Dunas do Pântano do Sul (24,2 ha), Área 

Tombada Parque da Luz (3 ha), Área Tombada Ponta do Sambaqui (1,3 ha), Área Tombada 

Restinga de Ponta das Canas (21,5 ha), Horto Florestal Canasvieiras (s/inf.), Parque Municipal 

da Lagoa do Peri (1480 ha), Parque Municipal das Dunas da Lagoa da Conceição (515 ha), 

Parque da Luz (3,7 ha), Parque Ecológico do Córrego Grande (21,48 ha), Parque Municipal da 

MONAT Pontões Capixabas Federal 17.496 2002

MONAT Rio São Francisco Federal 26.715 2009

https://uc.socioambiental.org/uc/592988
https://uc.socioambiental.org/uc/593696


Galheta (149,3 ha), Parque Municipal da Lagoinha do Leste (780,9 ha), Parque Municipal do 

Maciço da Costeira (1455,87 ha), Parque Municipal do Manguezal do Itacorubi (187,4 ha), 

Parque Urbano do Morro da Cruz (144,9 ha), e Unidade de Conservação Ambiental Desterro 

(s/inf.). 

As Unidades de Conservação Federais em Florianópolis são: Estação Ecológica de Carijós 

(759,34 ha), Reserva Biológica Marinha do Arvoredo (17104,6 ha), Reserva Extrativista 

Marinha da Costeira do Pirajubaé (1712,1 ha), e Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca 

(15867,4 ha). Dessas apenas a Estação Ecológica de Carijós e a Reserva Extrativista Marinha 

da Costeira do Pirajubaé, estão inteiramente dentro do município. Considerando as 

Unidades de Conservação Estaduais, representadas pelo Parque Estadual da Serra do 

Tabuleiro (84130 ha, sendo 43,58 ha em Florianópolis) e Parque Estadual do Rio Vermelho 

(1532 ha), a área total protegida por meio de unidade de conservação passa a representar 

27,46% da área total do município. Das áreas de UCs nenhuma é MONA.  

O IBGE aponta que a maioria das unidades municipais não constituem verdadeiras unidades 

de conservação por não se enquadrarem no SNUC. Tal situação decorre, em parte, do 

despreparo dos gestores municipais (IBGE, 2005). Não se discute aqui a importância das 

unidades de conservação para a proteção dos ecossistemas. O problema que apontamos é 

o conceitual, a exemplo do da Lagoa do Peri, que não apresenta o plano de manejo e 

apresenta problemas de conectividade, além de não considerar a questão econômica e 

social. A questão dos corredores ecológicos, por exemplo, é função normalmente exercida 

com o auxílio das RPPNs, que possuem pequenas áreas, e sequer são citadas como 

alternativa no relatório da Floram. 

O Canal Sangradouro é um exemplo de problema de conectividade. Importante para o ciclo 

de vida de várias espécies de peixes e da própria lontra, não é abordado na proposta da 

Floram. Ao contrário, por exemplo, a exclusão de parcela de moradores, em boa parte, se dá 

ao longo do canal. A forma como esse problema será abordado também não fica claro na 

proposta de Floram, o que pode gerar futuros conflitos entre a comunidade e o poder 

público. 

Infelizmente, a criação de RPPNs não foram consideradas no estudo da Floram, sendo até 

negada a discussão pelo conselho quando de sua apresentação. Além de contribuírem com 

as UCs públicas na conservação da biodiversidade, as RPPNs desoneram o município com 

gastos para a desapropriação de terras, plano de manejo e manutenção da UC. 



5. Área de Proteção Ambiental (APA)  
A Área de Proteção Ambiental, definida no ART. 15 do SNUC, “é uma área em geral extensa, 

com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou 

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

humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo 

de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. A Área de Proteção 

Ambiental é constituída por terras públicas ou privadas, podendo ser estabelecidas normas e 

restrições para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma Área de Proteção 

Ambiental. As condições para a realização de pesquisas científicas e a visitação pública nas 

áreas sob domínio público serão estabelecidas pelo órgão gestor da unidade, enquanto nas 

propriedade privadas, cabe ao proprietário estabelecer as condições para pesquisa e visitação 

pelo público, observadas as exigências e restrições legais. A Área de Proteção Ambiental disporá 

de um Conselho presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por 

representantes dos órgãos públicos, de organizações da sociedade civil e da população 

residente, conforme se dispuser em regulamento”.  

No Brasil existem 326 APAs (Fonte: CNUC/MMA - www.mma.gov.br/cadastro_uc Atualizada 

em: 01/07/2018), 37 federais, 190 estaduais, e 99 municipais. Em quantidade, a APA só perde 

para a RPPN que possui 888 unidades no Pais. A Tabela 6 exibe exemplos de APAs no Brasil. 

Tabela 6. Exemplo de APAs no Brasil (http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-
ucs.html). 

Categoria Unidade de conservação
Instância 
responsável

Área (ha)
Ano de 
criação

APA Algodoal-Maiandeua Estadual 2.378 1990

APA Anhatomirim Federal 3.000 1992

APA Ararinha Azul Federal 90.661 2018

APA Arquipelago de Trindade e Martim Vaz Federal 33.322.172 2018

APA Arquipélago do Marajó Estadual 5.998.570 1989

APA Arquipélago São Pedro e São Paulo Federal 40.705.236 2018

APA Bacia do Rio Descoberto Federal 32.100 1983

APA Bacia do Rio São Bartolomeu Federal 84.100 1983

APA Bacia do Rio São João/Mico-Leão-Dourado Federal 150.700 2002

APA Baixada Maranhense Estadual 1.775.040 1991

https://uc.socioambiental.org/uso-sustent%25C3%25A1vel/%25C3%25A1rea-de-prote%25C3%25A7%25C3%25A3o-ambiental?order=field_categoria_value&sort=asc
https://uc.socioambiental.org/uc/91
https://uc.socioambiental.org/uc/581842
https://uc.socioambiental.org/uc/611242
https://uc.socioambiental.org/uc/610350
https://uc.socioambiental.org/uc/951
https://uc.socioambiental.org/uc/610328
https://uc.socioambiental.org/uc/582547
https://uc.socioambiental.org/uc/582614
https://uc.socioambiental.org/uc/582639
https://uc.socioambiental.org/uc/1042
http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs.html
http://www.mma.gov.br/areas-protegidas/cadastro-nacional-de-ucs.html


APA Baixo Rio Branco Estadual 1.207.650 2006

APA Baleia Franca Federal 156.100 2000

APA Barra do Rio Mamanguape Federal 14.640 1993

APA Boqueirão da Onça Federal 505.692 2018

APA Cabeceiras do Rio Cuiabá Estadual 473.411 1999

APA Cairuçu Federal 33.800 1983

APA Campos de Manicoré Federal 151.993 2016

APA Cananéia - Iguape - Peruíbe Federal 202.832 1984

APA Carste de Lagoa Santa Federal 35.600 1990

APA Caverna do Maroaga (Presidente Figueiredo) Estadual 374.700 1990

APA Cavernas do Peruaçu (APA) Federal 143.866 1989

APA Chapada do Araripe Federal 1.063.000 1997

APA Chapada dos Guimarães Estadual 251.848 1995

APA Costa das Algas Federal 112.545 2010

APA Costa dos Corais Federal 413.563 1997

APA Curiaú Estadual 23.000 1998

APA Delta do Parnaíba (Federal) Federal 313.800 1996

APA Fazendinha Estadual 137 2004

APA Fernando de Noronha - Rocas - São Pedro e São Paulo Federal 32.187 1986

APA Foz do Rio Santa Teresa Estadual 50.784 1997

APA Guajuma Estadual 28.370 1989

APA Guapimirim Federal 14.340 1984

APA Guaraqueçaba (APA Federal) Federal 283.014 1985

APA Ibirapuitã (APA) Federal 318.000 1992

APA Igarapé Gelado Federal 21.600 1989

APA Igarapé São Francisco Estadual 30.000 2005

APA Ilha do Combu Estadual 1.500 1997

APA Ilhas e Várzeas do Rio Paraná Federal 1.003.060 1997

APA Itapiracó Estadual 322 1997

APA Jalapão Estadual 461.730 2000

APA Lago de Palmas Estadual 50.370 1999

APA Lago de Peixe/Angical Estadual 78.874 2002

https://uc.socioambiental.org/uc/1171
https://uc.socioambiental.org/uc/582822
https://uc.socioambiental.org/uc/582977
https://uc.socioambiental.org/uc/610778
https://uc.socioambiental.org/uc/1409
https://uc.socioambiental.org/uc/583873
https://uc.socioambiental.org/uc/605870
https://uc.socioambiental.org/uc/584183
https://uc.socioambiental.org/uc/584660
https://uc.socioambiental.org/uc/1709
https://uc.socioambiental.org/uc/584829
https://uc.socioambiental.org/uc/585131
https://uc.socioambiental.org/uc/1867
https://uc.socioambiental.org/uc/585681
https://uc.socioambiental.org/uc/585727
https://uc.socioambiental.org/uc/2449
https://uc.socioambiental.org/uc/585933
https://uc.socioambiental.org/uc/2652
https://uc.socioambiental.org/uc/586522
https://uc.socioambiental.org/uc/2677
https://uc.socioambiental.org/uc/4865
https://uc.socioambiental.org/uc/587019
https://uc.socioambiental.org/uc/587193
https://uc.socioambiental.org/uc/587400
https://uc.socioambiental.org/uc/2975
https://uc.socioambiental.org/uc/10788
https://uc.socioambiental.org/uc/3004
https://uc.socioambiental.org/uc/588550
https://uc.socioambiental.org/uc/548773
https://uc.socioambiental.org/uc/3209
https://uc.socioambiental.org/uc/3785
https://uc.socioambiental.org/uc/3793


APA Lago de Santa Isabel Estadual 18.608 2002

APA Lago de São Salvador do TO, Paranã e Palmeirópolis Estadual 14.525 2002

APA Lago de Tucuruí Estadual 568.667 2002

APA Lago do Amapá Estadual 5.224 2005

APA Lagoa da Jansen Estadual 196 1988

APA Leandro (Ilha do Bananal/Cantão) Estadual 1.678.000 1997

APA Mananciais da Bacia Hidrográfica do rio Paraíba do 
Sul

Federal 292.597 1982

APA Margem Direita do Rio Negro Estadual 461.741 1995

APA Margem Esquerda do Rio Negro Estadual 611.008 1995

APA Meandros do Rio Araguaia Federal 357.126 1998

APA Metropolitana de Belém Estadual 7.500 1993

APA Morro da Pedreira Federal 66.200 1990

APA Nascentes de Araguaína Estadual 15.822 1999

APA Nascentes do Rio Paraguai Estadual 77.743 2006

APA Nascentes do Rio Vermelho Federal 176.159 2001

APA Nhamundá Estadual 195.900 1990

APA Paytuna Estadual 58.251 2001

APA Pé da Serra Azul Estadual 7.980 1994

APA Petrópolis Federal 59.049 1982

APA Piaçabuçu Federal 9.107 1983

APA Planalto Central Federal 504.160 2002

APA Reentrâncias Maranhenses Estadual 2.680.910 1991

APA Região de Maracanã Estadual 1.831 1991

APA Rio da Casca Estadual 39.250 1994

APA Rio Madeira Estadual 5.554 1991

APA Rio Pardo Estadual 144.417 2010

APA Salto Magessi Estadual 7.846 2002

APA Santa Rosa Estadual 313.467 2013

APA São Geraldo do Araguaia Estadual 29.655 1996

APA Serra da Ibiapaba Federal 1.592.550 1996

APA Serra da Mantiqueira Federal 422.873 1982

APA Serra da Meruoca Federal 29.361 2008

https://uc.socioambiental.org/uc/3837
https://uc.socioambiental.org/uc/3856
https://uc.socioambiental.org/uc/3867
https://uc.socioambiental.org/uc/3893
https://uc.socioambiental.org/uc/581452
https://uc.socioambiental.org/uc/3977
https://uc.socioambiental.org/uc/590193
https://uc.socioambiental.org/uc/4299
https://uc.socioambiental.org/uc/4315
https://uc.socioambiental.org/uc/4505
https://uc.socioambiental.org/uc/4187
https://uc.socioambiental.org/uc/591440
https://uc.socioambiental.org/uc/4789
https://uc.socioambiental.org/uc/10832
https://uc.socioambiental.org/uc/591629
https://uc.socioambiental.org/uc/4851
https://uc.socioambiental.org/uc/4998
https://uc.socioambiental.org/uc/5016
https://uc.socioambiental.org/uc/592537
https://uc.socioambiental.org/uc/592613
https://uc.socioambiental.org/uc/592785
https://uc.socioambiental.org/uc/5154
https://uc.socioambiental.org/uc/5189
https://uc.socioambiental.org/uc/550812
https://uc.socioambiental.org/uc/5458
https://uc.socioambiental.org/uc/11906
https://uc.socioambiental.org/uc/5928
https://uc.socioambiental.org/uc/598142
https://uc.socioambiental.org/uc/5971
https://uc.socioambiental.org/uc/594860
https://uc.socioambiental.org/uc/594928
https://uc.socioambiental.org/uc/595017


Como pode se observar na Tabela 6, a APA representa uma categoria que pode ser aplicada 

em áreas urbanas, a exemplo da APA da Baleia Franca no Estado de SC, que possui uma área 

de 156 mil hectares, 130 km de costa marítima, e inclui nove municípios, desde o sul da ilha 

de Santa Catarina até o Balneário Rincão (http://www.icmbio.gov.br/apabaleiafranca/). 

Como a APA é incluída no grupo das Unidades de Uso Sustentável, ela tem como objetivo 

básico o de compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos seus 

recursos naturais ali presente. Infelizmente, algumas pessoas, sem fundamento algum, 

afirmam que APAs não são boas, pois “permitem tudo”, o que não é verdade. APAs são tão 

levadas à sério que em fevereiro de 2013 foi realizado o I Seminário de APAs do Brasil, com o 

objetivo de fortalecer a gestão desta categoria de UC, e registrar casos bem-sucedidos e 

lições aprendidas. A coordenação coube ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), sob a 

liderança do Departamento de Áreas Protegidas (DAP/MMA), da Cooperação Técnica Alemã 

(GIZ), da IUCN-Brasil e outros parceiros. 

6. APA ou Monumento Natural? 
O que se confronta aqui, é a melhor opção para a re-categorização do Parque Municipal da 

Lagoa do Peri. Fica claro que quando se coloca lado-a-lado as duas alternativas, APA ou 

MONA, a APA é de longe a melhor opção, simplesmente porque atende às necessidades da 

realidade atual da área, inclusive às premissas apresentadas pela Floram, ao contrário da 

MONA. Primeiro, porque o Parque Municipal da Lagoa do Peri foi criado com o objetivo 

principal de explorar a água para abastecimento humano na Ilha de SC. No caso de MONA 

essa atividade estaria comprometida, ou no mínimo resultaria em uma série de processos, 

judicializando a área como um todo, sem falar na presença de ruas públicas e serviços. 

Segundo, porque em se tratando de MONA, as propriedades que hoje contribuem com IPTU 

para o município, teriam que ser transformadas novamente em áreas rurais e passariam a 

contribuir para o INCRA. A exemplo da primeira, isso também resultaria em inúmeros 

APA Serra da Tabatinga Federal 35.328 1990

APA Serra do Lajeado Estadual 121.416 1997

APA Tapajós Federal 2.039.581 2006

APA Triunfo do Xingu Estadual 1.679.281 2006

APA Upaon-Açu/Miritiba/Alto Preguiças Estadual 1.535.310 1992

http://www.icmbio.gov.br/apabaleiafranca/
https://uc.socioambiental.org/uc/6122
https://uc.socioambiental.org/uc/6246
https://uc.socioambiental.org/uc/6564
https://uc.socioambiental.org/uc/6774
https://uc.socioambiental.org/uc/6878


processos compensatórios, onerando o poder público, além de já diminuir as receitas do 

município. Em se tratando de uma área que já ocasiona apenas despesa para a PMF, sem 

gerar lucro, a situação iria agravar-se ainda mais para as contas públicas, comprometendo a 

sustentabilidade da UC. 

Terceiro, não existe razão lógica que sustente a criação de uma área de proteção integral em 

área urbana. A questão da preservação dos recursos naturais é perfeitamente atendida pela 

categoria APA, como Unidade de Uso Sustentável, que é compatibilizar a conservação da 

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

parágrafo 4o do Art. 15 do SNUC estabelece que “nas áreas sob propriedade privada, cabe ao 

proprietário estabelecer as condições para pesquisa e visitação pelo público, observadas as 

exigências e restrições legais”. Portanto, o plano de gestão da APA é o que vai ordenar as 

atividades dentro no seu interior. 

Quarto, a grande insegurança jurídica ocasionada aos usuários. Ainda que na norma de re-

categorização estivesse assegurado que todas as edificações e usos atuais seriam 

permitidos, qualquer pessoa, inclusive o Ministério Público, poderia se indispor com tal 

tolerância, vez que violaria, com razão, o imperativo de que a proibição de uso direto dos 

recursos naturais – próprio de UC de proteção integral – não tolera uso direto do solo, água, 

fauna e flora. Logo, facilmente, o ponto permissivo da lei de recategorização seria suspenso 

pelo Poder Judiciário. E mesmo que ainda não fosse suspenso o dispositivo normativo, é 

certo que os servidores municipais teriam muita insegurança em regularizar edificações e 

atividades, ainda mais quando se tratasse de modificações e ampliações. 

O Número de Pessoas Afetadas é Significativo? 

Outro importante ponto a ser considerado é o número expressivo de pessoas afetadas pela 

proposta de uma unidade de proteção integral como MONA. Segundo levantamento 

fundiário existem 366 habitações na atual poligonal do Parque. Considerando apenas o 

Porto do Contrato, levantamento efetuado pela Geosapiens, revelam ali 174 habitações 

(Figura 9). Segundo o IBGE (2017), o tamanho médio da família brasileira é de 3,2 pessoas. 

Considerando o total de 378 residências no interior do Parque Municipal da Lagoa do Peri, 

existem, pelo menos 1.247 pessoas sendo afetadas na re-categorização. Isso levando em 

conta apenas a área atual do Parque, sem a ampliação como quer a Floram.  

Cabe ressaltar que a área incluída dentro da nova poligonal proposta pela Floram, Ribeirão 

da Ilha, não foi objeto do levantamento fundiário. O Relatório Técnico No 004/2017 - DEPUC 



é bastante sucinto quanto a este assunto, de apenas duas páginas (páginas 34 a 35), onde 

apresenta uma figura (Fig. 27, página 325), citando que “…Desta forma, o Parque Municipal 

da Lagoa do Peri, cuja área original é de 1.989,6 ha, deverá passar a ter uma área de 4.282,9 

ha”. Estamos falando de um acréscimo de 2.293 ha à área original, o que representa 

115%. Não fornece aí o número de imóveis ou pessoas que passam a ser afetados pela 

ampliação, e o mapa apresentado não permite a identificação desses detalhes.  

Essa proporção pode ser considerada ótima ou boa para uma primeira análise. No entanto, é 

necessário levar em conta o número de pessoas afetadas, os conflitos sociais gerados e os 

planos de manejo que normalmente falham na conectividade e manutenção dos processos 

ecológicos. 

Ao que parece, o mapa em questão foi feito em escritório, sem o devido reconhecimento de 

campo, pois nenhum dado é apresentado, além da figura por si só. Entretanto, após análise 

em imagens de satélite, utilizando os mesmos vértices da Floram, chegamos a um total de 

12 residências inseridas dentro da nova área, anexada à atual poligonal do Parque (Figura 7a 

e 7b). Isto resulta em 38 pessoas a mais, atingidas com a ampliação dos limites do Parque.  A 

Figura 7a e 7b foi construída especialmente para este relatório com o objetivo de esclarecer 

o número de residências e pessoas afetadas na área ampliada pela Floram. Vários vértices 

apresentados pela Floram mostraram erro, mas o resultado final evidencia que a linha 

limítrofe é bastante confusa, com enorme dificuldade de gestão e fiscalização.   



   
(a)                                                 (b) 

Figura 7. (a) Linha limítrofe no Ribeirão da Ilha com a ampliação da proposta de MONA da Floram (b) Vértices 

limítrofes no Ribeirão da Ilha, evidenciando a dificuldade de gestão da área. 

O Apêndice K do relatório fundiário, Mapa Cadastro Imobiliário dentro da PMLP - Parte 

Baixa, página 295 do Relatório Fundiário, exibe a área excluída do Parque pela Floram. Esta 

área possui um total de 81 residências, o que equivale a cerca de 259 pessoas, ou 22% do 

total de pessoas presentes na poligonal atual, sem contar a área expandida em direção ao 

Ribeirão da Ilha. Portanto, considerando a poligonal atual, sem a área excluída temos ainda 

912 pessoas atingidas pela nova proposta. Considerando o número de pessoas incluídas na 

área que foi anexada (Ribeirão da Ilha), esse número chega a 988 pessoas. 



Ora, 988, que é a quantidade estimada de pessoas no interior da atual poligonal da 

proposta de MONA, é um número deveras significativo, se considerarmos que é cerca da 

metade de muitos municípios catarinenses como Tigrinhos (1.695 pessoas), Jardinópolis 

(1.625 pessoas), Presidente3 Castello Branco (1.610 pessoas), Flor do Sertão (1.594 pessoas), 

Praial (1.577 pessoas), Lajeado Grande (1.453 pessoas), e Santiago do Sul (1.317 pessoas). O 

município de Borá (SP), por exemplo, tem 805 habitantes (IBGE, 2010). Serra da Saudade 

(MG) possui 825 habitantes, Araguainha (MT) 1.024, Anhanguera (GO) 1.082, Oliveira de 

Fátima (TO) 1.085, Nova Castilho (SP) 1.195, Cedro do Abaeté (MG) 1.227, e Miguel Leão (PI) 

com 1.244 habitantes.  

Portanto, numa única área, localizada no sul da Ilha de Santa Catarina, temos um total de 

988 habitantes sendo afetados por uma decisão de técnicos do governo local. 

Considerando que a nova poligonal, apresentada pela Floram, retira da área re-categorizada 

cerca de 259 pessoas, tendo como base um critério essencialmente subjetivo, 

argumentando com isso “eliminar os conflitos sociais”, “não precisar indenizar os 

proprietários”, “poder manter a sustentabilidade”, e “permitir as edificações já existentes”, 

merece reflexão. 

Ora, se estes são os argumentos, logicamente a proposta de MONA não é a mais adequada, 

considerando que ainda um número expressivo de moradores irá permanecer dentro da 

poligonal apresentada. Não existe silogismo entre as premissas apresentadas e a proposta 

de MONA. O relatório da FLORAM não precisa o número exato de pessoas que ficaram fora 

da poligonal, mas mesmo considerando que toda a Área 2 (Fig. 10) seja retirada, o que não é 

o caso, restam ainda cerca de 988 pessoas no interior da poligonal apresentada. Este 

número não pode ser considerado insignificante. Dito isso, os argumentos apresentados 

pela Floram para a retirada da parcela de moradores da antiga poligonal também deveria se 

aplicar aqui. 

Seguindo os próprios argumentos da FLORAM, fica claro que a categoria apontada como 

MONA, na verdade, deve ser outra. Neste raciocínio uma APA seria a mais adequada, 

baseando-se nas argumentações apresentadas. 

Vale ressaltar os recursos e energia necessários da parte do poder público para tutelar os 

conflitos que serão gerados na área com uma eventual MONA. Some-se a isso o fato das 

várias atividades econômicas desenvolvidas na área.  



Na localidade do Sertão temos: 

a) dois restaurantes; 

b) três engenhos; 

c) um café colonial, 

d)  inúmeras plantações com produção de orgânicos.  

Na localidade Porto do Contrato temos: 

a) seis pousadas; 

b) oficinas, 

c) bares; 

d) restaurantes; 

e) escolas.  

Enfim, dentro da poligonal do MONA existem pequenos negócios, importantes para a 

sustentabilidade de várias famílias, sem falar no potencial de impostos que podem 

contribuir com a arrecadação municipal. 

Porque a APA? 

A APA constitui um instrumento mais participativo, conforme o Parágrafo 5o do Art. 15 que 

diz que “a Área de Proteção Ambiental disporá de um Conselho presidido pelo órgão 

responsável por sua administração e constituído por representantes dos órgãos públicos, de 

organizações da sociedade civil e da população residente, conforme se dispuser no regulamento 

desta Lei”, ficando, dessa forma, menos sujeita às interferências e mudanças políticas, e 

interesses econômicos. As APAs têm evoluído de forma significativa no Brasil, ampliando em 

número e uso, devido a maior flexibilidade e sustentabilidade. A Figura 8 mostra o aumento 

de APAs ao longo dos anos, de 2000 a 2013. 

Ao contrário do que muitos imaginam, de que APA é muito flexível, a Figura 9 mostra o 

índice geral de efetividade de gestão para diferentes categorias. É possível perceber na 

Figura que a APA está entre os maiores índices de efetividade de gestão. O Índice de 



efetividade é um indicador ambiental nacional utilizado pelo Ministério do Meio Ambiente 

para avaliar o desempenho das unidades de conservação (instituídas conforme a Lei Nº 

9.985/2000), e acompanhar a evolução destas ao longo do tempo. Faz parte do Sistema de 

Análise e Monitoramento de Gestão - SAMGe, que busca medir a efetividade de gestão de 

uma unidade de conservação, considerando os objetivos de conservação, os usos, e as 

ações de manejo realizadas pelo órgão gestor.  A metodologia visa alcançar os objetivos 

inerentes às análises de efetividade de gestão, ou seja: servir como subsídio para a tomada 

de decisão (tanto na unidade quanto para processos relacionados), e aproximar a sociedade 

da gestão das áreas especialmente protegidas ao divulgar resultados e transversalizar o 

processo de aplicação. 

 
Figura 8. Distribuição do número doe APAs ao longo dos anos. 

Portanto, a APA é um instrumento de proteção ambiental e cultural aplicável à propriedade 

privada, um instrumento de planejamento e gestão, democrático e participativo, pois 

precisa da sociedade participando da gestão para alcançar os objetivos propostos. A APA 

parte do princípio da negociação para o estabelecimento e cumprimento de um projeto 

acordado. Para tanto, a mobilização social é de fundamental importância, envolvendo o 

primeiro, segundo e terceiro setor. 

Nesse sentido a APA incorpora representatividade e legitimidade, como um lugar de 

exercício da cidadania, que visa a melhoria da qualidade de vida. Exemplos de APA dentro 



desse contexto são a APA da Ilha Comprida, coincidente com um município, baseado no 

projeto urbanístico do mesmo; e a APA da Chapada do Araripe, com a presença de vários 

centros urbanos. Portanto, a APA representa uma categoria baseada em diretrizes e 

instrumentos específicos, como o Plano Diretor ou o Estatuto da Cidade. A paisagem 

protegida tem como objetivo principal a qualidade da produção do espaço e da qualidade 

de vida da população. Tais requisitos estão totalmente ausentes no caso de MONA. 

 
Figura 9. Índice geral de efetividade de gestão comparativo para diferentes categorias. Observa-se que a APA 

está entre os maiores índices. 

Outra questão atual diz respeito a avaliação econômica, social e ambiental dos serviços 

ecossistêmicos. Trabalho publicado por Carvalho Junior (2016) mostra que o sistema da 

Lagoa do Peri é dominado pelas fontes de energia renováveis e pela exportação da 

informação. Por exemplo, dentro do Sistema da Lagoa do Peri, a presença da Lontra 

Neotropical é determinante, o que resulta em apoio financeiro e interesse por 

patrocinadores para a pesquisa e, consequentemente, para a produção e exportação de 

informações. Este trabalho ainda mostra que água potável extraída da Lagoa do Peri 

colabora com menos de 1% do total exportado, enquanto a informação representa 76% e a 

pesca 24% do total.  

Estes números não estão de acordo com a linha política e estratégica adotada pelo governo 

municipal para o sistema, a qual é baseada no uso único, que é o da extração de água. Estes 

resultados mostram que a estratégia governamental, focada apenas na extração da água 



não é a mais adequada. Isso não significa que a água não deva ser extraída, mas o turismo 

de conservação, por exemplo, baseado no capital natural local, pode ser muito mais 

atrativo, como é comprovado pelo Programa de Ecovoluntários do Instituto Ekko Brasil, que 

tem a Lontra Neotropical como espécie bandeira para a realização de pesquisas e 

mobilização social. Este programa é responsável por divulgar Florianópolis e o Estado de 

Santa Catarina nas principais agências de ecoturismo da Europa e Estados Unidos. 

Os serviços prestados pelo ecossistema vêm principalmente dos ativos ambientais. O 

Sistema da Lagoa do Peri fornece uma série de serviços ecossistêmicos, tais como pesca, 

Lontra Neotropical e biodiversidade, fornecimento de água, ar limpo, e informações.  

Portanto a figura de uma APA é importante para a proteção de remanescentes florestais, 

biodiversidade, recursos hídricos e pesqueiros, além de promover o desenvolvimento 

sustentável, com geração de empregos e desenvolvimento econômico e social. Com esse 

objetivo foi criado a APA da Bacia do São João, visando a proteção do mico-leão-dourado, 

com o apoio de sete Prefeituras e respectivas Câmaras Municipais. O plano de manejo dessa 

APA inclui sistemas agroflorestais e ecoturismo, educação ambiental e comunicação, com 

participação comunitária qualificada, além de uma maior eficiência na fiscalização. 

Por último, vale ressaltar, todos os argumentos apresentados pela FLORAM para a escolha 

da categoria MONA, na verdade se enquadram dentro da categoria APA, tais como aqueles 

que subsidiaram a retirada de parcela de moradores na área do Contrato com o objetivo de ”

eliminar os conflitos sociais, não precisar indenizar os proprietários, poder manter a 

sustentabilidade, e permitir as edificações já existentes”. Caso permaneça a categoria de 

MONA, pode-se concluir que os problemas não serão eliminados mas sim permanecerão 

pois ainda restará um números expressivo de moradores dentro da nova poligonal.  

7. Zoneamento Proposto 
Para a região do Contrato, baseado na presença humana, 3 cenários preliminares foram 

construídos. A Figura 10 apresenta a área combinada de 3 subáreas que apresentam 

atividades consolidadas e moradias permanentes. A Figura 11 exibe o mapa com duas áreas, 

a Área 1 e a Área 2, dentro da região do contrato, com presença de moradias permanentes e 

atividades consolidadas. Finalmente a Figura 12, mostra a região do contrato com a 

presença de 3 áreas fragmentadas.  



Na Figura 1, as 3 áreas caracterizadas como manchas na paisagem são unificadas, de forma 

a facilitar a gestão, envolvendo 174 edificações numa área de 475.207 m2. Na Figura 11, a 

área 1 representa a área mais interna do contrato, onde se localizam as residências mais 

antigas, incluindo 2 engenhos de farinha remanescentes. Esta área conta com 84 

edificações, inseridas num espaço de 184.785 m2. A área 2, situada mais próximo ao mar, 

sobre as dunas, apresenta 90 edificações em 181.707 m2. Por fim, a Figura 11, divide a área 

do Contrato em 4 porções. A área 1 com 5 edificações em 15.549 m2, a área 2 com 79 

edificações em 151.933 m2, a área 3 com 83 edificações em 150.644 m2, e a área 4 com 7 

edificações em 3.445 m2. 

A Figura 13, do levantamento fundiário, apresenta a área de exclusão de uma pequena 

parcela de moradores. Todas estas áreas fazem parte de um mesmo macro-habitat. Este 

estudo, desenvolvido pelo Instituto Ekko Brasil em 2012, além de outros, foram 

encaminhados ao DEPUC, mas estranhamente nunca foram utilizados, nem mesmo para 

discussão nas reuniões de Conselho. 



 
Figura 10. Área 1, com presença de moradias permanentes e atividades consolidadas. 



 
Figura 11. Área 1 e Área 2, dentro da região do contrato, com presença de moradias permanentes e atividades 
consolidadas. 



 
Figura 12. A região do contrato com a presença de 3 áreas fragmentadas. 



 
Figura 13. Proposta de exclusão apresentada pela Iguatemi. 

Baseado nos dados e informações existentes, a proposta alternativa aqui apresentada, 

sugere a definição da área em setores. Dessa forma a área pode ser definida como uma APA 

em mosaicos, organizada na forma de Zonas, a Zona de Uso Sustentável do Contrato 

(ZUSC), a Zona de Uso Sustentável do Sertão (ZUSS), e a Zona de Vida Silvestre (ZVS), que 

inclui as áreas de maior declive e que garantem o suprimento de água para a lagoa (Figura 



14). Dentro das duas Zonas de Uso Sustentável podem ainda ser criadas Áreas de 

Recuperação Ambiental, onde necessário, para a recuperação e conservação dos serviços 

ecossistêmicos. Da mesma forma, a definição de áreas agriculturáveis, através de um 

planejamento estratégico, com uma agricultura compatível com a APA, como agricultura 

familiar, agricultura orgânica, agricultura biodinâmica, agroecologia, e permacultura. 

 
Figura 14. Zoneamento proposto para a APA da Lagoa do Peri (em anexo imagem ampliada). A figura é 

ilustrativa pois a proposta é deixar de fora as zonas já excluídas na proposta da Floram. 



Importante ressaltar que essa proposta não altera os limites atuais, mantendo, inclusive, a 

exclusão proposta de parcela de moradores, sem prejuízo destes, o que, por si só, já 

simplifica em muito a proposta se comparada com a de MONA (Figura 15). Ao mesmo 

tempo é mais democrática e participativa, pois permite a gestão compartilhada. Também 

não traz prejuízo aos cofres do município, permitindo a continuidade dos pagamentos de 

IPTU, regularizando as propriedades, além de poder ampliar o recolhimento na forma de 

tributos por meio de pequenos negócios ligados ao turismo de conservação e ecoturismo, 

fomentando o desenvolvimento da economia solidária e do empreendedorismo social, 

além de gerar empregos e sustentabilidade para a APA. 

 
Figura 15. Proposta apresentada pela Floram. 

A proposta alternativa apresentada também minimiza os impactos relativos à mobilidade 

urbana. Com a APA, e a possibilidade do desenvolvimento de pequenos negócios, o 

deslocamento das pessoas para a região central de Florianópolis tende a diminuir. 



Atualmente existem vários pequenos negócios sendo desenvolvidos na área como 

pousadas, oficinas, bares, restaurantes e escolas. 

A questão do lançamento de efluentes negros e cinzas também devem ser pensada como 

uma responsabilidade familiar. Estratégias já utilizadas na área, com ótimos resultados são 

os Sistemas de Tratamento Permaculturais de Águas.  Efluentes negros, águas que foram 

utilizadas nos vasos sanitários e contêm coliformes fecais, assim como efluentes cinzas, 

águas que foram utilizadas para limpeza em geral (tanques, pias e chuveiros), podem ser 

direcionados para uma bacia de evapotranspiração, sem que haja nenhum contato com o 

solo. Estes são apenas alguns exemplos de estratégias que podem ser adotadas no plano de 

manejo da APA, e executado na forma de mutirão. 

Nesse sentido, a APA da Lagoa do Peri teria entre os seus objetivos principais proteger a 

biodiversidade, proteger os recursos hídricos e os remanescentes de Mata Atlântica, 

proteger o patrimônio arqueológico e cultural, manter  certos usos rurais da região, evitar o 

avanço da ocupação urbana na área protegida, e promover a melhoria da qualidade de vida 

das populações, com crescimento econômico e social. Isso tudo de forma sustentável, sem 

gerar mais conflito social, sem  afetar a arrecadação do município, e sem causar insegurança 

jurídica aos usuários. 

8.  Considerações Finais 
A proposta de MONA para a Lagoa do Peri não passa de uma tentativa de manter o que já 

era, desonerando o Município do dever imediato de indenizar as pessoas afetadas, vez que 

a indenização dependeria de um pleito individual. Por outro lado,  os moradores continuam 

totalmente  atrelados à discricionariedade do poder público, com nenhuma ou muito pouca 

autonomia, o que certamente será fonte de inúmeros conflitos. 

Como MONA o poder público decide de forma unilateral o que acha que se enquadra e não 

se enquadra como “compatível”,  tornado-se praticamente dono da área e ditando as regras, 

com pouca participação popular. Tornar uma área, como a da Lagoa do Peri e o Sertão, além 

do Ribeirão da Ilha, com a quantidade de propriedades existentes, numa área de proteção 

integral, na categoria MONA, é algo inédito no Brasil. 

Ocorre que a realidade atual impõe que se considere os serviços ecológicos que o local 

presta à sociedade. A preservação desses serviços é de fundamental importância para a 

melhoria da qualidade de vida, para a manutenção e geração de empregos, e para o 



desenvolvimento econômico. Qualquer proposta precisa primeiro provar que ela é 

sustentável. 

A proposta de MONA da FLORAM não está embasada em referencial teórico algum, não é 

transparente quanto ao que pretende e aos objetivos, muito menos quanto à 

sustentabilidade. Exemplo disso é o levantamento fundiário, o qual nunca foi apresentado 

em reuniões do conselho do Parque e nem mesmo considerado nas discussões. 

A proposta de APA preza pela simplicidade e sustentabilidade. As poligonais são mantidas, à 

exceção da área excluída pela FLORAM, sendo as áreas de ocupação urbana mapeadas 

como Zonas de Uso Sustentável, abrindo espaço para o desenvolvimento de pequenos 

negócios sustentáveis, benéficos ao município, que podem gerar empregos e aumentar a 

arrecadação. 

A proposta de APA diminui consideravelmente a possibilidade de conflitos entre as 

comunidades e a Prefeitura. Pelo contrário, vai trazer a possibilidade de um futuro melhor 

para as novas gerações locais, tradicionais ou não, além de um maior otimismo e confiança 

no serviço público. 

A proposta da APA não apresenta risco para a biodiversidade e à preservação dos serviços 

ecossistêmicos. Pelo contrário, utiliza estes serviços em prol do ser humano, gerando 

riquezas e renda. 

Propor uma área de proteção integral dentro de uma área urbana e turística colocando em 

risco a sustentabilidade de famílias e a arrecadação do município é algo impensável nos dias 

de hoje. 
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