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1. Questão Urbana na APA da Baleia Franca – Caracterização e Análise dos Efeitos  
 
 O Brasil é um país urbano. Segundo dados do IBGE de 2010, 84,4% da população brasileira viviam nas cidades. Entretanto, enquanto persistem posturas predominantemente voltadas para a preocupação com o ambiente natural, a questão ambiental urbana não tem merecido a mesma atenção da sociedade em geral, a despeito da ocupação urbana descontrolada ser a expressão máxima do impacto do homem sobre a natureza. Persiste uma dificuldade prática de se conciliar o ponto de vista urbano e ambiental. Esta “radiografia urbana” preliminar da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (APABF) pretende contribuir para o entendimento deste ponto de vista. 
O objetivo do presente trabalho é contribuir para demonstrar como a questão urbana e seus impactos ambientais se inserem no território da APABF e, a partir da caracterização e análise dessa relação subsidiar o diagnóstico da unidade de conservação (UC), visando à elaboração do seu Plano de Manejo.  
Entretanto, antes de realizar esta análise na APABF, uma região com altos índices de urbanização, e para evidenciar como o tema é significativo para a UC, é importante frisar o artigo 3º do seu decreto de criação que estabelece “Na Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca ficam sujeitas à regulamentação específica dos órgãos competentes as seguintes atividades, dentre outras: 

III - a retirada de areia e material rochoso; 
VI - a implantação de projetos de urbanização, novos loteamentos e a expansão daqueles já existentes; (grifo nosso) 
XI - a abertura de vias de circulação e canais; 
XII - a drenagem de áreas úmidas”. 

A inserção da questão urbana demonstra a preocupação que o IBAMA teve à época de criação da unidade, quanto à necessidade de uma atenção especial em relação aos problemas advindos do crescimento urbano desordenado, presentes na região já no final da década de 1990. 
Entende-se aqui por uso e ocupação do solo urbano, o reflexo do processo de ocupação do território determinado por condicionantes naturais e sociais, que produzem efeitos diversos na paisagem e no ambiente.  
Neste trabalho, considerou-se a evolução e a conformação da atual urbanização na APABF como fundamental para o entendimento da situação urbana na região e seus reflexos socioambientais. 
 



  

1.1  Características gerais urbanas da APABF 
 
 Com uma área total de 156.000 ha, sendo 34.149 ha terrestre (22%) e 120.730 ha marítima (78%) e 130 km de costa, a APABF está inserida no território nos seguintes municípios do litoral centro-sul catarinense: Florianópolis, Palhoça, Paulo Lopes, Garopaba, Imbituba, Laguna, Jaguaruna e Balneário Rincão. 
O centro sul do litoral de Santa Catarina é formado por diversas condições físicas naturais de grande fragilidade ambiental. As restingas, praias, campo de dunas móveis e fixas são ambientes muito importantes para preservação dos aquíferos, áreas úmidas, banhados e lagunas, ambientes estes que exercem diversas funções, a exemplo do controle dos processos erosivos decorrentes da dinâmica da zona costeira. 
O crescimento urbano no litoral centro-sul do estado iniciou-se no município de Laguna, primeira cidade da região fundada em 1676.   
Apesar de excluída da APABF, o maior indutor de ocupação da região foi a BR-101 construída em meados da década de 1970, principal rodovia que percorre todo o litoral centro-sul do estado e conecta os portos de São Francisco do Sul, Itajaí, Imbituba e Laguna. As atividades impactantes derivadas da BR-101 passam pelo desmatamento de grandes áreas de vegetação de restinga e de Mata Atlântica, soterramento de lagoas costeiras à alteração da dinâmica costeira. 
Nesta região, os dois portos mais importantes são o Porto de Imbituba e o Terminal Pesqueiro Público de Laguna, fora dos limites da UC, mas que exercem um papel de incentivo à ocupação na região, em especial o Porto de Imbituba. 
De modo geral, a dinâmica urbana dos municípios que possuem território na APABF (Garopaba, Imbituba, Laguna, Jaguaruna, Balneário Rincão e uma pequena parte de Tubarão) é fortemente ligada às atividades do setor terciário, com destaque para as portuárias, no caso de Imbituba, mas com crescente participação das atividades e serviços ligados ao turismo, sobretudo nos meses de verão. O comércio local, a pesca e determinadas atividades agrícolas e industriais também têm participação no desenvolvimento destes municípios. Imbituba, por exemplo, não distingue áreas urbanas das áreas rurais, pois todo o seu limite coincide com o perímetro urbano. 
O município que mais contribui com seu território na APABF é Laguna, com 39% de sua área no interior da UC, seguido de Jaguaruna, com 33%. Laguna também é o município que mais possui território da APABF, ou seja, 11,1% da parte terrestre da UC são constituídos por este município, seguido de Jaguaruna, com 7,1% (Tabela 1). 
 
 
 
 
 
 



  

Tabela 1. Área dos municípios com espaço terrestre na APABF e área da UC nos municípios. Elaborada por João Quoos e Miguel von Behr (2014).   
          
Município Área do município (ha) Área da APABF no município (ha) 

% da APABF no município % no total da APABF (parte continental) no município 
Garopaba 11.551 1.824 15,8 1,9 Imbituba 18.633 2.293 12,3 1,5 Laguna 43.641 17.235 39,5 11,1 Jaguaruna 32.638 10.944 33,5 7,1 Tubarão 29.756 342 1,1 0,2 Balneário Rincão 6.463 1.759 27,2 1,1 

 
Em relação à área urbana ocupada verificamos que o município que possui maior espaço 
urbano efetivamente ocupado na APABF em relação a sua área no interior da UC (e não em 
relação à área total do município) é Balneário Rincão com 11,3%, seguido de Imbituba e 
Jaguaruna, cada um com pouco mais de 8% dos seus territórios urbanizados na UC. No total, 
neste primeiro levantamento temos que 4,6% do território terrestre da APABF estão 
urbanizados e efetivamente ocupados com edificações (Tabela 2). 
 
Tabela 2. Área urbana ocupada em cada município com espaço terrestre na APABF. Elaborada por Pedro Nasser e Miguel von Behr (2014).  
          
Município Área total do município (ha) 

Território do município na APABF (ha) 
Área urbana ocupada na APABF (ha) 

% da área urbana em relação ao território do município na APABF 
Garopaba 11.551 1.824 36 1,9 Imbituba 18.633 2.293 193 8,4 Laguna 43.641 17.235 196 1,1 Jaguaruna 32.638 10.944 915 8,7 Tubarão 29.756 342 0 0 Balneário Rincão 6.463 1.759 199 11,3 TOTAL     1.539 4,6 

 
É importante frisar que não foram inseridos nos cálculos de área os loteamentos e condomínios aprovados, mas ainda não implantados e ocupados, ou seja, que possuem as ruas abertas, mas os lotes ainda não estão efetivamente ocupados, pelo fato de merecer estudos mais aprofundados de cartografia. 
Dunas (depósitos arenosos) e dunas frontais, ou seja, que se formam adjacentes às praias, lagos e lagoas ocupam, respectivamente, 2.500 ha e 4.447 ha na parte terrestre da APABF, totalizando aproximadamente 6.947 ha (dunas, lagos, lagoas). 
Considerando que temos 34.149 ha (22% da área total da UC) de área terrestre na APABF, 20% (6.947 ha) são áreas impróprias para urbanização (dunas, lagos e lagoas), sem 



  

considerar as restingas como fixadoras de dunas e outras áreas, como faixa de matas ciliares e entorno de lagos e lagoas, definidas como Áreas de Preservação Permanente (APP) pelo Código Florestal (Lei 12.651/2012). Para chegarmos a uma definição clara de um zoneamento, ou seja, o que deve ser conservado e o que pode ser efetivamente ocupado com urbanização, pecuária, agricultura e mineração na área terrestre da APABF são necessários levantamentos mais detalhados sobre as APP’s. 
 
 
1.2. As Áreas de Preservação Permanente (APP) urbanas e a Zona Costeira   
 

O novo Código Florestal Brasileiro gerou polêmica por trazer, entre as várias alterações em seu texto original, a redefinição das APP’s.  
A Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/1998) define como crime a utilização de APP’s sem autorização dos órgãos competentes.  As APP’s existem independentes do domínio da área, ou seja, em terrenos privados e públicos nas zonas rural e urbana. 
Segundo o novo Código Florestal, APP é uma 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 (Art. 3º, Inciso II da Lei 12.651/2012).  
Algumas destas áreas são encontradas na APABF: 
- Faixas marginais ao longo dos rios e cursos d'água;  
- Áreas ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais;  
- Nas nascentes, ainda que intermitentes e nos chamados "olhos d'água", qualquer que seja a sua situação topográfica, num raio mínimo de 50 m de largura;  
- Nas restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues. 
Em alguns casos, as APP’s em áreas urbanas são normatizadas pela Lei do Parcelamento do Solo (Lei nº 6.766/1979). Segundo esta lei, não é permitido o parcelamento do solo em:  

“a) Terrenos alagadiços e sujeitos a inundações, antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas;  
b) Terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados;  
c) Terrenos com declividade igual ou superior a 30%, salvo se atendidas exigências específicas das autoridades competentes;  
d) Terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação; e,  
e) Área de preservação ecológica ou naquelas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção”.  

Os principais problemas encontrados na APABF relacionados com a mancha urbana estão vinculados com as linhas de preamar média e máxima, pois, a partir delas, são traçados a APP de restinga (300 m) e os Terrenos de Marinha e seus acrescidos. 



  

A Resolução Conama nº 303, de 20 de março de 2002, dispõe sobre parâmetros, definições e limites de APP’s e define, no seu Art. 2º: 
“(...)  
VIII - restinga: depósito arenoso paralelo a linha da costa, de forma geralmente alongada, produzido por processos de sedimentação, onde se encontram diferentes comunidades que recebem influência marinha, também consideradas comunidades edáficas por dependerem mais da natureza do substrato do que do clima. A cobertura vegetal nas restingas ocorre em mosaico e encontra-se em praias, cordões arenosos, dunas e depressões, apresentando, de acordo com o estágio sucessional, estrato herbáceo, arbustivo e arbóreo, este último mais interiorizado”. 

 
O Art. 3º da referida Resolução estabelece que “Constitui Área de Preservação Permanente a área situada:  

“(...)  
IX - nas restingas:  
a) em faixa mínima de trezentos metros, medidos a partir da linha de preamar máxima;  
b) em qualquer localização ou extensão, quando recoberta por vegetação com função fixadora de dunas ou estabilizadora de mangues”. 

  
Assim como em outros locais do Brasil, na região da APABF observam-se conflitos recorrentes entre o uso antrópico em APP’s de recursos hídricos, em especial referente à proteção das margens de rios, nascentes, lagos e lagoas, e, no caso de Santa Catarina, nas faixas de 15 m de domínio público das rodovias, ferrovias e dutos, águas correntes e dormentes, designados pela Lei Estadual nº 6.063/1982, que dispõe sobre o parcelamento do solo urbano. 
Os loteamentos no interior da UC melhor localizados e valorizados pelas facilidades de acesso possuem atenção privilegiada do poder público, e, portanto, recebem investimentos de infraestrutura urbana, ao contrário das ocupações irregulares, em especial em Jaguaruna, onde estão localizados os balneários com menor infraestrutura urbana. 
Como podemos observar nas imagens e fotos aéreas ao longo deste texto, as alterações ocorridas por ação antrópica na APABF, em especial antes da sua criação em 2000, foram significativas. A principal alteração nos ecossistemas foi provocada pela ocupação urbana desordenada e descontrolada. Portanto, a relação entre o ambiente construído e o natural, em especial as APP’s, é desproporcional. Apesar de haver necessidade de estudos e levantamentos, pode se verificar, nas fotos e imagens, que existem perdas significativas de áreas anteriormente preservadas, portanto, áreas com menor biodiversidade hoje, pois ocorreu um aumento excessivo de impermeabilização do solo, canalização, mudanças nos cursos d’água e infiltração de águas sem tratamento no lençol freático superficial. Esse processo é causado pela ocupação desordenada do território, principalmente pela insuficiente infraestrutura de saneamento.  
Em MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (2012) foi traçada uma avaliação global entre urbanização e seus impactos sobre a biodiversidade e os serviços ecossistêmicos, 



  

demonstrando que existe impacto da expansão urbana desordenada sobre a biodiversidade.  
No que se refere à questão ambiental urbana do litoral, o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro (GERCO), Lei nº 13.553/2005 regulamentada pelo Decreto 5.010/2006, busca dar suporte à gestão ambiental e urbana dos 36 municípios que compõem a Zona Costeira Catarinense, em consonância com os planos diretores locais. Entretanto, por questões políticas, e que não é objetivo deste documento detalhar, essa integração do GERCO-SC com os planos diretores infelizmente não ocorreu na grande maioria dos casos. Como resultado do processo de discussão e revisão das ações do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, o zoneamento constante no Decreto 5.010/06 sofreu diversas modificações que foram incluídas na versão atual. 
No zoneamento proposto pelo GERCO-SC é importante destacar que, “qualquer empreendimento na zona costeira deverá ser compatível com a infraestrutura de saneamento e sistema viário existentes, devendo a solução técnica adotada preservar as características ambientais e a qualidade paisagística”. 
Ainda, segundo o Art. 3º do Decreto Federal n° 5.300/2004, que regulamenta o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro (Lei nº 7.661/88): “A zona costeira brasileira, considerada patrimônio nacional pela Constituição de 1988, corresponde ao espaço geográfico de interação do ar, do mar e da terra, incluindo seus recursos renováveis ou não, abrangendo uma faixa marítima e uma faixa terrestre, com os seguintes limites: 

I - faixa marítima: espaço que se estende por doze milhas náuticas, medido a partir das linhas de base, compreendendo, dessa forma, a totalidade do mar territorial; 
 II - faixa terrestre: espaço compreendido pelos limites dos Municípios que sofrem influência direta dos fenômenos ocorrentes na zona costeira”. 
 

Portanto, todo o território dos municípios da APABF, com exceção de Tubarão, é considerado costeiro. 
Nesse sentido, a legislação obriga o licenciamento ambiental para a construção de obras potencialmente poluidoras e proíbe construções em áreas de preservação permanente. Em Santa Catarina, o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro impõe aos licenciamentos para parcelamento do solo e para construções e instalações na zona costeira a exigência do EIA/RIMA. 
Notamos também que é necessário o EIA/RIMA para o parcelamento do solo na APABF, segundo o dispositivo da Lei nº 7.661/88: 

Art. 6º O licenciamento para parcelamento e desmembramento do solo, construção, instalação, funcionamento e ampliação de atividades, com alterações das características naturais da Zona Costeira, deverá observar, além do disposto nesta Lei, as demais normas específicas federais, estaduais e municipais, respeitando as diretrizes dos Planos de Gerenciamento Costeiro.  
§ 1º A falta ou o descumprimento, mesmo parcial, das condições do licenciamento previsto neste artigo serão sancionados com interdição, embargo ou demolição, sem prejuízo da cominação de outras penalidades previstas em lei. 



  

§ 2º Para o licenciamento, o órgão competente solicitará ao responsável pela atividade a elaboração do estudo de impacto ambiental e a apresentação do respectivo Relatório de Impacto Ambiental - RIMA, devidamente aprovado, na forma da lei. 
 
Segundo a FATMA (atual IMA) a norma acima estaria em conflito com a Resolução CONSEMA/SC n° 013/2012, que determina que apenas para os loteamentos maiores de 100 ha é que será exigido o EIA/RIMA no licenciamento ambiental prévio.   
 
 
1.3. Informações demográficas sobre os municípios na APABF 
 

Levando-se em consideração que a densidade demográfica média de Santa Catarina é de 65,3 hab/km2 (IBGE, 2010), alguns municípios da região da APABF apresentam alta densidade demográfica, como Imbituba, com 219,6 hab/km2, Garopaba, com 157,2 hab/km2 
e Laguna, com 116,8 hab/km2 (Tabela 3). Esses são os municípios de maior fluxo de turistas no período de veraneio e têm a maior taxa de urbanização, sendo também, historicamente, os municípios de maior número de habitantes. Garopaba e Imbituba foram os municípios que mais cresceram nessa região do estado entre 2000 e 2010. O município mais populoso é Tubarão com 97.281 habitantes, seguido de Laguna com 51.554 moradores (Tabela 4). 
 
Tabela 3. Demografia dos municípios com território na APABF. Fonte: IBGE (2010)    
              
Município População Total População Rural População Urbana Área do município (Km2) 

Densidade demográfica (hab/km2) 
Taxa de urbanização (%) 

Garopaba 18.144 2.818 15.326 115,5 157,2 84,5 Imbituba 40.200 0 40.200 182,9 219,6 100 Laguna 51.554 10.895 40.659 441,6 116,8 81,8 Jaguaruna 17.291 4.092 13.199 328,3 52,7 76,3 Balneário Rincão 10.923 0 10.923 57,9 192,4 100 
Tubarão 97.281 9.144 88.137 301,8 322,2 90,6 

 
Conforme censo de 2010, a população total dos municípios que possuem território na APABF (Garopaba, Imbituba, Laguna, Jaguaruna, Tubarão e Balneário Rincão) é de 235.393 hab. Se considerarmos somente a população urbana desses municípios, excluindo a cidade de Tubarão que se encontra a cerca de 30 km dos limites da UC, temos uma população de 120.307 habitantes residindo nas bordas da APABF, incluindo uma pequena parte da área urbana do Balneário Rincão que se encontra no interior da UC.   
Além das sedes dos municípios com território na APABF, as sedes dos municípios que fazem limite com área marítima da UC (Florianópolis, Palhoça e Paulo Lopes) e as cidades adjacentes como Tubarão e Criciúma, vivem próximas à APABF cerca de 800 mil pessoas, fato que representa uma enorme pressão sobre o seu território. 



  

Tabela 4. Número de habitantes dos municípios da APABF em 2000 e 2010. Fonte: (IBGE, 2010).      
      
Município 2000 2010 
Florianópolis 342.315 421.203 
Palhoça 102.742 137.199 
Paulo Lopes 5.924 7.014 
Garopaba 13.164 18.144 
Imbituba 35.700 40.200 
Laguna 47.568 51.554 
Jaguaruna 14.613 17.291 
Balneário Rincão*  10.923 
Tubarão 88.470 97.281 
TOTAL  800.809 
TOTAL**   138.112 

*Transformado em município pela Lei n°. 12.668, de 3 de outubro de 2003 e instalado oficialmente em 1º de janeiro de 2013. Desmembrado do município de Içara. 
**Excluindo a população de Florianópolis, Palhoça, Paulo Lopes (municípios sem área terrestre na APA) e Tubarão que inclui uma área de somente 342 ha (trezentos e quarenta e dois) no interior da Unidade de Conservação. Fonte: IBGE (2010). 
 
Para o cálculo de habitantes que vivem no interior da APABF, ou seja, 1.539 ha de área urbana efetivamente ocupada, nós utilizamos o seguinte cálculo para definir a densidade urbana líquida: nas cidades 1 (um) ha (10 mil m2) corresponde normalmente ao tamanho de um quarteirão.  
Segundo NOBRE (2001), densidade residencial bruta é a relação entre a população residente e a área bruta que ela ocupa, sem descontar as vias, áreas verdes de uso frequente, escolas, áreas comerciais. Geralmente, excluem-se áreas verdes de uso esporádico (jardim botânico, zoológico, etc.), lagos, rios e usos industriais. Densidade líquida, segundo o mesmo autor é a relação entre a população residente e a área líquida, ou seja, a área ocupada pelos lotes residenciais.  
Se levarmos em conta que teremos que subtrair 35% para as áreas públicas (áreas verdes, ruas, calçadas, praças, áreas para equipamentos urbanos comunitários) restará uma área líquida de 6.500 m2 de área do quarteirão para fins de cálculo de densidade líquida. Ressaltamos aqui que 35% para áreas públicas foi um valor estabelecido pela Lei nº 6.766/79 (Lei do parcelamento urbano) até 1999 e que, a partir da alteração dada pela Lei nº 9.785/99, essa porcentagem deverá ser proporcional à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor ou aprovada por lei municipal para zona em que se situem. Entretanto, muitos municípios ainda utilizam essa porcentagem. 
Portanto, nos municípios da APABF utilizaremos o cálculo de densidade líquida, ou seja, 6.500 m2 para cada quarteirão que possui 18 (dezoito) lotes de 360 m2, em média. Segundo dados do IBGE (2010), em média, habitam três pessoas por domicílio nos municípios com território na UC, ou seja, temos 54 hab/ha. Considerando as atuais áreas urbanas já ocupadas seria um total de 83.106 habitantes vivendo no interior da APABF, levando em 



  

consideração todos os 1.539 ha ocupados ao mesmo tempo, isto é, na época do verão, com população residente e veranistas.  
Entretanto, de acordo com o IBGE (2010) as residências ocupadas por veraneio nos municípios da APABF são, em média, de 60% do total. Desta forma, considerando os 40% do total da população (fixa e flutuante) teríamos 21 hab/ha e uma população permanente de 33.242 moradores no interior da UC. Finalmente, em média, temos 40% de lotes vazios nas cidades brasileiras. Quando os lotes residenciais não edificados são descontados do cálculo, dá-se o nome de densidade imobiliária. Portanto, 60% (lotes ocupados) de 33.242 habitantes e, considerando que estamos utilizando densidade imobiliária, temos cerca de 20 mil pessoas habitando o interior da APABF.   
Se verificarmos as atuais imagens de satélite e fotografias aéreas antigas da UC, observa-se que boa parte das planícies costeiras de solo drenado está habitada pela malha urbana, restando poucas áreas passíveis de serem ocupadas. 
 
 
 1.4. A ocupação urbana nos municípios 

   
1.4.1. Garopaba 

 
Garopaba foi transformada em município em dezembro de 1961, possuindo uma colonização açoriana.  

A pesca já foi a principal fonte de renda do município. Atualmente o turismo é o maior fator da economia Garopabense, base da renda de grande parcela dos habitantes da região, através do mercado imobiliário e dos serviços relacionados. 
Com uma população de 16.710 habitantes (IBGE, 2010), Garopaba apresenta uma densidade demográfica de 145,6 hab/km2. Os números do município são extremamente elevados em relação ao do estado de Santa Catarina, que apresenta 64,2 hab/km², e ao do Brasil, que apresenta 22,5 hab/km². 
Segundo dados da Prefeitura de Garopaba, no verão, a população chega a ficar, em média, até sete vezes maior devido à concentração turística. No intuito de recepcionar todo esse volume de turistas, o município passou a sofrer uma forte expansão territorial com a construção de diversas formas de alojamentos e ambientes para a prestação de serviços. 
A ocupação urbana de Garopaba se deu ao longo da orla da praia central e, posteriormente, no sentido praia – continente. O principal vetor de crescimento corresponde à qualidade de suas praias, que impulsionaram o desenvolvimento do turismo na região. Com a consolidação do turismo de massa a partir dos anos 1990, a especulação imobiliária aumentou e o processo de ocupação irregular e de crescimento desordenado se agravou, inclusive com indicativos de uma tendência de favelização nos próximos anos. A ocupação do solo é um ponto crítico em vários pontos da cidade, existindo um parcelamento sem critérios. O número de loteamentos clandestinos, aqueles sem aprovação na prefeitura ou que estão implantados de forma diferente daquela aprovada pelo poder público municipal e 



  

sem registro em cartório, qualificados como ocupação irregular, chega a ser considerado subnormal (JACOMEL, 2012).  
A seguir podemos ter uma ideia da ocupação urbana nas praias de Garopaba (Figuras 1 e 2). 
 

   

   
Figura 1. Sentido norte-sul: A=Entorno da Praia da Vigia; B=Praia da Silveira; C=Praia da Silveira parte plana e encostas; D=Praia da Ferrugem, o morro está fora dos limites da APA. Fotos: Miguel von Behr. 
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Figura 2. Sentido norte-sul: A=Praia da Barra à esquerda e praia da Ferrugem à direita, vista a partir do Morro do Índio; B=Praia da Barra e Ferrugem, respectivamente, à esquerda e à direita, e Morro do Índio; C=Praia do Ouvidor, à direita. Morro em primeiro plano e Praia Vermelha, à esquerda: Imbituba; D=Praia do Ouvidor. Fotos: Miguel von Behr. 
 
 
1.4.2. Município de Imbituba 
 

Imbituba começou a se formar como povoamento quando famílias de pescadores e agricultores açorianos, vindos de Laguna, instalaram-se na região e passaram a desenvolver atividades ligadas à pesca da baleia e agricultura. Outras famílias lusitanas chegaram e intensificaram a ocupação, que em um primeiro momento, deu-se essencialmente influenciada pela economia gerada com a estação baleeira (CODESC, 2008). 
O crescimento da cidade teve influência junto ao avanço do Porto de Imbituba, que além de escoar carvão extraído no sul de Santa Catarina, servia de escala para uma linha de navios de carga e passageiros que ligava as cidades do Rio de Janeiro e Porto Alegre. 
Os principais aspectos em relação ao uso e ocupação do território estão relacionados ao fato de que sua dinâmica urbana é fortemente ligada às atividades do setor terciário, com destaque para as portuárias e ao turismo, a exemplo dos demais municípios com território na UC, essencialmente o de veraneio.  
O município possui grande importância econômica para o estado, uma vez que o Porto de Imbituba é um dos mais importantes do Sul do país. Imbituba também é um grande centro pesqueiro em Santa Catarina, desde o século XVIII com a pesca de baleias, até os dias de hoje, com a pesca artesanal.  
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Uma importante área de dispersão da ocupação urbana são os arredores do Porto de Imbituba, que está fora dos limites da APABF, mas cujo crescimento influi no desenvolvimento e ocupação de toda a região.  
A pressão por ocupação em áreas ambientalmente frágeis ocorre nas dunas e lagoas. Nos morros ocorre com menor intensidade, concentrando-se na Praia do Rosa e em Itapirubá.  
Diversas áreas destacam-se como de proteção especial no município, segundo preconiza a legislação ambiental federal. São ambientes que se encontram bem distribuídos, ocupando grande parte do território do município, como lagoas e dunas extensas, vegetação de restinga nas praias e de mata atlântica nos morros, áreas de banhado e ilhas, além do habitat marinho. A degradação desses ambientes implica em graves problemas urbano-ambientais ao município, comprometendo a manutenção da sua qualidade ambiental e paisagística e, consequentemente, seu potencial turístico.  
Quanto à expansão urbana, ainda há áreas de vazios, ocasionando pressão por ocupações irregulares em APP’s e outras áreas protegidas pela legislação ambiental, como áreas muito próximas as dunas e lagoas.  
Na região da Barra de Ibiraquera, de alto valor paisagístico, verifica-se um grande desenvolvimento em termos de ocupação recente com ausência de projetos de planejamento urbano direcionados ao incentivo do setor. 
Com objetivo de contribuir sobre esta análise da caracterização urbana na APABF é interessante verificar o que foi citado na Informação Técnica do IBAMA nº 0739/2006–DITEC–SUPES/SC, de 2006, referente ao Processo nº 2006.72.16.002813-6, da Vara Federal da Subseção Judiciária de Laguna/SC sobre o loteamento Ibiraquera, com parcelamento do solo que ocorreu em terras da União, como terrenos de marinha e acrescidos coincidentes com a presença de APP’s pelo Código Florestal, como dunas e restingas, antes do início da ocupação: 

“(...) 
155. A partir das análises realizadas acima, a Barra de Ibiraquera pode ser descrita, quanto à presença de dunas, da seguinte forma em função do espaço e do tempo: 
a) Antes da implantação do empreendimento, 98,6% da área do loteamento é abrangida por um campo de dunas ativas (móveis) e estabilizadas (fixas por vegetação de restinga), na forma de mosaico; 
b) Em 1996, o local do loteamento encontrava-se sobre forte intervenção do empreendedor, sendo executados arruamento e parcelamento do solo sobre dunas ativas e praia marítima de 11 quadras do empreendimento, bem como pela intervenção e supressão de dunas fixas nas quadras localizadas no centro do loteamento e porção oeste, junto à margem da Lagoa de Ibiraquera; 
c) Em fevereiro de 2002, quase toda a área do empreendimento é constituída por um campo de dunas ativas e estabilizadas (fixas por vegetação de restinga), estas últimas localizadas na porção do empreendimento objeto de intervenção.  
O mesmo quadro é evidenciado atualmente; 
d) O campo de dunas ativas (móveis) e estabilizadas (ficadas por vegetação de restinga) encontra-se em processo de regeneração natural em todo o empreendimento, salvo em algumas quadras onde há urbanização consolidada. 



  

156. Portanto, 98,6% do empreendimento (119,05 ha) encontram-se localizados sobre um campo de dunas, o qual foi objeto de intervenção, gerando danos ambientais diversos, em especial, a supressão de espaços territoriais protegidos, a modificação da dinâmica costeira de sedimentos, ocasionando fixação de parte do campo de dunas, entre outros danos ambientais”. 
A Lei do Gerenciamento Costeiro considera as dunas bens a serem conservados e protegidos: 
“Art. 3º - O PNGC deverá prever o zoneamento de usos e atividades na Zona Costeira e dar prioridade à conservação e proteção, entre outros, dos seguintes bens:  
I - recursos naturais, renováveis e não renováveis; recifes, parcéis e bancos de algas; ilhas costeiras e oceânicas; sistemas fluviais, estuarinos e lagunares, baías e enseadas; praias; promontórios, costões e grutas marinhas; restingas e dunas; florestas litorâneas, manguezais e pradarias submersas. 
Em 2002 o CONAMA editou a Resolução nº 303, estabelecendo como área de preservação permanente toda e qualquer duna, seja esta coberta ou não por vegetação: 
“Art. 2º Para os efeitos desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 
[...] 
X - duna: unidade geomorfológica de constituição predominante arenosa, com aparência de cômoro ou colina, produzida pela ação dos ventos, situada no litoral ou no interior do continente, podendo estar recoberta, ou não, por vegetação”. 
Art. 3º Constitui Área de Preservação Permanente a área situada: 
[...] 
XI - em duna”. 
262. No caso do Loteamento Ibiraquera, pelas análises realizadas, todos os terrenos de marinha e acrescidos definidos no interior do empreendimento estão em área de preservação ambiental (em restinga com função fixadora de dunas, dunas móveis, mata ciliar, havendo inclusive superposição destas áreas), de forma que é vedada a inscrição de ocupação naquele caso”. 

 
A informação técnica conclui pela inviabilidade ambiental total do empreendimento. 
A existência de ambiente de campos de dunas é um ponto positivo nos aspectos turísticos e paisagísticos. Entretanto a ocupação vem avançando nessas áreas ao longo das décadas. Podemos observar, de forma geral, que não houve estímulo a uma ocupação urbana mais concentrada, a fim de minimizar os impactos sobre a paisagem e os recursos naturais. 
As seguintes praias de Imbituba fazem parte da UC, sentido norte-sul: Vermelha, Rosa, do Luz, Barra de Ibiraquera, Ribanceira, D´agua, da Vila e da Vila Nova (Figura 3). A praia do Porto não está incluída nos limites da APABF. 
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Figura 3. Praias de Imbituba e ocupação do solo. A=Praia Vermelha; B=Praia do Rosa. Lagoa de Ibiraquera, ao fundo, está fora dos limites da APA; C= Praia do Rosa e Lagoa do Meio; D=Dunas da Ribanceira, Barra de Ibiraquera e Praia do Luz; E=Barra do Ibiraquera. A área ocupada está fora dos limites da APA; F=Praia e dunas da Ribanceira; G e H=Praia D’água; I=Praia da Vila; J=À direita, praia de Itapirubá norte e à esquerda praia de Itapirubá sul. A área urbana ocupada à direita está fora dos limites da APA. Fotos: Miguel von Behr 

 
 

1.4.3. Município de Laguna 
 
A expansão urbana no município de Laguna ocorreu com o surgimento da BR-101, que veio para interligar Santa Catarina aos estados vizinhos pelo litoral em meados da década de 1950. O traçado urbano se expandiu para duas direções: primeiramente ao longo da estrada de ligação do perímetro central à BR-101, inicialmente ocupada por população de média e baixa renda (pescadores, trabalhadores do comércio, construção civil, etc) e, em seguida para a Praia do Mar Grosso, que se tornou um bairro nobre e favoreceu o incremento da atividade turística (SCHERER et al., 2006). 

Os seguintes ambientes e praias de Laguna fazem parte dos limites da UC no sentido norte-sul: Praia do Gi, Praia da Teresa, Praia do Ypuã ou Ilhota, Galheta, Praia do Farol, Praia do Cardoso e Praia da Cigana (Figuras 4, 5 e 6). A ocupação urbana das praias também pode ser observada em algumas fotos. 

   
Figura 4. Zona rural do município de Laguna, próximo à Lagoa de Santo de Santo Antoônio. Fotos: Miguel von Behr 
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Figura 5. Praias de Laguna no interior da APABF. A e B=Praia Grande do Norte; C=Balneário Praia do Sol; D=Ponta do Gi, à direita Praia do Gi, à esquerda Praia do Mar Grosso; E=À direita, Morro do Gravatá e Praia do Manelone ou do Siri. A seguir, praia da Tereza; F=Praia Ypuã ou Ilhota. Fotos: Miguel von Behr 
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Figura 6. Praias de Laguna no interior da APABF. A e B=Ponta e Praia da Galheta; C=Ao fundo Cabo de Santa Marta Grande e Farol de Santa Marta; D=Ocupações em APP’s às margens da lagoa de Santa Marta; E=Lago de Santa Marta e SC-100 em direção ao município de Jaguaruna; F=Cabo de Santa Marta Grande. À direita, Prainha, já poluída pelo lançamento de esgoto. À esquerda, praia do Cardoso e praia Cigana, o fundo Barra do Camacho, município de Jaguaruna; G=Praia do Cardoso e 
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parte da área urbana do Cabo de Santa Marta Grande; H= Lago de Santa Marta e SC-100 em direção ao município de Jaguaruna. Fotos: Miguel von Behr 
 
 
1.4.4. Município de Jaguaruna 

 
Desde o início de sua ocupação a orla marítima de Jaguaruna mostrou ser de interesse econômico. No início foi usada para a expansão meridional das terras portuguesas pelos lagunenses de origem vicentistas e, após a doação das terras pela coroa portuguesa, os primeiros sesmeiros fixaram-se na orla marítima ao norte, na localidade de Garopaba do Sul. Nos anos posteriores, as terras da faixa litorânea deixaram de ser rurais e passaram a ser urbanas unicamente pelo interesse dos agentes produtores desse espaço. A década de 1970 é o marco da ocupação e expansão litorânea por meio de grandes loteamentos, denominados balneários, distribuídos nos 37,5 km da orla do município (DELFINO, 2008). 

Além da atividade agrícola expressiva, o turismo imprime na economia de Jaguaruna outra fonte de economia através dos atrativos paisagísticos naturais e históricos. Desde a conversão do rural em urbano, em meados de 1980, o município vem sofrendo uma rápida expansão de seus loteamentos litorâneos. O veraneio tornou-se parte da economia, sendo que a proximidade com alguns municípios não litorâneos da região, o fácil acesso via BR 101 e os preços dos lotes foram os principais atrativos. 
As áreas edificadas dos loteamentos se estendem por toda a orla, porém são extensas e contínuas na porção sudoeste formadas pelos balneários Campo Bom, Panorama, Montreal, Albatroz, Copa 70, Janaína e Esplanada, todos incluídos nos limites da APABF. Os demais loteamentos são pontuais e sem ligação.  O acesso entre os loteamentos se dá a partir das rodovias, por meio da ocupação entremeada ao campo de dunas.  
Os balneários Cascata Vermelha e Arroio Corrente, este fora dos limites da UC, possuem uma ligação mais direta e próxima a sede do município a partir da SC-442, enquanto os demais têm ligação mais fácil pela BR 101 ou a outras localidades de Jaguaruna. 
De acordo com EUZÉBIO (2010), aproximadamente 54 sítios arqueológicos evidenciam a ocupação original e anterior à portuguesa no município de Jaguaruna e, também afirma que ocorre um dos maiores sambaquis do mundo na localidade de Garopaba do Sul (Figura 7).   
 



  

          
Figura 7. No centro um dos maiores sambaquis brasileiro na localidade de Garopaba do Sul, Jaguaruna. À direita, ocupações urbanas recentes. Foto: Miguel von Behr 

 
Vale lembrar que a Lei Federal nº 3.924/1961, que dispõe sobre os monumentos arqueológicos e pré-históricos de qualquer natureza existentes no território nacional, coloca sob a guarda e proteção do Poder Público todos os elementos destes monumentos. Em seu artigo 2º consta que são considerados monumentos arqueológicos ou pré-históricos: 

“a) as jazidas de qualquer natureza, origem ou finalidade, que representem testemunhos de cultura dos paleoameríndios do Brasil, tais como sambaquis, montes artificiais ou tesos, poços sepulcrais, jazigos, aterrados, estearias e quaisquer outras não especificadas aqui, mas de significado idêntico a juízo da autoridade competente”. 
 

A lei também expressa que “são proibidos em todo o território nacional, o aproveitamento econômico, a destruição ou mutilação, para qualquer fim, das jazidas arqueológicas ou pré-históricas conhecidas como sambaquis (...) antes de serem devidamente pesquisados”.  
Os chamados balneários da faixa litorânea constituem-se loteamentos na forma de malha xadrez sem grandes preocupações urbanísticas. A organização do espaço litorâneo foi promovida, em grande parte, por proprietários locais, pela doação de terras devolutas e por promotores imobiliários, e também por apropriação e invasão de lotes pelos excluídos (EUZÉBIO, 2010). 
Esses balneários foram implantados a partir da máxima utilização fundiária, com a divisão em lotes mínimos e sem a preocupação de quebra da monotonia e diversificação no uso da terra através do estabelecimento de praças e diferenciação hierárquica de ruas. As plantas fundiárias não levam em conta as APP’s, como dunas, áreas de restinga e lagoas, ambientes naturais presentes em Jaguaruna (EUZÉBIO, 2010). 
Outro conflito relevante encontrado no município se refere aos balneários de Dunas do Sul, Arroio Corrente e Campo Bom, onde regiões da mancha urbana mapeadas estão em contato 



  

direto e interpõem-se no caminho natural de migração dos campos de dunas locais (sentido NE-SW) (Figura 8). 
 

  
Figura 8. Ocupação das dunas em Jaguaruna, Balneário Dunas do Sul, 2014. Foto: Miguel von Behr  
 
A implantação e ampliação contínua dos loteamentos ao longo das décadas, com abertura de novas ruas, geraram quadras com supressão de espaços territoriais protegidos, bem como seguem impedindo a regeneração natural da vegetação e do meio físico (dunas). 
Pesquisadores sinalizam que deve ser abordado, em futuras discussões e análises, o tipo de ocupação que o município pretende estabelecer, principalmente referente ao percentual de conservação dos ambientes imprescindíveis para a manutenção do equilíbrio costeiro. Em diversas localidades do Brasil, as causas de erosão decorrentes de intervenções antrópicas da costa resultaram em processos irreversíveis e que demandam altos recursos governamentais para mitigá-los, o que muitos municípios não dispõem (UFRGS, 2013). 
As seguintes praias de Jaguaruna fazem parte da UC: praia Barra do Camacho, Camacho, Dunas do Sul, Balneário Figueirinha, Campo Bom, Balneário Esplanada e Balneário Torneiro. 
A seguir, pode-se ter uma idéia do nível de ocupação urbana das praias (Figura 9). 
 
 
 
 
 
 



  

   

   

    

   
Figura 9. Balneários e loteamentos em Jaguaruna. A=Foz do rio Urussanga, Balneário de Torneiro. À esquerda do rio começa Balneário Rincão; B=Área conservada entre balneários Torneiro e Esplanada; C=Balneário Esplanada; D=Típicas ocupações na Macrozona de Ambiente Construído; E=Balneário Campo Bom; F=Área conservada entre balneários Arroio Corrente e Figueirinha; G=Balneário Dunas do Sul, ao fundo Lagoa do Laranjal; H=Balneário Garopaba do Sul e lagoa do mesmo nome, inserida na UC. À direita Barra do Camacho. Fotos: Miguel von Behr 

A 

C D 

B 

E 

G H 

F 



  

1.4.5. Município de Balneário Rincão 
 
Segundo documentos da prefeitura, historicamente Balneário Rincão teve como primeiros habitantes os povos Sambaquianos, seguido das tribos Tupis Guaranis e Xocleings. Por volta de 1835, com abertura da Estrada Imperial, iniciou-se o processo de urbanização entre as cidades de Laguna e Porto Alegre. Em 1930, o Balneário começou a ter seus primeiros veranistas, mantendo a característica de segunda residência até os dias de hoje. O município tem em sua beleza natural algumas particularidades. Além dos 13 km de orla, Balneário Rincão possui sete lagoas, das quais seis são de água doce, o que potencializa o crescimento do turismo no município. Duas delas encontram-se no interior da APA da Baleia Franca: Urussanga Velha e Lagoa dos Freitas (Figura 10).  Balneário Rincão entrou em processo de emancipação, sendo aprovada em plebiscito com 53% dos votos. O município foi criado e limitado com a Lei Estadual nº 12.668/2003, porém com a falta de legislação, a criação do município foi impedida. Com a promulgação da Proposta de Emenda Constitucional – PEC dos municípios, Balneário Rincão teve o direito de realizar eleições em 2012, sendo instalado o novo município em 01 de janeiro de 2013.  

                

  
Figura 10. Balneário Rincão. A=Vista aérea do município e APABF. À esquerda Lagoa dos Freitas e ao fundo Lagoa da Urussanga Velha que fazem parte da UC, inclusive a parte urbana da cidade até a foz do rio Urussanga, na extrema direita. B e C=Lagoa de Urussanga Velha. Fotos: Miguel von Behr  

A 

B C 



  

A Lagoa dos Freitas, com 18 hectares, é utilizada como área de lazer e vem sofrendo intenso processo de urbanização no seu entorno, formado basicamente por residências e vegetação de restinga arbórea e herbácea (Figura 11). 
 

  

  
Figura 11. Lagoa dos Freitas e proximidades, APABF. Fotos: Miguel von Behr 
 
 
1.5. Causas e consequências dos impactos socioambientais motivados pela ocupação urbana 
 

Os problemas ambientais urbanos que ocorrem no interior da APABF são diferentes das causas desses problemas, mas são fatores interligados. Ou seja, estamos definindo aqui problemas ambientais urbanos como os impactos ambientais negativos que se manifestam nas cidades decorrentes do processo de urbanização, produzindo a degradação do meio físico biótico e prejudicando o bem-estar e saúde da população (SILVA, 1997). 
Quanto às causas dos problemas ambientais urbanos, consideramos aqui como as ações desenvolvidas no espaço urbano necessárias ao processo de urbanização ou resultante da gestão ineficiente da cidade que geram impactos negativos no meio ambiente urbano (SILVA, 1997). Por exemplo, o déficit na infraestrutura urbana é, sem dúvida, um problema urbano que gera impacto no meio ambiente, mas não é impacto ambiental. 
Parte-se do pressuposto que o crescimento urbano acelerado é a principal causa da degradação ambiental e a insuficiente infraestrutura urbana implantada como um problema ambiental urbano. Leva-se em consideração que esse crescimento populacional tem suas 



  

raízes no aumento da população fixa e na migração da população flutuante para as cidades da região. Portanto, é por causa da carência de serviços básicos que os problemas ambientais são gerados. 
Como consequência desse processo de ocupação urbana desordenado com insuficiente infraestrutura urbana, ocorre o despejo de esgotos domésticos não tratados, contendo poluentes nos corpos hídrico da APABF, o que ocasiona sérios problemas à qualidade do meio ambiente e consequentemente, traz incômodos à população local. 
De acordo com a SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE SANTA CATARINA (2010), Os impactos e problemas socioambientais no meio físico e biológico são: elevação dos níveis da poluição provocada pelo lançamento de resíduos sólidos e líquidos no solo, nos cursos e corpos d’água e no mar; destruição de ecossistemas, desmatamento, que se constitui em ameaças à biodiversidade terrestre e marinha; degradação do litoral pela erosão terrestre alteração de paisagens; redução na disponibilidade de água doce em função do aumento da demanda, utilização excessiva das reservas de água do subsolo e subterrânea, e rebaixamento do lençol freático e; ocupação de áreas de relevante importância ambiental (restingas, dunas, e margens de curso de água). 
Os impactos e problemas socioambientais no meio socioeconômico são as perdas humanas e materiais causados por desastres advindos de ocupação em áreas de risco; problemas de saúde pública pela falta de saneamento; deslocamento das comunidades costeiras para o interior; degradação da identidade cultural de comunidades tradicionais; degradação de referências culturais e históricas; perda de recursos para o turismo, como a falta de balneabilidade e mudanças nas paisagens e; problemas de transporte e mobilidade (SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE SANTA CATARINA, 2010). 
Um exemplo do impacto ambiental da urbanização é a questão do saneamento e a relação com a água subterrânea quando são usados poços artesianos e residências com fossa séptica rudimentar, ocasionando a contaminação das águas subterrâneas. Tais impactos, provocados pela urbanização acelerada e descontrolada por parte do poder público, causam a degradação da qualidade de vida da população, bem como perda de divisas pelo poder público. 
Segundo dados do IBGE (2010), cerca da metade das residências no município da APABF realizam coleta d’água por poços artesianos, estando sujeita a captar água contaminada do lençol freático, pelo fato dos municípios não possuírem tratamento de esgoto. Essa realidade deficitária na questão da captação da água e no tratamento de efluentes domésticos expõe boa parcela da população à contaminação de poços d’água por infiltração de efluente nas fossas sépticas e poluição do lençol freático, que segundo estudos realizados em diversos projetos para instalação de loteamentos, é muito superficial nessa região.  
A degradação ambiental na UC não é exclusiva da poluição e contaminação dos recursos hídricos por esgotos domésticos. Existem também rejeitos provenientes de diversas atividades econômicas, refletindo na qualidade da água. 
Os rios que chegam ao complexo lagunar de Laguna, principalmente o rio Tubarão, recebem efluentes contendo metais pesados provenientes das atividades de mineração (extração e beneficiamento do carvão), resíduos domésticos e industriais, agrotóxicos e fertilizantes utilizados na rizicultura. Essa poluição do complexo lagunar contribui para a diminuição do 



  

estoque de pescado e, consequentemente, para o empobrecimento da população dos municípios de Laguna e Imbituba, além de Imaruí, este fora dos limites da APABF. 
 
 
2. População residente X População flutuante na APA da Baleia Franca 
 

Praias grandes e menores, intercaladas a costões rochosos, diversas lagunas e morros com matas nativas de Mata Atlântica, entre outros atrativos naturais, contribuem para um afluxo crescente de turistas e veranistas na região da APABF. 
Em relação à população flutuante, é importante destacar que as cidades que fazem limite com a UC são todas cidades balneárias, portanto com uma população de veranistas muito grande. Segundo informações da Prefeitura de Balneário Rincão, por exemplo, este município recebe, na época do verão, cerca de 150 mil turistas, dez vezes a sua população. O mesmo acontece com o município de Jaguaruna e demais cidades limítrofes com a APABF, que na época do verão recebem em média quase dez vezes a sua população fixa.  
Alguns municípios, segundo dados do IBGE (2010), apresentam quase ou mais da metade de residências destinadas à ocupação sazonal, como é o caso de Garopaba, com mais de 47% das residências desocupadas, e Jaguaruna, aonde esse número chega a 59% (Tabela 9). 
 
Tabela 9. Domicílios ocupados e não ocupados nos municípios com área terrestre na APA da Baleia Franca. Fonte: IBGE (2010). 
 

                

Município Domicílios 
particulares 

Domicílios particulares 
de uso ocasional

Garopaba 6.102 3.233
Imbituba 13.186 3.996
Laguna 17.240 8.818
Jaguaruna 5.777 10.587  

 
Garopaba também é um ponto receptor de turistas estrangeiros, principalmente provenientes da América do Sul, e da região Sul e Sudeste.  O recorde foi em 2007 com 151.433 turistas para uma população de 16.399 no mesmo ano (BRUSIUS, 2010), ou seja, quase dez vezes maior que a população fixa. 
Dados da PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA (2010) informam que cerca de 180.000 pessoas frequentam os balneários da cidade na época de verão. A população de Jaguaruna, em sua maioria, reside na área urbana, 76,3%, (IBGE, 2010). Dos 17.007 domicílios recenseados do município, apenas 5.777 estavam ocupados permanentemente. Desses, 4.460 são permanentemente urbanos (26,2%), o que demonstra que a maioria dos domicílios são para fins ocasionais, provavelmente para fins de segunda residência. 



  

Quanto à relação da urbanização com a pesca artesanal ressaltamos que o turismo apresenta duas faces: promove a urbanização de antigas comunidades pesqueiras, expulsa os pescadores de suas praias e altera o seu modo de vida, mas também abre uma alternativa de renda para as famílias de pescadores (WARLICH, 1999). 
Assim, esse tipo de turismo desenfreado destaca-se pelo agravamento de vários problemas socioambientais decorrentes disto. Hoje, a incorporação do discurso ambiental pela indústria do turismo tem gerado polêmica e conflitos, demonstrando o seu caráter ambíguo. Ao mesmo tempo em que se defende a necessidade de lugares preservados ou com atrativos naturais para sua realização, evidencia-se uma série de impasses relacionados à gestão de problemas recorrentes, como a poluição, a ocupação desordenada do território, a desestruturação de comunidades tradicionais, entre outros (FLEXA, 2007). 
Podemos concluir que a chegada do turismo trouxe impactos positivos na geração de empregos, mas também negativos como muita pressão sobre a carente infraestrutura municipal de serviços como na gestão do lixo e insuficiência no tratamento de esgoto e impacto sobre os recursos naturais como água subterrânea, além da transformação dos costumes da população local, com perdas de valores culturais. 
 
 
3. Os desafios da gestão urbana na APA da Baleia Franca 

 
Os desafios à gestão da APABF e neste caso à gestão urbana, que deve ser um processo contínuo e permanente, devem considerar, além dos aspectos ambientais, a forte especulação imobiliária que incide sobre os municípios, em decorrência da qualidade paisagística da região e da proximidade com as cidades da região. Como controlar a enorme pressão turística de um grande número da população na região ávida por lazer e recreação em um litoral com tantas belezas naturais? 

O estabelecimento das normas e zoneamento da APABF, como importante instrumento de planejamento da unidade, pretende regular o uso e ocupação do solo da área por parte dos agentes de produção do espaço urbano, tais como as construtoras, incorporadoras, proprietários de imóveis e o próprio estado. 
Um dos principais desafios de gestão urbana, no caso de elaborar e acompanhar a implantação do zoneamento é como as normas poderão promover mudanças nos padrões de produção e consumo do território da UC, no sentido de implantar formas sustentáveis de conservar os recursos naturais desse território. 
Em relação à ocupação dos ecossistemas costeiros, a perda da vegetação litorânea causa a irreversível perda de habitats e a consequente diminuição da biodiversidade. A ocupação sem infraestrutura e planejamento adequado, juntamente com o déficit relacionado ao saneamento básico nos municípios, tem levado a impactos ambientais significantes na APABF e em todo litoral catarinense, constituindo-se em dos principais desafios de gestão, ou seja, a sociedade e o poder público são corresponsáveis pela situação de degradação ambiental na unidade de conservação (UFRGS, 2013). Tal afirmação baseia-se na constatação de que, se o poder público federal, estadual e municipal não tem tido condições de atuar conforme suas competências legalmente estabelecidas diante do problema, ou 



  

seja, do avanço da expansão urbana em ambientes frágeis, a sociedade tem certo protagonismo na medida em que suas ações são também, em grande parte, responsáveis pela degradação socioambiental na UC.   
De acordo com UFRGS (2013) mesmo que não seja conhecida com precisão a migração dos campos de dunas na APABF, é possível afirmar, a partir da dinâmica eólica atual observada em campo, que a migração dos campos de dunas ruma ao encontro de determinadas regiões das manchas urbanas, como por exemplo, em Balneário Rincão, fato este que também constitui um desafio de gestão do território da UC.  
Considerando o exposto acima, as dificuldades de gestão do território da APABF, que deve se realizada em parceria com os municípios, vão muito além de uma questão meramente “técnica”. O que explica a insustentabilidade da gestão territorial é o fato de que esse território não foi jamais objeto de pactuação, ou seja, de estabelecimento de regras claras que incluem e dialogam com o conjunto de atores governamentais e não governamentais ali presentes e atuantes, e que considerem a especificidade socioeconômica ambiental e cultural do espaço sobre o qual pretendem incidir. 
Necessitamos da construção de um pacto socioterritorial que envolva os cidadãos, os segmentos econômicos e políticos presentes e que considerem, como ponto de princípio, a inclusão gradativa e qualificada da população do território. Essa construção deve ser alicerçada pelos representantes dos setores governamentais, organizações não governamentais e usuários dos recursos naturais da UC, presentes em seu Conselho Gestor (CONAPABF). 
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