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A paisagem tem se revelado um importante elemento na constituição de unidades de conservação ambiental. No entanto, é nas unidades de conservação ambiental de uso sustentável que ela se revela no seu sentido mais amplo – a paisagem como resultado da interface sociedade e natureza ao longo dos tempos. 
A paisagem é composta de elementos de atualidades do presente e do passado, representando diferentes “momentos do desenvolvimento de uma sociedade” (SANTOS, 2004, p. 60), sendo alterada por cada grupo social, com diferentes técnicas e em diferentes períodos temporais. Grupos estes que vão deixando suas marcas impressas na paisagem, retratando sua forma de vida e sua própria relação com o meio ambiente.  
Ao analisar as transformações da paisagem litorânea no território da APA da Baleia Franca (APABF) foi possível identificar três ciclos principais que representam estes momentos de desenvolvimento, em que tais sociedades deixaram impressões na paisagem em função da sua organização social e econômica (DELFINO, 2017). 
O primeiro ciclo está relacionado à ocupação dos povos sambaquianos (5500 anos AP) e indígenas (900 a 1000 anos AP) próxima à linha de costa e aos complexos lagunares. “É o período mais longo, em que as transformações no espaço se dão de forma mais lenta e os principais registros de sua atuação podem ser verificados através dos inúmeros sítios arqueológicos distribuídos pelo litoral” (DELFINO, 2017, p. 320). 
O segundo ciclo foi marcado pela ocupação europeia, primeiro com a chegada dos portugueses vicentistas e açorianos (entre 1651 e 1676). Estes iniciaram a construção de pequenas vilas ao longo da costa, a partir de Florianópolis e Laguna, as quais se sustentavam economicamente nas atividades da pesca, agricultura e caça de baleias. É um ciclo com duração inferior ao primeiro e também inclui as transformações verificadas na paisagem em função da chegada posterior dos italianos e alemães nos vales dos rios Tubarão e Urussanga (por volta de 1870). A partir daí foram fundadas as cidades pólo regionais em função da economia carbonífera (até 1980 aproximadamente), que teve influência direta no território da APABF, como exemplo na criação do Porto de Imbituba e da Ferrovia Tereza Christina, que passa pelos municípios de Tubarão, Jaguaruna, Laguna e Imbituba (DELFINO, 2017; MARTINS, 2012; BASTOS, 2011; SOSTISSO, 2011; MAMIGONIAN, 1998). Neste ciclo, pode-se observar também, registros paisagísticos das comunidades fundadas por povos quilombolas em alguns pontos do território, como nos municípios de Garopaba, Imbituba e Paulo Lopes (DE PAULA, 2014). 
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No terceiro ciclo as transformações da paisagem se deram em função das migrações internas ocorridas no país relacionadas à industrialização, à urbanização, ao crescimento populacional, ao êxodo rural e a própria modernização do território da APABF ocorrida a partir dos anos 1970. “O resultado mais concreto deste ciclo sobre a paisagem foi a ocupação e urbanização do litoral da APA da Baleia Franca nos últimos 40 anos”, com a construção de loteamentos em toda a faixa litorânea (DELFINO, 2017, p. 290). 
Pois bem, foi justamente neste contexto e em função das transformações verificadas neste último ciclo, que a APABF foi criada no ano de 2000; primeiro, para a proteção específica da Eubalaena australis, o maior valor do território; e segundo, para a proteção dos recursos naturais dispostos ao longo do litoral. Ambos, ameaçados pelo acelerado processo de urbanização que o litoral do território vem registrando desde os anos 1980. 
A dinâmica de transformação da paisagem e a celeridade com que ocorre, vem comprometendo seus valores e despertando um sentimento de perda de valores, não somente os de especial interesse ecológico, mas os de importância social, como o patrimônio cultural e histórico. Os quais conferem ao território uma identidade própria, evocam o sentido de pertencimento, de identidade de um grupo com a paisagem e são essenciais para a manutenção da qualidade de vida local.  
A atribuição de valores pluridimensionais ao território da APABF é uma forma de reconhecer como este é percebido e vivido pela sociedade. Bem como, fortalecer ainda mais a razão de existir da própria unidade de conservação, uma vez que abriga e contribui na proteção de valores que ultrapassam a linha de significados ligados somente aos aspectos naturais, ecológicos ou estéticos. Mas compreende outras dimensões, não menos importantes, resgatando os aspectos paisagísticos históricos e culturais deixados por cada sociedade que viveu e transformou este território; sobretudo valorizando a cultura das populações tradicionais. 
Desta maneira, serão apresentados a seguir os sete grupos de valores, mapeados e construídos com base em metodologia participativa por Delfino (2017), buscando assim demonstrar a riqueza e a diversidade natural e cultural que conformam o território da APABF. 
Além disso, os valores em sua pluridimensionalidade representam o denominador comum entre a unidade de conservação e os grupos de atores implicados por ela, bem como, entre a unidade de conservação e os nove municípios que a abrigam. Dessa forma, os valores da paisagem podem constituir-se como o elemento integrador de políticas de gestão territorial, urbanística e costeira e tomada de decisão com foco na conservação da biodiversidade e nos valores da paisagem (DELFINO, 2017). 
Os grupos de valores da paisagem são: 

 Valores naturais e ecológicos 
 Valores estéticos 
 Valores produtivos 
 Valores históricos 
 Valores de uso social 
 Valores religiosos e espirituais 
 Valores simbólicos e identitários 



  

Para efeito da identificação dos valores foi considerado como território da APABF a área compreendida pelos nove municípios na tua totalidade, além dos limites político-jurídicos da unidade de conservação. Possibilitando assim, uma visão integradora e mais sistêmica da paisagem, já que existem continuidades paisagísticas para além do polígono delimitado por lei.  
 
a) Valores Naturais e Ecológicos 

 Os valores naturais e ecológicos identificados na paisagem da APABF estão diretamente relacionados à qualidade do meio ambiente e se concentram basicamente na zona costeira e na região montanhosa adjacente. Referem-se aos agrupamentos de vegetação costeira das áreas de praias e dunas, às florestas das Montanhas do Tabuleiro, dos morros dispersos, das Ilhas e promontórios, aos recursos hídricos que deságuam no território, aos corpos d’água, lagoas e complexo lagunar e à fauna marinha. Muitos destes valores estão protegidos legalmente em diferentes escalas de gestão – principalmente estadual e federal - pelo Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, pela APABF ou pelo Código Florestal, como as Áreas de Preservação Permanentes (APP). Os espaços de valor natural ou ecológico mais destacado pelos atores no território da APABF são: as Florestas da formação montanhosa do Tabuleiro, a área berçário da Baleia Franca, a área de reprodução dos Botos de Laguna (Tursiops truncatus, ou Boto-de-Tainha), as Dunas (com ou sem vegetação) de Jaguaruna, as praias (de Itapirubá, Ibiraquera, Ouvidor, Siriú, Guarda do Embaú e Pinheira), o Aquífero Santa Marta, o Complexo Lagunar e lagoas, as áreas de várzea na planície lagunar, o espaço de interesse geológico da Pinheira, as Ilhas, costões e os promontórios.  Dentre tais valores, cabe destacar o manguezal de Laguna, que tem um valor diferenciado dos demais manguezais do estado de Santa Catarina, pois se caracteriza como a última área de ocorrência deste ecossistema no Hemisfério Sul; possuindo inclusive valor científico, já que possui características ecológicas inerentes ao clima da região. Em escala superior estão as Unidades de Conservação Marinho Costeiras, que abrangem o território da APABF e a Grande Florianópolis, formadas pela APABF, PEST do Tabuleiro, Estação Ecológica (ESEC) Carijós, Reserva Biológica (REBio) Marinha do Arvoredo, APA do Anhatomirim e Reserva Extrativista (RESEX) do Pirajubaé. Estas UCs protegem espécies vegetais e animais de ecossistema marinho-costeiro ameaçadas de extinção e formam uma espécie de mosaico de áreas protegidas. As áreas refúgio para proteção da baleia franca foram consideradas áreas de importante valor natural e ecológico. Estes setores foram estabelecidos pela Instrução Normativa IBAMA n. 102, de 19/06/2006 – e estão localizadas nas praias da Gamboa, Garopaba, Silveira, Luz, D’água e Vila.   
b) Valores Estéticos 

 Os valores estéticos configuram-se como aqueles elementos ou conjuntos de elementos da paisagem que tem a capacidade de transmitir e despertar um sentimento 



  

de beleza, em função do significado que adquiriu ao longo do tempo. Tais valores na APABF giram em torno de duas grandes paisagens, a paisagem litorânea e a paisagem montanhosa adjacente. Na paisagem litorânea destacam-se por suas belezas as praias recortadas por enseadas e baías, desde Florianópolis ao Farol de Santa Marta; contraposta pela beleza da praia única, larga e retilínea que se forma do Farol de Santa Marta em direção ao sul, até a divisa com o Rio Grande do Sul, estado vizinho.  Um valor cênico no litoral é formado pelo conjunto de dunas da Praia do Arroio Corrente, em Jaguaruna. É uma grande área desprovida de vegetação, moldada pelos ventos Leste e Sul, predominantes no território nos períodos de verão e inverno, concomitantemente. Algumas lagoas destacam-se pela sua beleza e tamanho, formando uma paisagem única – como o complexo lagunar de Santo Antônio dos Anjos, a Lagoa do Arroio Corrente e de Ibiraquera.  A presença da Baleia Franca nas enseadas e baías da APABF é apontada pelos atores como uma das grandes belezas do território. Por fim, as Montanhas do Tabuleiro e os Morros Dispersos pelo território, aparecem constantemente no discurso dos atores, pela beleza da vegetação nativa que as cobrem.  Sobre o contraste das praias de enseadas e baías com a montanha, a mata e os promontórios, os atores afirmam que alguns lugares possuem um charme especial, como a Praia do Rosa e a Ponta do Gravatá. 
 c) Valores Produtivos 
 Os valores produtivos estão relacionados com a capacidade de uma paisagem em proporcionar benefícios econômicos, convertendo seus elementos em recursos, como as paisagens agrícolas, pesqueiras, florestais, turísticas, industriais, etc (NOGUÉ e SALA, 2006). Neste sentido, aparecem como valores produtivos no território da APABF principalmente as atividades ligadas à pesca artesanal e ao turismo de praia. No entanto, alguns entrevistados reconhecem outras atividades produtivas como valores importantes na promoção do desenvolvimento territorial, como a agricultura, as atividades portuárias e industriais.  Na agricultura os entrevistados citaram a agricultura tradicional, com destaque para a rizicultura e a agricultura orgânica e familiar que vem crescendo em algumas áreas do território.  No turismo foi apontado o turismo de praia, o turismo rural, o turismo ecológico, o turismo de observação de Baleias e dos Botos e o turismo cultural ligado à pesca, à tradição e gastronomia açorianas. A existência de comunidades tradicionais – pescadora e quilombola – é um valor que pode contribuir com a oferta de diferentes receptivos culturais, como é feito inicialmente pela Rede TobTerra desde 2006.  A Ferrovia Tereza Christina aparece como um valor produtivo, na medida em que dá suporte às atividades portuárias e ao turismo histórico e cultural. Atualmente, realiza o transporte de carvão e outras cargas para o Complexo Termelétrico Jorge Lacerda e para o Porto de Imbituba. Ainda, participa do Projeto Rota da Baleia do SEBRAE, que realiza passeios de trem movido a vapor (Maria Fumaça) pelos municípios de Tubarão, 



  

Laguna e Imbituba.  Outro valor, segundo os atores, está ligado a “abundância de sol e ventos para geração de energias limpas e renováveis”, tendo em vista que já existem projetos de instalação de usinas eólicas no litoral da APABF (DELFINO, 2017, P. 265). Dentre os valores, ainda estão: o potencial de exploração mineral, as atividades retro portuárias, a aquicultura, o extrativismo vegetal e o potencial produtivo de geração de emprego e renda em torno dos esportes de aventura e de natureza (ICMBIO/APABF, 2016). A Lagoa de Ibiraquera e a Lagoa Santo Antônio dos Anjos, além do valor ecológico e estético para o território, destacam-se pelo valor produtivo, ligado à produção do camarão. Os valores produtivos devem ser desenvolvidos em harmonia com o meio ambiente, sem prejuízo a conservação dos demais valores do território e da paisagem como um todo. Bem como, devem constituir-se como uma fonte de geração de emprego e renda para o desenvolvimento territorial sustentável.  
d) Valores Históricos 

 Os valores históricos referem-se às marcas mais relevantes deixadas pelo homem na paisagem ao longo da história. No território da APABF é possível encontrar valores desta categoria referente aos três ciclos mencionados anteriormente, de ocupações pré-históricas, do período colonial e do período pós-colonial. Os valores históricos mais antigos do território estão registrados nos sítios arqueológicos e líticos deixados pelos povos pré-históricos ao longo do litoral, desde Naufragados, em Florianópolis até Garopaba do Sul, em Jaguaruna. Sendo mais expressivos nos municípios de Laguna e Jaguaruna. Além do patrimônio histórico registrado pela existência das oficinas líticas, pinturas rupestres e sambaquis, existe o patrimônio geológico que ajuda a compreender a história de formação geológica da região. Os valores relativos ao período colonial são encontrados nas construções históricas típicas portuguesas, onde o centro da cidade de Laguna tem maior expressão, patrimônio arquitetônico reconhecido e protegido pelo IPHAN. Laguna também foi um dos cenários da Guerra Farroupilha, ocorrida no sul do Brasil entre 1835-1845.  Outro elemento que se destaca na paisagem da APABF e é uma referência histórica é o Farol de Santa Marta, construído em 1891 no cabo de mesmo nome, situado em Laguna. Ainda do período colonial, o território abriga uma comunidade quilombola, situada em Garopaba – Comunidade do Morro do Fortunato - que cultiva sua história através das tradições culturais, religiosas e gastronômicas.   A Ferrovia Tereza Christina (FTC), construída no final do século XIX, também é apontada como um valor histórico pelos atores. As cidades por onde passa a ferrovia possuem pequenas estações com arquitetura semelhante - Jaguaruna, Tubarão, Laguna e Imbituba. Entre os valores mais citados pelos entrevistados aparece a cultura açoriana, passada de geração em geração, representada pelas comunidades tradicionais ligadas à pesca artesanal e aos engenhos de farinha de mandioca que existem pelo território.  A prática da pesca artesanal, principalmente na pesca da tainha pelas comunidades 



  

mais tradicionais e a pesca de interação com o boto-pescador na Barra de Laguna, representam um valor bastante peculiar ao território. Dentre os valores históricos ainda estão os naufrágios que ocorreram ao longo da costa da APABF; os museus; o porto de pesca tradicional conhecido como Porto Novo, localizado em Garopaba e as comunidades indígenas adjacentes.  
e) Valores de Uso Social 

 Os valores de uso social se referem à utilização que um indivíduo ou um coletivo faz ou dá a uma paisagem. Está relacionado às atividades de lazer e ócio, como trilhas, passeios, atividades de diversão e lazer, repouso, local de encontro, observação e contemplação, esporte e atividades terapêuticas.  Dentre os valores mais citados nesta categoria aparecem as atividades relacionadas à praia e ao mar, como banho de sol, banho de mar, surf; esportes aquáticos relacionados ao mar e às lagoas, caminhadas e trilhas junto à natureza, apresentações culturais e prática de terapias alternativas ao ar livre, como yoga e meditação. Ao mar estão relacionadas às atividades de pesca esportiva, surf e observação da Baleia Franca em praticamente todo o litoral da APABF. As lagoas estão relacionadas às atividades de banho, caiaque, stand up paddle, windsurfe. Além de caminhadas nas dunas; trilhas nos promontórios, nos costões e na Mata Atlântica - atividades que geram sensação de bem-estar. Dentre os valores de uso social, um dos mais citados pelos atores foi o surf. No território ocorreram campeonatos mundiais de surf (WCT) na Praia da Vila em Imbituba e de Tow-in – modalidade de surf rebocado - na Laje da Jagua, na praia do Arroio Corrente em Jaguaruna, associando o surf a um valor produtivo também. Mais ao interior do território podem ser encontrados valores ligados às atividades rurais, como cavalgadas pela natureza, banhos de cachoeira, trilhas pelas montanhas adjacentes e morros dispersos em meio à mata densa. O que permite a observação e contemplação dos valores naturais, ecológicos e estéticos do território.  
f) Valores Espirituais e Religiosos 

 Os valores espirituais e religiosos correspondem aos elementos da paisagem que se relacionam com práticas e crenças religiosas e espirituais. Dentre estes, estão as festas religiosas e as práticas ao ar livre de atividades ligadas à dimensão espiritual. No entanto, tais valores aparecem na maioria das vezes de forma implícita nos discursos dos atores quando se referem à cultura e à tradição açoriana, às práticas folclóricas como a farra do boi, o Boi-de-Mamão, o terno de reis, as crendices populares, as benzeduras e o uso de chás de plantas nativas para fins terapêuticos e medicinais.  Esse grupo de valores no território está muito relacionado aos festejos ligados à igreja católica e ao perfil dos colonizadores açorianos, que trouxeram consigo festas, cantos e tradições espirituais. Entre eles estão a Festa do Divino Espírito Santo que ocorre anualmente em Jaguaruna e em Garopaba, a festa de Santo Antônio dos Anjos em Laguna, o Terno de Reis, o Boi-de-Mamão e as festas religiosas em homenagem aos santos padroeiros em cada comunidade.  



  

De acordo com JERÔNIMO (2012), os valores religiosos estão muito presentes na vida das comunidades tradicionais, onde ainda predomina a religião católica. Os jovens frequentam a catequese. Os idosos ainda praticam o jejum no período de quaresma e da Semana Santa. As comunidades utilizam rezas, cultuam santos católicos. Durante o período de realização da Festa do Divino ocorre a visita da bandeira do Divino às casas. Ainda há a prática da Farra do Boi, já quase extinta pela violência ao animal, que divide opiniões. Assim como, o Terno de Reis já quase extinto, grupo de cantigas que visitava as casas na noite de Reis. Ainda ocorre a apresentação do Boi-de-Mamão durante as festas juninas, com destaque para os grupos de teatro de Boi-de-Mamão de Jaguaruna e o de Ibiraquera.  
g) Valores Simbólicos e Identitários 

 Dentre os grupos de valores citados anteriormente, este é o grupo que está relacionado à sensação de pertencimento, refere-se à paisagem com uma grande carga simbólica ou identitária para as populações locais. No caso da APABF fica evidente a identificação dos atores com a paisagem costeira, com o mar, a cultura açoriana e a pesca artesanal. Grande parte dos valores apontados até aqui possuem como eixo transversal, a ligação com o mar e a cultura açoriana. Existe um estilo de vida intimamente ligado à cultura da pesca artesanal, à produção da farinha de mandioca, às festividades religiosas e à gastronomia. Este estilo de vida, esta identidade pode ser encontrada ao longo de todo o território da APABF, no todo ou em fragmentos. No entanto, apresenta-se de forma mais intensa em algumas comunidades consideradas bastante tradicionais, como Pântano do Sul, Guarda do Embaú, Praia do Rosa Sul, Praia Vermelha, Praia do Luz, Praia de Ibiraquera e Farol de Santa Marta. A forma de pescar das comunidades tradicionais constitui-se como um valor e a pesca da tainha, mais especificamente, é considerada como o “grande símbolo cultural” da pesca. Assim como a gastronomia também é indicada como um valor ligado à identidade da cultura no entorno da pesca artesanal: “o peixe frito com pirão, a farinha de mandioca, o pirão d’água” (DELFINO, 2017, p. 271). Aliados a estes valores, os atores apontam também valores subjetivos como a vida simples, a qualidade de vida e a segurança, atributos que associados aos demais valores do território conferem uma qualidade paisagística à APABF. 
 

h) Considerações gerais sobre os valores do território da APABF 
 

Os valores mais importantes e que justificam a existência da APABF, classificados em uma ordem de importância atribuída por DELFINO (2017) ao avaliar o discurso dos atores, são os valores naturais e ecológicos: a Baleia, o mar, as praias, as dunas, as lagoas, a vegetação, dentre outros. Seguidos dos valores históricos, relacionados principalmente, à cultura açoriana, que possui traços já muito peculiares no território e que também constitui os seus valores identitários e simbólicos. Na sequência estão os valores produtivos, seguidos dos valores estéticos, relacionados à beleza das praias, das matas, dos costões rochosos e das montanhas que cercam o norte 



  

do território. E os valores de uso social, relacionados principalmente às atividades desenvolvidas nas praias, matas e lagoas.  Por fim, a categoria de valor pouco reconhecida pelo território da APABF está relacionada ao seu potencial para as atividades ligadas aos valores espirituais e religiosos. De modo geral, os recursos e atributos protegidos pela APABF podem ser classificados com mais de um valor. A Baleia Franca, por exemplo, é um valor natural e ecológico, possui um valor estético, é um valor produtivo para o turismo de observação e ainda um valor histórico, já que participou da história deste território. É importante observar que todas as categorias de valores identificadas passam pela relação direta ou indireta com os valores advindos das paisagens naturais e litorâneas do território. Dessa forma, a alteração profunda desta paisagem acabará comprometendo a conservação dos demais valores.  Enfim, a identificação, mapeamento e reconhecimento de tais valores reforçam a importância que a APABF assume frente ao território, no sentido de contribuir para a proteção de seus valores materiais e imateriais, tangíveis e intangíveis, naturais e culturais, conferindo um caráter pluridimensional.   Referências bibliográficas  
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