


Lei da Mata Atlântica  
Lei 11.428/2006 - Decreto 6.660/2008 

 
Dispõe sobre a utilização e proteção do bioma. 

 
Art. 38 - instituiu os Planos Municipais de Conservação e 
Recuperação da Mata Atlântica (PMMA), abrindo a 
possibilidade dos municípios atuarem proativamente na 
defesa, conservação e restauração da vegetação nativa da 
Mata Atlântica, por meio de definição de áreas e ações 
prioritárias. 





20 reuniões técnicas 



2 workshops técnicos 

Fevereiro/2019 





3 oficinas públicas participativas 

Sul 

Sede Norte 



1) Integrar políticas públicas de planejamento territorial com a conservação/recuperação da Mata Atlântica; 

2) Tornar mais efetiva a proteção e recuperação das APPs; 

3) Fortalecer, criar e ampliar Unidades de Conservação (UCs), valorizando serviços ecossistêmicos; 

4) Manter a conectividade ecológica entre os remanescentes de Mata Atlântica; 

5) Diminuir o impacto da expansão urbana sobre os remanescentes de Mata Atlântica; 

6) Apoiar e incentivar práticas pedagógicas e difusão do conhecimento sobre a Mata Atlântica; 

7) Incentivar práticas de uso sustentável dos recursos e do território da Mata Atlântica; 

8) Adaptação às mudanças climáticas e valorização dos serviços ecossistêmicos de regulação; 

9) Manter a qualidade e disponibilidade dos recursos hídricos e serviços ecossistêmicos relacionados; 

10) Fortalecer as práticas agrícolas de baixo impacto; 

11) Fortalecer e valorizar as comunidades tradicionais relacionadas à Mata Atlântica; 

12) Melhorar a arborização urbana em logradouros, praças, parques urbanos e áreas verdes; 

13) Fortalecer e desenvolver o turismo sustentável, visando à redução de danos ao meio ambiente. 









49 áreas conservação 
15 prioritárias 

 
21 áreas recuperação 

10 prioritárias 

UCs – regime especial, objetivo específico 

 

Áreas mapeadas: 

Atenção especial para fins de fiscalização, 

melhor planejamento na ocupação onde 

for permitido, uso/ocupação de forma 

menos impactante e mais sustentável. 

Áreas prioritárias selecionadas: 

Ações e propostas específicas, foco dos 

trabalhos nos primeiros anos do PMMA. 

 

 



Critérios para seleção de áreas para conservação: 
 
1) Fragmentos de vegetação sem edificações ou poucas edificações; 
2) Zoneamento de APP – Plano Diretor; 
3) Fundos de lote (propriedade privada); 
4) Função corredor / trampolim ecológico; 
5) Demandas comunitárias conhecidas. 

 
Não foram critérios: 
1) Dominialidade; 
2) Grau de resiliência; 
3) Tamanho da área; 
4) Efeito de borda 

 
Critérios para seleção de áreas para recuperação: 
 
1) Áreas de pastagem; 
2) Áreas contaminadas por espécies exóticas; 
3) Áreas passíveis de recuperação – ocupações irregulares; 
4) Demandas comunitárias conhecidas. 



Norte 
 

Conservação 
 

UC do Maciço Norte 
Corredor Papaquara 

Nascente do Rio Vermelho 
Dunas dos Ingleses 

Rio Capivari/Ingleses 
 

Recuperação 
 

Área úmida da Barra da Lagoa 
Barra do Sambaqui 

 



NORTE – Unidade de Conservação do Maciço Norte 
 

Localização: Diversas [747513 – 6952547] 

Tamanho/área: 57.523 Km² 

Ecossistema: Encosta/Topo de Morro/Floresta 

Ombrófila Densa 

Serviços ecossistêmicos: provisão, regulação, 

culturais 

Grau de degradação: baixo 

Pressão urbana: média 

Zoneamento: APP, APL 

Atributos: São majoritariamente Áreas de 

Preservação Permanente (APP), em encostas 

declivosas e topos de morros, zoneadas no Plano 

Diretor como APP e APL, com o maior 

remanescente de floresta nativa da ilha, diversos 

cursos d’água, que criarão extenso corredor 

ecológico conectando as áreas centrais e norte da 

ilha. 

Propostas: Criação de Unidade de Conservação; 

Articulação com a RPPN Rio Vermelho; Divisão 

da UC em duas áreas – Itacorubi a SC-403 e 

Morro da Cachoeira a Ponta do Rapa com 

Lagoinha e Restinga Ponta das Canas e Morro da 

Laje do Boi; estrada parque; passagens de fauna. 



NORTE – Nascente do Rio Vermelho 
 

Localização: São João do Rio Vermelho [755324 - 

6954151] 

Tamanho/área: 1.22 Km² 

Ecossistema: Dunas/Restinga 

Serviços ecossistêmicos: provisão, regulação 

Grau de degradação: baixo 

Pressão urbana: média 

Zoneamento: APP, APL 

Atributos: APP caracterizada pela formação de 

banhados com importante função de recarga dos 

aquíferos da região, vegetação edáfica típica, que 

também fornece água doce a Lagoa da Conceição. 

Propostas: Anexação ao Parque Estadual do Rio 

Vermelho; remoção de exóticas; fiscalização mais 

intensa do avanço das ocupações irregulares; 

ordenação das ocupações existentes; revisão do 

zoneamento; demarcação dos banhados e área da 

nascente; demarcação e reorganização das trilhas 

de acesso às dunas/praia. 

  



NORTE – Rio Capivari / Ingleses 
 

Localização: Ingleses do Rio Vermelho [756410 - 

6963285] 

Tamanho/área: 0.126 Km² 

Ecossistema: Encosta/Planície/Área Úmida/Floresta 

Ombrófila Densa/Restinga 

Serviços ecossistêmicos: provisão, regulação 

Grau de degradação: alto  

Pressão urbana: alta 

Zoneamento: APP, APL, AMC 

Atributos: Maior curso d’água de uma das áreas mais 

populosas da Ilha, com importante função de regulação 

hídrica da região, atravessa grande parte da área 

urbanizada, conectando as encostas com o mar. 

Propostas: Recuperação da mata ciliar nas faixas de 

APP; criação de Parque Linear; proteção e recuperação 

da bacia hidrográfica a montante; remoção e 

adequação das ocupações em APP (REURB); apoio a 

ações do Programa Se Liga da Rede. 



NORTE – Dunas dos Ingleses 
 

Localização: Ingleses do Rio Vermelho [757982 - 

6959892] 

Tamanho/área: 4.528 Km² 

Ecossistema: Dunas/Restinga 

Serviços ecossistêmicos: provisão, regulação, 

culturais 

Grau de degradação: médio 

Pressão urbana: alta 

Zoneamento: APP, ZEIS 

Atributos: São Áreas de Preservação Permanente 

(APP) e áreas tombadas, ambientalmente frágeis e 

de grande importância para recarga de aquíferos da 

região, para abrigo da fauna, além de propiciar 

conexão entre Unidades de Conservação. 

Propostas: Anexação ao Parque Estadual do Rio 

Vermelho ou ao PNMLJDS; fiscalização mais 

intensa do avanço das ocupações irregulares; 

remoção das ocupações existentes; verificação de 

outorga da água; importância e mapeamento do 

aquífero; articulação com RPPN Morro das Aranhas; 

elaboração do plano de manejo do PNMLJDS. 



NORTE – Corredor Papaquara 
Localização: Bacia Rios Ratones e Papaquara [748983 

- 6957720] 

Tamanho/área: 19.181 Km² 

Ecossistema: Planície/Restinga/Manguezal/Áreas 

Úmidas/Mata Ciliar 

Serviços ecossistêmicos: provisão, regulação, culturais 

Grau de degradação: médio 

Pressão urbana: média 

Zoneamento: Diversos 

Atributos: Abrange os principais rios e áreas úmidas 

contribuintes das Bacias do Rio Ratones e Papaquara 

e suas faixas marginais de APP, com enorme 

importância para a manutenção da qualidade das 

águas do manguezal da ESEC Carijós e na Baía 

Norte, bem como de diversas espécies da fauna 

aquática, inclusive espécies de aves migratórias, raras 

ou ameaçadas de extinção. 

Propostas: Revisão do zoneamento e 

sobrezoneamento de corredor; recuperação mata 

ciliar; demarcação das áreas de banhado e transição 

de manguezal; estudos de qualidade da água; REURB 

nas áreas de ocupação irregular sobre APPs. 

  



Distrito Sede 
 

Conservação 
 

Rio Sertão/M. Ventania/P. Jacaré 
Morro do João Paulo 

Morro da Vila Aparecida 
Zona de Amortecimento PANAMC 

Parque do Abraão 
 

Recuperação 
 

Rótula Pontes/IFSC 
Rio Buchler 

Aterro Beiramar Sul (Costeira) 
Rios Monte Verde/Saco Grande (Pau do 

Barco, Vadik, SENAI) 
 



SEDE – Parque do Abraão 
 

Localização: Continente [737154 - 6944359] 

Tamanho/área: 0.097 Km² 

Ecossistema: Restinga/Manguezal/Costão 

Rochoso 

Serviços ecossistêmicos: regulação, culturais 

Grau de degradação: alto 

Pressão urbana: alta 

Zoneamento: ARP, AVL, ACI e ARM 

Atributos: área com fragmentos de manguezal 

situada próximo a Via Expressa, importante 

paisagem cênica e com grande função ecológica 

dada a escala. 

Propostas: Criação de Parque Urbano, com 

recuperação da vegetação nativa e implantação 

de estruturas de recreação e lazer para a 

comunidade; manutenção da pequena 

comunidade residente, incluída no processo de 

gestão do parque. 



SEDE – Morro da Vila Aparecida 
 

Localização: Continente [738168 – 6943677] 

Tamanho/área: 0.113 Km² 

Ecossistema: Encosta/Topo de Morro/Floresta 

Ombrófila Densa 

Serviços ecossistêmicos: provisão, regulação, 

culturais 

Grau de degradação: médio 

Pressão urbana: alta 

Zoneamento: APP, APL, ARP 

Atributos: APP e Parque da Pedreira do Abraão. 

Propostas: Revitalização e enriquecimento da 

vegetação nativa; anexação da área ao Parque 

Urbano da Pedreira do Abraão Aventura. 

  



SEDE – Rio Sertão 
 

Localização: Bacia do Rio Itacorubi [745435 – 

6943481]  

Tamanho/área: 0.961 Km² 

Ecossistema: Encosta/Planície/Floresta Ombrófila 

Densa/Manguezal/Mata Ciliar 

Serviços ecossistêmicos: provisão, regulação, 

culturais 

Grau de degradação: médio  

Pressão urbana: alta 

Zoneamento: ACI, AMC, ARP, AVL, ARM, AEIS 

Atributos: Importante curso d’água da Bacia do 

Itacorubi, nasce no Parque Natural Municipal do 

Maciço da Costeira, percorre áreas urbanizadas com 

a UFSC e desemboca no Parque Municipal do 

Manguezal do Itacorubi. 

Propostas: Incluir áreas da UFSC limítrofes ao Rio 

Sertão passíveis de recuperação; verificar a 

incidência de APPs na parte desafetada do Parque 

Municipal do Maciço da Costeira; verificar situação do 

TAC com a Iguatemi para criação do Parque do 

Jacaré; recuperação das APPs do rio Sertão e seus 

afluentes dentro da UFSC e do Parque do Jacaré. 



SEDE – Morro do João Paulo 
 

Localização: Bairro João Paulo [746097 - 6949031] 

Tamanho/área: 0.68 Km² 

Ecossistema: Encosta/Topo de Morro/Floresta 

Ombrófila Densa 

Serviços ecossistêmicos: provisão, regulação, 

culturais 

Grau de degradação: médio  

Pressão urbana: média 

Zoneamento: APL, APP, ARP 

Atributos: Área zoneada como APP e APL, que tem 

sido amplamente utilizada para a prática de mountain 

bike. Apresenta importante continuidade com o 

Maciço Norte e nascentes de diversos pequenos 

cursos d’água que drenam para os manguezais e 

baías. 

Propostas: Criação de Parque Urbano temático para 

prática de mountain bike (Bike Parque); remoção das 

exóticas; restauração dos cursos d'água e suas 

APPs; recuperação da vegetação nativa. 

  



SEDE – Zona de Amortecimento do Parque Natural Municipal do Morro da Cruz 

 

Localização: Centro [742704 – 6947107]  

Tamanho/área: 0.022 Km² 

Ecossistema: Encosta/Floresta Ombrófila Densa 

Serviços ecossistêmicos: provisão, regulação, 

culturais 

Grau de degradação: médio 

Pressão urbana: alta 

Zoneamento: Diversos 

Atributos: Ainda que presentes no Plano de Manejo 

do PANAMC, não foram devidamente respeitadas e 

carecem de proteção mais efetiva diante da 

pressão urbana. 

Propostas: Reconhecimento da zona de 

amortecimento definida no Plano de Manejo pelo 

Plano Diretor e adequações; identificação de áreas 

correlatas no entorno para melhorar a conectividade 

(trampolins ecológicos). 

  

  



Sul 
 

Conservação 
 

Corredor Planície Entre-Mares 
Corredores Maciço da Costeira 

Manguezal Tapera/Restinga Ribeirão 
Praia do Gravatá 

Planície do Pântano do Sul 
 

Recuperação 
 

Pacuca 
Costa de Dentro 

Areias Campeche/Morro das Pedras 
Rio Quincas 

 



SUL – Corredor Planície Entre-Mares 
 

Localização: Campeche, Ribeirão da Ilha [744700 - 

6934942] 

Tamanho/área: 6.893 Km² 

Ecossistema: Planície/Restinga/Área Úmida/ Manguezal 

Serviços ecossistêmicos: provisão, regulação 

Grau de degradação: baixo 

Pressão urbana: baixa 

Zoneamento: Diversos 

Atributos: Corredor Ecológico de conexão das florestas 

do Parque Natural Municipal da Lagoa do Peri com as 

florestas do Parque Natural Municipal do Maciço da 

Costeira e o Manguezal da RESEX Pirajubaé, 

percorrendo toda a planície entre-mares acompanhando 

o Ribeirão da Fazenda e outros menores, que vão se 

somar ao Rio Tavares. Trata-se de área em baixas cotas 

altimétricas, inundável em diversos trechos, e que, por 

esta característica, exerce importante função de 

regulação hídrica para toda a região do entorno, 

inclusive Campeche e Carianos. 

Propostas: Estudo científico da área, especialmente 

sobre a hidrodinâmica; revisão de zoneamento; 

sobrezoneamento de corredor ecológico; dialogar com 

Floripa Airport; fiscalização. 



SUL – Corredores do Maciço da Costeira 
 

Localização: Campeche [748238 - 6938066] 

Tamanho/área: 0.909 Km² 

Ecossistema: Planície/Floresta Ombrófila Densa/ 

Restinga/Área Úmida 

Serviços ecossistêmicos: provisão, regulação 

Grau de degradação: médio 

Pressão urbana: média 

Zoneamento: Diversos 

Atributos: Corredores ecológicos. Pequenas áreas 

com remanescentes de vegetação ou áreas não 

edificadas, que conectam o PNM do Maciço da 

Costeira com o PNM das Dunas da Lagoa da 

Conceição e com o Morro do Lampião.  

Propostas: Sobrezoneamento de corredor 

ecológico; aprimoramento das poligonais a partir de 

uma melhor caracterização e buscando melhor 

conexão entre as Unidades de Conservação; 

estudos e passagem de fauna (parceria com 

UFSC); melhoria da arborização nas áreas privadas 

com uso; recuperação e melhoria das faixas 

marginais de APP do Rio Tavares. 



SUL – Planície do Pântano do Sul 
 

Localização: Pântano do Sul [744472 - 6925466] 

Tamanho/área: 3.258 Km² 

Ecossistema: Planície/Restinga/Área Úmida 

Serviços ecossistêmicos: provisão, regulação 

Grau de degradação: médio  

Pressão urbana: média 

Zoneamento: AUE, ARM 

Atributos: área inundável com funções ecológicas 

e geológicas relevantes, com destaque para a 

função de corredor ecológico entre o MONA da 

Lagoa do Peri e o PNM da Lagoinha do Leste, e 

de pulmão hídrico para toda a região. Possui 

remanescentes de Floresta de Restinga 

Quarternária bem preservados, potencialmente 

primários em alguns trechos, e extensa área de 

banhado. 

Propostas: Criação de Unidade de Conservação; 

fazer estudo da situação fundiária; mapeamento 

mais detalhado da área (banhado e restinga 

quaternária); resgatar propostas comunitárias. 

  



SUL – Restinga do Ribeirão e Manguezal da Tapera 
 

Localização: Ribeirão da Ilha [741183 - 6934280] 

Tamanho/área: 1.576 Km² 

Ecossistema: 

Encosta/Planície/Manguezal/Restinga/Floresta Ombrófila 

Densa/Mata Ciliar/Área Úmida 

Serviços ecossistêmicos: provisão, regulação 

Grau de degradação: médio 

Pressão urbana: média 

Zoneamento: Diversos 

Atributos: Manguezal ao sul da Ilha de Santa Catarina, é 

importante na manutenção do equilíbrio ecológico da Baía 

Sul, especialmente para a pesca e o extrativismo 

artesanais. A Restinga do Ribeirão abrange trechos 

inundáveis e APPs no entorno do Rio Ribeirão, o maior 

da região, e áreas de Floresta Ombrófila Densa em 

pequeno morro isolado (morro do Peralta) que representa 

importante marco na paisagem do Alto Ribeirão. 

Propostas: Anexação do manguezal à RESEX Pirajubaé; 

fiscalização das ocupações clandestinas sobre APPs de 

rios; recuperação das matas ciliares; revisão do 

zoneamento (mapeamento manguezal e áreas de 

transição); ordenamento dos ranchos de pesca; 

sensibilização dos pescadores, extrativistas e 

maricultores da região sobre a importância do manguezal; 

melhoria das condições de saneamento básico da 

Tapera; recuperação ambiental da área de restinga e 

morro do Peralta. 



SUL – Praia do Gravatá 
Localização: Lagoa da Conceição [752562 - 6942741] 

Tamanho/área: 1.69 Km² 

Ecossistema: Encosta/Costão Rochoso/Praia/ Floresta 

Ombrófila Densa 

Serviços ecossistêmicos: provisão, regulação, culturais 

Grau de degradação: baixo 

Pressão urbana: baixa 

Zoneamento: APP, APL 

Atributos: Área com importante função de conexão 

entre Unidades de Conservação. Possui uma trilha 

oficial (Caminho dos Pescadores) muito utilizada por 

moradores e turistas, uma pequena praia e lindas 

paisagens. Abriga rancho de pesca tradicional. A 

encosta rochosa junto ao mar propicia o 

desenvolvimento de vegetação peculiar, em transição 

entre Floresta Ombrófila Densa e Restinga. 

Propostas: Anexar à MONA da Galheta; estudos de 

paisagem; melhoria das atividades ligadas a trilha e 

escalada; ordenamento dos estabelecimentos 

comerciais; melhoria ambiental na área dos 

estacionamentos da Praia Mole; elaboração dos planos 

de manejo das Unidades de Conservação próximas; 

regularização do rancho e valorização da pesca 

tradicional. 



www.pmf.sc.gov.br/sistemas/pmma 

pmma.floripa@gmail.com 

Obrigado! 


