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PREFÁCIO 

  

O Diagnóstico Socioambiental tem como objetivos identificar a área urbana 

consolidada, as áreas de relevante interesse ecológico, as áreas de risco e relatar a 

situação atual das APPs, através de um documento técnico contendo também 

cenários com faixas de preservação permanente nas áreas urbanas consolidadas, 

distintas daquelas indicadas no inciso I do art. 4 do Código Florestal. 

A elaboração do Diagnóstico Socioambiental auxiliará os gestores públicos e a 

população na organização do espaço urbano, apresentando áreas de relevante 

interesse ecológico, a hidrografia existente no município, as edificações em conflito 

com a área de preservação permanente em situações consolidadas e em áreas de 

risco, possibilitando adequações nas políticas públicas para a urbanização e 

preservação do meio ambiente por parte do município. 

O Diagnóstico Socioambiental de Ituporanga foi dividido em 3 partes sendo que 

a Parte 1 engloba: os capítulos introdutórios, a metodologia do trabalho, a 

caracterização socioambiental e de serviços do Município, as áreas de relevante 

interesse ecológico e as de risco ambiental; a Parte 2 apresenta: a especificação da 

ocupação consolidada existente na área, a reambulação, os cenários para a 

determinação de áreas de preservação permanente urbanas, as áreas non 

aedificandi; as recomendações e as referências bibliográficas; e na Parte 3: os 

apêndices. 

 

 

 

 

 

 

 

Julho 

2022  



 
 

 

EQUIPE TÉCNICA 

 
Luiz Gustavo Pavelski 

Gerente de Atuação 

Governamental 

Engenheiro Florestal 

CREA-SC 104797-2 

Raquel Gomes de Almeida 

Supervisora de Atuação 

Governamental 

Engenheira Ambiental 

CREA-SC 118868-3 

Raphaela Menezes 

Supervisora de Atuação 

Governamental 

Geóloga 

CREA-SC 138824-3 

 

Maurício de Jesus 

Analista Técnico IV 

Engenheiro Sanitarista e 

Ambiental 

CREA-SC 147737-1 

 

Tanara Cristiane Nogueira 

Analista Técnico IV 

Advogada 

OAB 17.217/SC  

 

Guilherme Müller 

Assessor Geral de Direção 

Biólogo 

CRBio03 053021/03-D 

 

Celso Afonso Palhares 

Madrid Filho 

Assessor de Supervisão 

Geógrafo 

CREA-SC 186645-0 

 

André Ambrózio de Assis 

Analista Técnico IV 

Biólogo 

CRBio03 053021/03-D 

 

Felipe Quintieri Maia 

Analista Técnico IV 

Engenheiro Ambiental 

CREA-SC 177123-1 

 

Salomão Francisco Ferreira  

Coordenador de Atuação 

Governamental 

Tecnólogo em Gestão 

Ambiental  

CRQ 13.201.489 

 

 

Reginaldo Lemos 

Analista Técnico IV 

Geólogo 

CREA-SC 156563-3 

 

Camila Martins Botelho 

Analista Técnico IV 

Engenheira Florestal 

CREA-SC 187477-9 

 
 

 

 

APOIO OPERACIONAL 

 

Ivanna Franck Koschier Ana Laís Fritsch Didomênico 

Estagiária 

Engenharia Sanitária e Ambiental 

Estagiária 

Engenharia Sanitária e Ambiental 

  



 
 

 

 LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Situação das estacas na margem dos Rio do Peixe, em um trecho do 
município de Joaçaba, antes da retificação. ............................................................. 30 

Figura 2: Demonstração das estacas após o processo de retificação. ..................... 31 
Figura 3: Demonstração da clipagem das estacas ao cruzarem os itens vetorizados
 .................................................................................................................................. 32 
Figura 5: Trecho do Rio do Peixe onde foi utilizada a metodologia da média fixa .... 32 
Figura 6: Índios da tribo dos botocudos, que habitavam a região. ............................ 35 

Figura 7: Habitantes de Ituporanga. .......................................................................... 36 
Figura 8: Vista de Ituporanga na década de 1930. .................................................... 36 
Figura 9: Escola Pública de Salto Grande em 1928. ................................................. 37 
Figura 10: Enchente no centro de Ituporanga ao lado do Rio Gabiroba, em 1948.... 37 

Figura 11: Densidade demográfica no perímetro urbano do município de Ituporanga 
por bairro. .................................................................................................................. 40 
Figura 12: Representação da esperança de vida ao nascer no município de 
Ituporanga. ................................................................................................................ 42 

Figura 13: Componentes do IDHM do município de Ituporanga. ............................... 46 
Figura 14: Evolução do IDHM do município de Ituporanga. ...................................... 47 
Figura 15: Ocupação da população maior de idade em Ituporanga. ......................... 49 

Figura 16: Quantidade de empresas e pessoas assalariadas entre os anos de 2008 e 
2016. ......................................................................................................................... 50 

Figura 17: Representação do IFDM para Ituporanga. ............................................... 54 
Figura 18: IDMS de Ituporanga de 2012 a 2018. ...................................................... 55 
Figura 19: Composição da arrecadação de impostos do município a partir de 2010.
 .................................................................................................................................. 57 
Figura 20: Balança Comercial de Ituporanga entre 2000 e 2018. ............................. 58 

Figura 21: Histórico do PIB em Ituporanga................................................................ 59 
Figura 22: Representação do PIB per capita em Ituporanga. ................................... 59 

Figura 23: Patrimônio Arqueológico e Espeleológico em relação a Ituporanga. ....... 62 
Figura 24: Localização do município em relação à classificação climática do Estado 
de Santa Catarina. .................................................................................................... 63 
Figura 25: Classificação Climática segundo Köeppen do município de Ituporanga. . 64 

Figura 26: Localização de Ituporanga com relação à precipitação anual do Estado de 
Santa Catarina. ......................................................................................................... 67 
Figura 27: Precipitação média mensal do município de Ituporanga. ......................... 67 
Figura 28: Precipitação média anual em Ituporanga. ................................................ 68 
Figura 29: Variação térmica no Estado de Santa Catarina. ...................................... 69 

Figura 30: Variação média da temperatura do município de Ituporanga nos últimos 30 
anos. ......................................................................................................................... 69 

Figura 31: Distribuição da temperatura média anual do município de Ituporanga..... 70 
Figura 32: Umidade Relativa Anual de Santa Catarina. ............................................ 71 
Figura 33: Umidade Relativa Anual para o município de Ituporanga. ....................... 72 
Figura 34: Classificação dos solos no município de Ituporanga, conforme Sistema 
Brasileiro de Classificação de Solos. ........................................................................ 73 

Figura 35: Unidades Geológicas do município de Ituporanga. .................................. 76 
Figura 36: Regiões Hidrográficas do Estado de Santa Catarina. .............................. 78 
Figura 37: Região hidrográfica de Ituporanga. .......................................................... 79 

Figura 38: Sub-bacias hidrográficas de Ituporanga. .................................................. 80 



 
 

 

Figura 40: Poços Tubulares registrados em Ituporanga ............................................ 81 
Figura 41: Regiões Fitoecológicas do Estado de Santa Catarina. ............................ 82 
Figura 42: Perfil esquemático da Floresta Ombrófila Densa. .................................... 84 
Figura 43: Regiões Fitoecológicas de Ituporanga. .................................................... 85 
Figura 44: Vegetação na APP do Rio Itajaí do Sul à montante do ponto V01 do 
cartograma de fotos. ................................................................................................. 87 
Figura 45: Vegetação na APP do Rio Itajaí do Sul à jusante do ponto V01 do 
cartograma de fotos. ................................................................................................. 88 
Figura 46: Vegetação na APP do Rio Itajaí do Sul à montante do ponto V02 do 
cartograma de fotos. ................................................................................................. 88 

Figura 47: Vegetação na APP do Rio Itajaí do Sul à jusante do ponto V02 do 
cartograma de fotos. ................................................................................................. 89 
Figura 48: Vegetação na APP do Rio Itajaí do Sul à montante do ponto V03 do 
cartograma de fotos. ................................................................................................. 89 

Figura 49: Vegetação na APP do Rio Itajaí do Sul à jusante do ponto V03 do 
cartograma de fotos. ................................................................................................. 90 
Figura 50: Vegetação na APP do Rio Itajaí do Sul à montante do ponto V04 do 
cartograma de fotos. ................................................................................................. 90 

Figura 51: Vegetação na APP do Rio Itajaí do Sul à jusante do ponto V04 do 
cartograma de fotos. ................................................................................................. 91 
Figura 52: Vegetação na APP do Rio Itajaí do Sul à montante do ponto V05 do 
cartograma de fotos. ................................................................................................. 91 
Figura 53: Vegetação na APP do Rio Itajaí do Sul à jusante do ponto V05 do 
cartograma de fotos. ................................................................................................. 92 
Figura 54: Vegetação na APP do Rio Itajaí do Sul no ponto V16 do cartograma de 
fotos. ......................................................................................................................... 92 

Figura 55: Vegetação na APP do Rio Batalha à montante do ponto V06 do cartograma 
de fotos. .................................................................................................................... 93 

Figura 56: Vegetação na APP do Rio Batalha à jusante do ponto V06 do cartograma 
de fotos. .................................................................................................................... 94 

Figura 57: Vegetação na APP do Rio Guabiroba à montante do ponto V07 do 
cartograma de fotos. ................................................................................................. 95 
Figura 58: Vegetação na APP do Rio Guabiroba à jusante do ponto V07 do cartograma 
de fotos. .................................................................................................................... 95 

Figura 59: Vegetação na APP do Córrego da Farinheira à montante do ponto V08 do 
cartograma de fotos. ................................................................................................. 96 
Figura 60: Vegetação na APP do Córrego da Farinheira à jusante do ponto V08 do 
cartograma de fotos. ................................................................................................. 97 
Figura 61: Vegetação na APP do Rio Novo à montante no ponto V11 do cartograma 
de fotos. .................................................................................................................... 98 
Figura 62: Vegetação na APP do Rio Novo à jusante no ponto V11 do cartograma de 
fotos. ......................................................................................................................... 98 
Figura 63: Vegetação na APP do Rio Novo no ponto V09 do cartograma de fotos. . 99 
Figura 64: Vegetação na APP do Rio Águas Negras à montante no ponto V10 do 
cartograma de fotos. ............................................................................................... 100 
Figura 65: Vegetação na APP do Rio Águas Negras à jusante no ponto V10 do 
cartograma de fotos. ............................................................................................... 100 
Figura 66: Vegetação na APP Rio Águas Negras à montante no ponto V12 do 
cartograma de fotos. ............................................................................................... 101 



 
 

 

Figura 67: Vegetação na APP Rio Águas Negras à jusante no ponto V12 do 
cartograma de fotos. ............................................................................................... 101 
Figura 68: Vegetação na APP Rio Águas Negras à montante no ponto V13 do 
cartograma de fotos. ............................................................................................... 102 
Figura 69: Vegetação na APP Rio Águas Negras à jusante no ponto V13 do 
cartograma de fotos. ............................................................................................... 102 
Figura 70: Vegetação na APP Rio Perimbó no ponto V14 do cartograma de fotos.103 
Figura 71: Vegetação na APP Rio Perimbó à montante no ponto V17 do cartograma 
de fotos. .................................................................................................................. 104 
Figura 72: Vegetação na APP Rio Perimbó à jusante no ponto V17 do cartograma de 
fotos. ....................................................................................................................... 104 
Figura 73: Vegetação na APP do Curso d’agua X à montante do ponto V15 do 
cartograma de fotos. ............................................................................................... 105 
Figura 74: Vegetação na APP do Curso d’água Z à montante no ponto V18 do 
cartograma de fotos. ............................................................................................... 106 
Figura 75: Vegetação na APP Curso d’água Z à jusante no ponto V18 do cartograma 
de fotos. .................................................................................................................. 106 

Figura 76: Indivíduos de Banana (A) e Salgueiro-pêssego (B) na APP do Rio Itajaí do 
Sul no ponto V02 do cartograma de fotos. .............................................................. 107 
Figura 77: Indivíduos Banana (A) e Taquara (B) na APP do Rio Itajaí do Sul no ponto 
V02 do cartograma de fotos. ................................................................................... 108 

Figura 78: Indivíduos de Eucalipto (A), Banana (B), Palmeira-real (C) e Taquara (D) 
na APP do Rio Águas Negras no ponto V10 do cartograma de fotos. .................... 108 

Figura 79: Indivíduos de Leque-chinês (A) e Banana (B) na APP do Rio Águas Negras 
no ponto V10 do cartograma de fotos. .................................................................... 109 
Figura 80: Indivíduo de Taquara (A) na APP do Rio Águas Negras no ponto V12 do 
cartograma de fotos. ............................................................................................... 109 
Figura 81: Indivíduos de Ameixa-amarela (A) na APP do Rio Itajaí do Sul no ponto 
V01 do cartograma de fotos. ................................................................................... 110 
Figura 82: Indivíduos de Pinus (A) e Eucalipto (B) na APP do Rio Itajaí do Sul no ponto 
V01 do cartograma de fotos. ................................................................................... 110 
Figura 83: Indivíduos de Palmeira-real (A) e Banana (B) na APP do Rio Itajaí do Sul 
no ponto V03 do cartograma de fotos. .................................................................... 111 
Figura 84: Indivíduo de Salgueiro-pêssego (A) e Taquara (B) na APP do Rio Itajaí do 
Sul no ponto V03 do cartograma de fotos. .............................................................. 111 
Figura 85: Indivíduos de Eucalipto (A) na APP do Rio Novo no ponto V11 do 
cartograma de fotos. ............................................................................................... 112 
Figura 86: Indivíduos de Eucalipto (A) na APP do Rio Itajaí do Sul no ponto V05 do 
cartograma de fotos. ............................................................................................... 112 

Figura 87: Indivíduo de Cedro (A) na APP do Rio Itajaí do Sul no ponto V02 do 
cartograma de fotos. ............................................................................................... 114 

Figura 88: Indivíduo de Canjerana (A) na APP do Rio Águas Negras no ponto V10 do 
cartograma de fotos. ............................................................................................... 114 
Figura 89: Indivíduos de Jerivá (A) e Capororoquinha (B) na APP do Rio Águas Negras 
no ponto V10 do cartograma de fotos. .................................................................... 115 
Figura 90: Indivíduos de Sibipiruna (A) e Jerivá (B) na APP do Rio Águas Negras no 
ponto V13 do cartograma de fotos. ......................................................................... 115 
Figura 91: Indivíduos de Figueira (A), Tanheiro (B) e Jerivá (C) na APP do Rio Itajaí 
do Sul no ponto V03 do cartograma de fotos. ......................................................... 116 



 
 

 

Figura 92: Indivíduo de Guapuruvu (A) na APP do Rio Itajaí do Sul no ponto V03 do 
cartograma de fotos. ............................................................................................... 116 
Figura 93: Indivíduos de Araucárias (A) na APP do Rio Perimbó no ponto V17 do 
cartograma de fotos. ............................................................................................... 117 
Figura 94: Indivíduo de Tanheiro (A) na APP de afluente do Curso d’água Z no ponto 
V18 do cartograma de fotos. ................................................................................... 117 
Figura 95: Indivíduos de Tanheiro (A) e Corticeira (B) na APP de afluente do Rio Itajaí 
do Sul no ponto V04 do cartograma de fotos. ......................................................... 118 
Figura 96: Indivíduos de Jerivá (A) e Tanheiro (B) E Capororoquinha (C) na APP de 
afluente do Rio Itajaí do Sul no ponto V04 do cartograma de fotos. ....................... 118 

Figura 97: Indivíduo de Pata-de-vaca (A) na APP do Rio Novo no ponto V11 do 
cartograma de fotos. ............................................................................................... 119 
Figura 98: Cartograma de fotos com a localização das fotos utilizadas na descrição da 
flora do município. ................................................................................................... 120 

Figura 99: Exemplo de ( Thraupidae /Thraupis sayaca) Sanhançu-Cinzento 
visualizado no município de Ituporanga. ................................................................. 129 
Figura 100: Exemplo de (Anatidae/Amazonetta brasiliensis) Marreca-pé-vermelho 
visualizado no municipio de Ituporanga .................................................................. 130 

Figura 101: Exemplo de (Aramidae/Aramus Guarauna) Carão visualizado no 
município de Ituporanga .......................................................................................... 130 
Figura 102: Exemplo de (Ardeidae/Butorides striata) Socozinho visualizado no 
município de Ituporanga. ......................................................................................... 131 
Figura 103: Exemplo de (Fringillidae/Carduelis carduelis) Pintassilgo visualizado no 
município de Ituporanga. ......................................................................................... 131 
Figura 104: Exemplo de (Cuculidae/Crotophaga ani) Anu Preto Visualizado no 
município de Ituporanga. ......................................................................................... 132 

Figura 105: Exemplo de (Rallidae/Gallinu galeata) Frango -d’agua- comum  
Visualizado no município de Ituporanga. ................................................................. 132 

Figura 106:Exemplo de (Icteridae/Molothrus bonariensis) Chupim visualizado no 
município de Ituporanga. ......................................................................................... 133 

Figura 107: Exemplo de (Cracidae/Penelope jacuguaçu) Jacu visualizado no 
município de Ituporanga. ......................................................................................... 133 
Figura 108: Exemplo de (Tyrannidae/Pitangus sulphuratus) Bem-te-vi visualizado no 
município de Ituporanga. ......................................................................................... 134 

Figura 109: Exemplo de (Emberizidae/Sicalis flaveola) canário-da-terra visualizado no 
município de Ituporanga. ......................................................................................... 134 
Figura 110: Exemplo de (Tyrannidae/Tyrannus savana) Tesoureiro visualizado no 
município de Ituporanga. ......................................................................................... 135 
Figura 111: Exemplo de (Charadriidae/Vanellus Chilensis) Quero-Quero visualizado 
no município de Ituporanga. .................................................................................... 135 
Figura 112: Exemplo de (Ardeidae/Egretta thula) Garça-branca-pequena visualizado 
no município de Ituporanga. .................................................................................... 136 
Figura 113: Exemplo de (Furnariidae/Furnarius rufus) João-de-barro visualizado no 
município de Ituporanga. ......................................................................................... 136 
Figura 114: Exemplo de (Threskiornithidae/Phimosus Infuscatus) Tapicuru-de-cara-
pelada, tambem conhecido como Socó-preto, visualizado no município de Ituporanga.
 ................................................................................................................................ 137 
Figura 115: Exemplo de (Tucanos/Ramphastos dicolorus) Tucano-de-bico-verde, 
visualizado no município de Ituporanga. ................................................................. 137 



 
 

 

Figura 116: Exemplo de Tucanos/Ramphastos dicolorus, Tucano-de-bico-verde, 
visualizado no município de Ituporanga. ................................................................. 138 
Figura 117:Exemplo de filhote de (Charadriidae/Vanellus Chilensis) Quero-Quero 
visualizado no município de Ituporanga. ................................................................. 138 
Figura 118: Exemplo de (Cavidae / Hydrochaeris hydrochaeris), Capivara visualizado 
no município de Ituporanga. .................................................................................... 140 
Figura 119: Cartograma com o sistema viário implantado no município. ................ 146 
Figura 120: Área urbana do município atendida pelo sistema de drenagem. ......... 147 
Figura 121: Cobertura dos serviços de Abastecimento de Água na sede urbana de 
Ituporanga. .............................................................................................................. 149 

Figura 122:Cobertura do sistema de coleta e tratamento de efluentes na sede urbana 
de Ituporanga. ......................................................................................................... 152 
Figura 123: Porcentagem de Ligações elétricas por classe consumidora em dezembro 
de 2020. .................................................................................................................. 153 

Figura 124: Proporção de consumo de energia elétrica por classe consumidora no ano 
de 2020. .................................................................................................................. 154 
Figura 125: Cobertura do fornecimento de energia elétrica – Ituporanga. .............. 154 

Figura 126: Área de cobertura do sistema de coleta de resíduos sólidos ............... 156 

Figura 127: Delimitação das UCs Federais e Estaduais em relação a Ituporanga. . 160 
Figura 128: Delimitação das Áreas Prioritárias para conservação em relação a 
Ituporanga. .............................................................................................................. 161 

Figura 129: Ituporanga em relação as terras indígenas do Estado. ........................ 162 
Figura 130: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 1. ......... 165 

Figura 131: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 2 .......... 165 
Figura 132: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 3 .......... 166 
Figura 133: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 4 .......... 166 

Figura 134: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 5 .......... 167 
Figura 135: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 6 .......... 167 

Figura 136: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 7 .......... 168 
Figura 137: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 8 .......... 168 

Figura 138: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 9 .......... 169 
Figura 139: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 10 ........ 169 
Figura 140: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 11 ........ 170 
Figura 141: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 12 ........ 170 

Figura 142: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 13 ........ 171 
Figura 143: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 14 ........ 171 
Figura 144: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 15 ........ 172 
Figura 145: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 16 ........ 172 
Figura 146: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 17 ........ 173 

Figura 147: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 18 ........ 173 
Figura 148: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 19 ........ 174 

Figura 149: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 20 ........ 174 
Figura 150: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 21 ........ 175 
Figura 151: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 22 ........ 175 
Figura 152: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 23 ........ 176 
Figura 153: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 24 ........ 176 

Figura 154: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 25 ........ 177 
Figura 155: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 26 ........ 177 
Figura 156: Representação de situação de enchente, inundação e alagamento. ... 181 



 
 

 

Figura 157: Histórico da ocorrência de fenômenos geoambientais em Ituporanga no 
período de 1991 – 2012. ......................................................................................... 185 
Figura 158: Histórico da ocorrência de fenômenos geoambientais em Ituporanga no 
período de 1998 – 2017. ......................................................................................... 185 
Figura 159: Área de risco de inundação mapeadas na articulação A1 ................... 187 

Figura 160: Trinca em uma das edificações nesta área de risco ............................ 188 
Figura 161: Área de risco de inundação mapeadas na articulação B1 ................... 188 
Figura 162: Casa atingida pela inundação de 2011. Na imagem, a pessoa indica a 
altura que a água atingiu ......................................................................................... 189 
Figura 163: Área de risco de inundação mapeadas na articulação C1 ................... 190 

Figura 164: Casa que pode ser atingida pelos processos erosivos. Foi atingida pela 
inundação já ocorrida em 2011. .............................................................................. 191 
Figura 165: Casa que pode ser atingida pelos processos erosivos. Foi atingida pela 
inundação já ocorrida em 2011. .............................................................................. 191 

Figura 166: Área de risco de inundação .................................................................. 192 
Figura 167: Edificações na planície de inundação dos Rios Água Negra e Itajaí do Sul
 ................................................................................................................................ 193 

Figura 168: Área de risco de inundação mapeadas na articulação D1 ................... 193 

Figura 169: Casa atingida pela inundação em 2011 ............................................... 194 
Figura 170: Área de risco de inundação mapeadas na articulação E1 ................... 195 
Figura 171: Casa atingida pela inundação em 2011 ............................................... 196 

Figura 172: Casa atingida pela inundação em 2011 ............................................... 196 
Figura 173: Casa atingida pela inundação em 2011 ............................................... 197 

Figura 174: Área de risco de inundação mapeadas na articulação F1 .................... 197 
Figura 175: Casa atingida pela inundação em 2011 ............................................... 198 
Figura 176: Casa atingida pela inundação em 2011 ............................................... 199 

Figura 177: Área de risco de geológico mapeadas na articulação A1 ..................... 200 
Figura 178: Casas construídas próximas a taludes de corte subverticais ............... 201 

Figura 179: Área de risco de geológico mapeadas na articulação B1 ..................... 201 
Figura 180: Casas construídas próximo a cortes na encosta .................................. 202 

Figura 181: Área de risco de geológico mapeadas na articulação C1 .................... 203 
Figura 182: Casas construídas próximas a cortes subverticais da encosta ............ 204 
Figura 183: Casas construídas próximas a cortes subverticais da encosta ............ 204 
Figura 184: Área de risco de geológico mapeadas na articulação D1 .................... 205 

Figura 185: Estação de tratamento de água da CASAN, próxima a borda do talude 
onde já ocorreram alguns deslizamentos. ............................................................... 206 
Figura 186: Área de risco de geológico mapeadas na articulação E1 ..................... 206 
Figura 187: Casas construídas próximas a cortes subverticais............................... 207 
Figura 188: Áreas com declividade maior que 30% no perímetro urbano de Ituporanga.
 ................................................................................................................................ 208 

 

  



 
 

 

LISTA DE QUADROS 

 

Quadro 1: Aspectos Gerais e Históricos do município de Ituporanga. ...................... 38 
Quadro 2: População residente por situação do domicílio no município de Ituporanga.
 .................................................................................................................................. 39 
Quadro 3: População urbana residente por sexo e idade. ........................................ 39 
Quadro 4: Densidade demográfica dos bairros urbanos em Ituporanga. .................. 41 
Quadro 5: Indicadores de mortalidade no município de Ituporanga. ......................... 42 
Quadro 6: IDHM de Ituporanga e seus componentes. .............................................. 43 

Quadro 7: Matrículas por rede de ensino e número de escolas. ............................... 44 
Quadro 8: Número de alunos matriculados por dependência administrativa em 
Ituporanga no período 2005-2017. ............................................................................ 44 
Quadro 9: Número de alunos por rede escolar no município de Ituporanga. ............ 45 

Quadro 10: Número de escolas por rede escolar no município de Ituporanga. ........ 45 
Quadro 11: Número de docentes por rede escolar no município de Ituporanga. ...... 45 
Quadro 12: Número de pessoas não alfabetizadas no Município. ............................ 46 

Quadro 13: Distribuição de renda mensal na área urbana em Ituporanga. ............... 47 

Quadro 14: Renda per capita urbana em Ituporanga. ............................................... 48 
Quadro 15: Representação dos índices em Ituporanga entre os anos de 1991 e 2010.
 .................................................................................................................................. 49 

Quadro 16: Lavouras temporárias - quantidade produzida, área plantada e valor da 
produção no município de Ituporanga em 2017. ....................................................... 51 

Quadro 17: Lavouras permanentes - quantidade produzida, área plantada e valor da 
produção no município de Ituporanga em 2017. ....................................................... 51 
Quadro 18: Efetivo do rebanho no município de Ituporanga em 2017. ..................... 52 

Quadro 19: Produção de origem animal no município de Ituporanga em 2017. ....... 52 
Quadro 20: Extração vegetal e silvicultura no município de Ituporanga em 2017. .... 53 

Quadro 21: Valor Adicionado e IPM de Ituporanga. .................................................. 56 
Quadro 22: Relação dos sítios arqueológicos de Ituporanga. ................................... 61 

Quadro 23: Levantamento Geomorfológico de Santa Catarina. ................................ 77 
Quadro 24: Área total das sub-bacias hidrográficas de Ituporanga. .......................... 79 
Quadro 25: Parâmetros dendrométricos mensurados nas Unidades Amostrais em 
Itupopranga através do IFFSC. ................................................................................. 85 

Quadro 26: Relação de anfíbios com possível ocorrência em Ituporanga. ............. 121 
Quadro 27: Relação de répteis com ocorrência no Estado de Santa Catarina e de 
possível ocorrência em Ituporanga. ........................................................................ 122 
Quadro 28: Espécies de aves de possível ocorrência no município de Ituporanga. 124 
Quadro 29: Espécies de aves registradas no município de Ituporanga. ................. 139 

Quadro 30: Relação de peixes com possível ocorrência em Ituporanga. ............... 141 
Quadro 31: Taxa de ocupação urbana por bairro em Ituporanga............................ 144 

Quadro 32: Relação das Unidades de Reservação do Sistema Urbano de 
Abastecimento. ........................................................................................................ 148 
Quadro 33: Abastecimento de água no município de Ituporanga no ano de 2020 – 
Dados SNIS. ............................................................................................................ 148 
Quadro 34: Tipo de Esgotamento Sanitário existente em Ituporanga. .................... 150 

Quadro 35: Esgotamento Sanitário no município de Ituporanga no ano de 2020 – 
Dados SNIS. ............................................................................................................ 151 
Quadro 36: Ligações elétricas por classe de consumidores (cativos) em Ituporanga.
 ................................................................................................................................ 152 



 
 

 

Quadro 37 - Energia distribuída por classe de consumidores cativos em Ituporanga.
 ................................................................................................................................ 153 
Quadro 38: Classificação das Áreas de Possível Interesse Ecológico. ................... 178 
Quadro 39: Classificação das intensidades dos processos de escorregamento e 
inundação. ............................................................................................................... 182 

Quadro 40: Quantificação das edificações em Áreas de Risco no Perímetro Urbano.
 ................................................................................................................................ 208 
Quadro 41: Características hidrológicas e estimativas de Vazões Mínimas de 
Referência para as bacias urbanas de Ituporanga. ................................................. 210 
Quadro 42: Determinação de Período de Retorno de Vazões Máximas para as bacias 
Urbanas de Ituporanga. ........................................................................................... 211 
Quadro 43: Determinação de Período de Retorno e probabilidade de ocorrências de 
precipitações máximas para Ituporanga. ................................................................. 212 

 

  



 
 

 

SUMÁRIO 

 
1 APRESENTAÇÃO ............................................................................................ 14 

2 ASPECTOS LEGAIS ........................................................................................ 15 

3 METODOLOGIA ............................................................................................... 23 

3.1 CARACTERIZAÇÃO FISICOAMBIENTAL, SOCIOCULTURAL E 
ECONÔMICA DA ÁREA ........................................................................................... 23 

3.2 DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA URBANA 
IMPLANTADOS ......................................................................................................... 23 

3.3 IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE RELEVANTE INTERESSE AMBIENTAL E 
ÁREAS DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA DA 
OCUPAÇÃO E INDICAÇÃO DAS ÁREAS QUE DEVEM SER RESGUARDADAS .. 24 

3.4 INDICAÇÃO E MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE POSSIVEL INTERESSE 
ECOLOGICO ............................................................................................................. 24 

3.5 CARACTERIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS CONSIDERADAS 
DE RISCO A INUNDAÇÕES E DESLIZAMENTOS E HISTÓRICO DE OCORRÊNCIA
  ................................................................................................................... 25 

3.6 DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS URBANAS CONSOLIDADAS ...................... 26 

3.7 REAMBULAÇÃO ........................................................................................ 27 

3.8 USO DO SOLO .......................................................................................... 28 

3.9 EDIFICAÇÕES  .......................................................................................... 28 

3.10 CENARIOS COM FAIXAS DISTINTAS DE APP ........................................ 29 

3.10.1 Cenário 1 .................................................................................................... 29 

3.10.2 Cenário 2 .................................................................................................... 29 

3.10.3 Cenário 3 .................................................................................................... 29 

3.10.4 Cenário 4 .................................................................................................... 33 

3.10.5 Cenário 5 .................................................................................................... 33 

3.10.6 Cenário 6 .................................................................................................... 33 

4 CARACTERIZAÇÃO FISICOAMBIENTAL, SOCIOCULTURAL E 

ECONÔMICA DA ÁREA ........................................................................................... 34 

4.1 HISTÓRICO DO MUNICÍPIO ..................................................................... 34 

4.2 ASPECTOS POPULACIONAIS .................................................................. 38 

4.2.1 Distribuição Populacional ........................................................................... 39 

4.2.2 Densidade Demográfica Municipal e Urbana ............................................. 40 



 
 

 

4.2.3 Esperança de Vida ao Nascer .................................................................... 41 

4.2.4 Mortalidade e Fecundidade ........................................................................ 42 

4.3 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS ........................................................... 43 

4.3.1 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal .......................................... 43 

4.3.2 Padrão de Vida e Distribuição de Renda .................................................... 47 

4.3.3 Índices de Pobreza, Emprego e Desemprego ............................................ 48 

4.3.4 Setores econômicos e suas atividades ...................................................... 50 

4.3.5 Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal - IFDM ............................... 53 

4.3.6 IDMS .......................................................................................................... 54 

4.3.7 Valor Adicionado e Índice de Participação ................................................. 55 

4.3.8 ICMS, IPI e IPVA ........................................................................................ 56 

4.3.9 Balança Comercial ..................................................................................... 57 

4.3.10 PIB e PIB per capita por domicílio urbano e rural ....................................... 58 

4.4 SÍTIOS RECONHECIDOS DE VALOR HISTÓRICO, CULTURAL, OU ONDE 
EXISTAM VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS OU ARTÍSTICOS E 
CAVIDADE NATURAL SUBTERRÂNEA .................................................................. 60 

4.5 CARACTERIZAÇÃO FISICOAMBIENTAL GERAL DA ÁREA .................... 63 

4.5.1 Classificação Climatológica ........................................................................ 63 

4.5.2 Sistemas Atuantes ...................................................................................... 64 

4.5.3 Precipitação ................................................................................................ 66 

4.5.4 Temperatura ............................................................................................... 68 

4.5.5 Umidade Relativa ....................................................................................... 70 

4.5.6 Solos .......................................................................................................... 72 

4.5.7 Geologia ..................................................................................................... 74 

4.5.8 Geomorfologia ............................................................................................ 76 

4.5.9 Recursos Hídricos ...................................................................................... 78 

4.5.10 Flora ........................................................................................................... 81 

4.5.11 Fauna ....................................................................................................... 120 



 
 

 

5 DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA URBANA 

IMPLANTADOS ....................................................................................................... 144 

5.1 INDICADORES DE HABITAÇÃO ............................................................. 144 

5.2 PRESENÇA DE SISTEMA VIÁRIO IMPLANTADO .................................. 145 

5.3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS ........................................................ 146 

5.4 ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL ................................................ 147 

5.5 ESGOTAMENTO SANITÁRIO ................................................................. 149 

5.6 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ............................................... 152 

5.7 LIMPEZA URBANA, COLETA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS .... 155 

5.8 SAÚDE ..................................................................................................... 156 

5.9 FROTA MUNICIPAL ................................................................................. 157 

6 IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE RELEVANTE INTERESSE 

AMBIENTAL E ÁREAS DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS NA ÁREA DE 

INFLUÊNCIA DIRETA DA OCUPAÇÃO E INDICAÇÃO DAS ÁREAS QUE DEVEM 

SER RESGUARDADAS .......................................................................................... 159 

6.1 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO ............................................................ 159 

6.2 ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO .................................... 160 

6.3 TERRAS INDÍGENAS .............................................................................. 161 

6.4 INDICAÇÃO E MAPEAMENTO DAS ÁREAS de POSSIVEL INTERESSE 
ECOLOGICO ........................................................................................................... 162 

7 CARACTERIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS CONSIDERADAS 

DE RISCO A INUNDAÇÕES E DESLIZAMENTOS E HISTÓRICO DE OCORRÊNCIA 

NAS ÁREAS DE OCUPAÇÃO CONSOLIDADA ..................................................... 180 

7.1 ENCHENTES E INUNDAÇÕES ............................................................... 180 

7.2 RISCO ...................................................................................................... 181 

7.3 DESLIZAMENTOS ................................................................................... 183 

7.3.1 Escorregamentos ..................................................................................... 184 

7.4 HISTÓRICO DE ENCHENTES E DESLIZAMENTOS NA ÁREA URBANA ... 
  ................................................................................................................. 184 

7.5 MAPEAMENTO E ANÁLISE DE SITUAÇÕES DE RISCO RELACIONADAS 
A FENÔMENOS GEOAMBIENTAIS ....................................................................... 186 

7.5.1 Probabilidade, intensidade e ocorrência ................................................... 209 

7.6 ÁREAS DE RISCO DECORRENTES DA PRESENÇA/ AUSÊNCIA DE 
SERVIÇOS DE SANEAMENTO OU SOLUÇÕES INDIVIDUAIS ............................ 212 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS .................................................... 214 

 

 



 

14 

 

1 APRESENTAÇÃO 

 

O Diagnóstico Socioambiental (DSA) é um instrumento que permite o 

conhecimento do ambiente e da comunidade, por meio de informações que 

expressam a realidade atual na relação humana e natural. Sua construção é 

sistêmica, considerando as interações entre os elementos sociais, econômicos, 

ambientais e culturais. 

As informações contidas neste documento apresentam caráter descritivo 

frente a situação urbana do município perante as informações físicas, bióticas, 

socioeconômicas e de ocupação frente às APPs. A equipe técnica executora não se 

responsabiliza pela ocorrência de eventos naturais que possam modificar o panorama 

das áreas em estudo.  

O Diagnóstico Socioambiental é peça central das políticas públicas municipais 

e juntamente com os Planos Municipais orienta e disciplina a ocupação do espaço 

urbano de modo que serve como objeto de consulta permanente junto ao processo de 

tomada de decisão.  
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2 ASPECTOS LEGAIS 

 

O Diagnóstico Socioambiental (DSA) é um retrato da realidade da ocupação e 

organização do território do Município, voltado a identificar e compilar as suas 

principais características, sob os aspectos físicoambientais, socioculturais e 

econômicos.  

Consiste em uma ferramenta que pode subsidiar as decisões da Administração 

Pública Municipal na implantação de uma política de desenvolvimento urbano e de 

preservação do meio ambiente.  

De acordo com o artigo 182 da Constituição Federal de 1988, cabe ao Poder 

Público Municipal executar a política de desenvolvimento urbano, com o objetivo de 

ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar 

de seus habitantes. Para tanto, o inciso VIII do artigo 30 da Lei Maior atribui aos 

Municípios a competência para “promover, no que couber, adequado ordenamento 

territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação 

do solo urbano”. Também cabe aos Municípios “promover a proteção do patrimônio 

histórico-cultural local”, conforme estabelece o inciso IX do mesmo artigo. 

Ainda, de acordo com o artigo 23 da Constituição Federal, insere-se nas 

competências administrativas municipais, de forma concorrente com o Distrito 

Federal, os Estados e a União, a proteção do meio ambiente e o combate à poluição 

em qualquer de suas formas (inciso VI); a preservação das florestas, da fauna e da 

flora (inciso VII); a promoção de programas de construção de moradias e a melhoria 

das condições habitacionais e de saneamento básico (inciso IX); e o combate às 

causas da pobreza e dos fatores de marginalização, promovendo a integração social 

dos setores desfavorecidos (inciso X). 

Para concretização destes preceitos constitucionais, no nível federal foram 

promulgadas a Lei nº 10.257, de 10 de julho de 2001, intitulada Estatuto da Cidade, e 

a Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, conhecido como Código Florestal, que 

revogou a Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965. Importante ressaltar que a Lei nº 

6.766, de 19 de dezembro de 1979, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, 

foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, continuando em vigor.  

Assim, o Estatuto da Cidade estabelece normas de ordem pública e interesse 

social que regulam o uso da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 

segurança e do bem-estar dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental.  
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Por sua vez, o Código Florestal em vigor definiu, entre outras normas gerais, 

sobre a proteção da vegetação, tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais, quais 

são as áreas consideradas de preservação permanente (APP), conforme descrito no 

inciso II do artigo 3º: 

Art. 3º. Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
(…) 
II - Área de Preservação Permanente - APP: área protegida, coberta ou 
não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os 
recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a 
biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e 
assegurar o bem-estar das populações humanas; 

 

No inciso I do artigo 4º, do Código Florestal, delimitaram-se como sendo áreas 

de preservação permanente “as faixas marginais de qualquer curso d’água natural 

perene e intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito regular”, 

prevendo-se a obrigação de preservar uma largura mínima variável entre 30 até 600 

metros, conforme a largura do curso d´água. 

No entanto, esta norma pareceu conflitar com o inciso III do artigo 4º da Lei 

sobre Parcelamento do Solo Urbano, que, na redação anterior à Lei nº 13.913/2019, 

previa a obrigatoriedade de reservar uma faixa não-edificável de apenas 15 metros de 

cada margem ao longo de água correntes e dormentes. Assim, durante certo período, 

houve grande discussão doutrinária e jurisprudencial sobre esta aparente antinomia 

entre o inciso I do artigo 4º do Código Florestal e o inciso III do artigo 4º da Lei sobre 

Parcelamento do Solo Urbano. 

Ao mesmo tempo, no § 2º do artigo 65 do Código Florestal, em sua redação 

original, previa-se a possibilidade de abrandar a exigência da largura mínima de 30 

metros para APP, com a finalidade de promover a regularização fundiária de 

assentamentos ali estabelecidos e inseridos em área urbana consolidada, na forma 

da Lei nº 11.977, de 07 de julho de 2009, conhecida como Lei do Programa Minha 

Casa Minha Vida (PMCMV). 

A fim de conjugar esses dispositivos legais e adaptá-los à realidade dos 

municípios catarinentes, especialmente no que se refere à delimitação das áreas de 

preservação permanente, o Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) dispôs-se a 

“flexibilizar” os limites previstos no artigo 4º do Código Florestal, desde que os 

municípios se comprometessem a realizar o Diagnóstico Socioambiental (DSA) a fim 

de identificar as áreas urbanas consolidadas e delimitação das APP’s. 
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Assim, o MPSC elaborou, no ano de 2014, uma série de “Enunciados de 

Delimitação de APPs em Área Urbana Consolidada”, destacando-se os Enunciados 

de nº 02 e 03, os quais fazem referência ao DSA: 

Enunciado nº 02: 
DO CONCEITO DE ÁREA URBANA CONSOLIDADA: 
“Considera-se área urbana consolidada aquela situada em zona urbana 
delimitada pelo poder público municipal, com base em diagnóstico 
socioambiental, com malha viária implantada, com densidade demográfica 
considerável e que preencha os requisitos do art. 47, II, da Lei nº 
11.977/2009, excluindo-se o parâmetro de 50 habitantes por hectare.” 
 
Enunciado nº 03: 
DA DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS URBANAS CONSOLIDADAS, DE 
INTERESSE ECOLÓGICO E DE RISCO E A POSSIBILIDADE DE 
FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 4º DA LEI N.12.651/2012.  
“O Ministério Público poderá exigir do Poder Público Municipal, por 
intermédio de Recomendação, Termo de Compromisso de Ajustamento 
de Conduta ou Ação Civil Pública, a realização de diagnóstico 
socioambiental, tendo por base os elementos estabelecidos no art. 65, 
§1º, da Lei n. 12.651/2012, visando a delimitação de áreas urbanas 
consolidadas, das áreas de interesse ecológico relevante e áreas de risco, 
possibilitando o fornecimento de subsídios técnicos para a tomada de 
decisão administrativa ou judicial acerca das medidas alternativas a serem 
adotadas, conforme o caso concreto (demolição da construção, 
recomposição da área, correta ocupação, nas hipóteses de interesse 
social, utilidade pública ou direito adquirido, e regularização da 
construção, na hipótese de ausência de situação de risco ou interesse 
ecológico relevante, mediante a adoção de medidas compensatórias).” 
“Na hipótese de áreas urbanas consolidadas, e não sendo o caso de áreas 
de interesse ecológico relevante e situação de risco, será admitida a 
flexibilização das disposições constantes no art. 4º da Lei n.12.651/2012, 
desde que observado o limite mínimo previsto no disposto no inc. III do 
art. 4º da Lei n.6.766/79 (quinze metros) para as edificações futuras; e o 
limite previsto no art. 65, §2º, da Lei n.12.651/2012 (quinze metros) para 
a regularização de edificações já existentes.” 

 
Os requisitos e a descrição técnica dos elementos a serem apresentados no 

DSA constam do Parecer nº 34/2014, documento orientativo elaborado pelo Centro 

de Apoio Operacional de Informações e Pesquisas (CIP), órgão consultivo do MPSC, 

o qual serviu de parâmetro para que o CINCATARINA elaborasse o presente DSA. 

De acordo com este Parecer, Diagnóstico Socioambiental pode ser definido como: 

 
“(...) um estudo que envolve diferentes etapas de levantamentos e coleta 
de dados, que fornece um ‘retrato’ das condições ambientais e sociais de 
uma área de interesse, como, por exemplo, de um município. (…)  
Os Enunciados de "Delimitação de APPs em Áreas Urbanas 
Consolidadas" fazem menção ao diagnóstico socioambiental como 
ferramenta necessária para a definição das áreas urbanas consolidadas, 
e também identificação de situações ambientais determinantes quanto à 
possibilidade de ocupação das áreas de preservação permanente, (…).  
Do exposto, extrai-se que o diagnóstico socioambiental pode servir de 
amparo para a definição do zoneamento municipal a ser elaborado pelo 
poder público, tal como citado no Enunciado 02, bem como pode constituir 
ferramenta que permita a identificação de áreas com características 
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ambientais específicas, tais como as de interesse ecológico relevante, e 
as áreas de risco, por sua vez mencionadas nos Enunciados 03 e 05. 
Quanto ao Enunciado 02, restou preconizado que a delimitação das áreas 
urbanas consolidadas será efetuada a partir do diagnóstico 
socioambiental, que, dentre outras informações, permitirá a identificação 
das zonas e áreas que, excetuando-se o critério de 50 habitantes por 
hectare, preencham os outros requisitos previstos no inc. II do art. 47 da 
Lei n. 11.977/09, in verbis: (…)”. 

Também se observa, na realização do DSA, a Resolução CONAMA nº 303, a 

qual define os critérios para identificação das áreas urbanas consolidadas, da seguinte 

forma: 

Art. 2º Para os efeitos desta Resolução, são adotadas as seguintes 
definições: 
(...) 
XIII - área urbana consolidada: aquela que atende aos seguintes critérios: 
a) definição legal pelo poder público;
b) existência de, no mínimo, quatro dos seguintes equipamentos de
infraestrutura urbana:
1. malha viária com canalização de águas pluviais;
2. rede de abastecimento de água;
3. rede de esgoto;
4. distribuição de energia elétrica e iluminação pública;
5. recolhimento de resíduos sólidos urbanos;
6. tratamento de resíduos sólidos urbanos; e
c) densidade demográfica superior a cinco mil habitantes por km2.

Todavia, com a entrada em vigor da Lei nº 13.465/2017, foram revogados os 

artigos 46 a 71 da Lei nº 11.977/2009 e alterados os artigos 64 e 65 da Lei nº 

12.651/2012. Com tais alterações legislativas, deixou de se utilizar a expressão “área 

urbana consolidada”, passando a ser adotada a noção de “núcleo urbano informal 

consolidado”, assim como foram redefinidos os estudos técnicos para a 

implementação da regularização fundiária1.   

1Lei nº 13.465/2017, Art. 11. Para fins desta Lei, consideram-se: I - núcleo urbano: assentamento humano, com 
uso e características urbanas, constituído por unidades imobiliárias de área inferior à fração mínima de 
parcelamento prevista na Lei nº 5.868, de 12 de dezembro de 1972 , independentemente da propriedade do solo, 
ainda que situado em área qualificada ou inscrita como rural; II - núcleo urbano informal: aquele clandestino, 
irregular ou no qual não foi possível realizar, por qualquer modo, a titulação de seus ocupantes, ainda que atendida 
a legislação vigente à época de sua implantação ou regularização; III - núcleo urbano informal consolidado: aquele 
de difícil reversão, considerados o tempo da ocupação, a natureza das edificações, a localização das vias de 
circulação e a presença de equipamentos públicos, entre outras circunstâncias a serem avaliadas pelo Município; 
(…) § 2º Constatada a existência de núcleo urbano informal situado, total ou parcialmente, em área de preservação 
permanente ou em área de unidade de conservação de uso sustentável ou de proteção de mananciais definidas 
pela União, Estados ou Municípios, a Reurb observará, também, o disposto nos arts. 64 e 65 da Lei nº 12.651, de 
25 de maio de 2012 , hipótese na qual se torna obrigatória a elaboração de estudos técnicos, no âmbito da Reurb, 
que justifiquem as melhorias ambientais em relação à situação de ocupação informal anterior, inclusive por meio 
de compensações ambientais, quando for o caso. (…) Art. 12. (…) § 3º Os estudos técnicos referidos no art. 11 
aplicam-se somente às parcelas dos núcleos urbanos informais situados nas áreas de preservação permanente, 

nas unidades de conservação de uso sustentável ou nas áreas de proteção de mananciais e poderão ser feitos 
em fases ou etapas, sendo que a parte do núcleo urbano informal não afetada por esses estudos poderá ter seu 
projeto aprovado e levado a registro separadamente. 
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Considerando estas modificações, o MPSC atualizou seus documentos 

orientativos, emitindo, em junho de 2020, novos Enunciados de Delimitação de Área 

de Preservação Permanente, e definindo os elementos mínimos para a elaboração do 

chamado Estudo Técnico Socioambiental (ETSA), explicado no Parecer Técnico nº 

1/2021, elaborado pela Gerência de Análise Multidisciplinar do Centro de Apoio 

Operacional Técnico do órgão ministerial (GAM/CAT).   

Desta forma, é importante salientar que o DSA não tem o mesmo conteúdo do 

ETSA, posto que são estudos técnicos cuja base legal não coincide e que buscam 

atender a finalidades distintas, ainda que ambos estejam relacionados ao 

planejamento e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do território do 

Município.  

Com efeito, este DSA deve ser considerado como um retrato momentâneo da 

realidade do Município, realizado de acordo com os entendimentos do MPSC a 

respeito da legislação vigente à época.  

Importa destacar que em maio de 2021, no julgamento do Recurso Especial nº 

1770760/SC, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou a questão, firmando 

a tese de que: 

“Na vigência do novo Código Florestal (Lei nº 12.651/2012), a extensão 
não edificável nas Áreas de Preservação Permanente, de qualquer curso 
d´água, perene ou intermitente, em trechos caracterizados como área 
urbana consolidada, deve respeitar o que disciplinado pelo seu art. 4º, 
caput, inciso I, alíneas a, b, c, d e e, a fim de assegurar a mais ampla 
garantia ambiental a esses espaços territoriais especialmente protegidos 
e, por conseguinte à coletividade”. 2 

 

Portanto, predomina atualmente o entendimento de que, não importando se a 

área se encontra em ambiente rural ou urbano, devem ser respeitadas as áreas de 

preservação permanente conforme previstas no Código Florestal. 

Feitos estes esclarecimentos, salienta-se que o DSA identifica e delimita no 

território do Município os locais que devem ser considerados “áreas de preservação 

permanente” (APP), conforme limites que constam no artigo 4º da Lei nº 12.651/12, a 

saber:  

Art. 4º Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais 
ou urbanas, para os efeitos desta Lei: 
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e 
intermitente, excluídos os efêmeros, desde a borda da calha do leito 
regular, em largura mínima de:   

 
2 Tema nº 1010. 
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a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros 
de largura; 
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) 
a 50 (cinquenta) metros de largura; 
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) 
a 200 (duzentos) metros de largura; 
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 
(duzentos) a 600 (seiscentos) metros de largura; 
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura 
superior a 600 (seiscentos) metros; 
II - as áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura 
mínima de: 
a) 100 (cem) metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com 
até 20 (vinte) hectares de superfície, cuja faixa marginal será de 50 
(cinquenta) metros; 
b) 30 (trinta) metros, em zonas urbanas; 
III - as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes 
de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, na faixa 
definida na licença ambiental do empreendimento;   
IV - as áreas no entorno das nascentes e dos olhos d’água perenes, 
qualquer que seja sua situação topográfica, no raio mínimo de 50 
(cinquenta) metros;   
V - as encostas ou partes destas com declividade superior a 45º , 
equivalente a 100% (cem por cento) na linha de maior declive; 
VI - as restingas, como fixadoras de dunas ou estabilizadoras de mangues; 
VII - os manguezais, em toda a sua extensão; 
VIII - as bordas dos tabuleiros ou chapadas, até a linha de ruptura do 
relevo, em faixa nunca inferior a 100 (cem) metros em projeções 
horizontais; 
IX - no topo de morros, montes, montanhas e serras, com altura mínima 
de 100 (cem) metros e inclinação média maior que 25º , as áreas 
delimitadas a partir da curva de nível correspondente a 2/3 (dois terços) 
da altura mínima da elevação sempre em relação à base, sendo esta 
definida pelo plano horizontal determinado por planície ou espelho d’água 
adjacente ou, nos relevos ondulados, pela cota do ponto de sela mais 
próximo da elevação; 
X - as áreas em altitude superior a 1.800 (mil e oitocentos) metros, 
qualquer que seja a vegetação; 
XI - em veredas, a faixa marginal, em projeção horizontal, com largura 
mínima de 50 (cinquenta) metros, a partir do espaço permanentemente 
brejoso e encharcado.   

 

Deve-se ressaltar que, em 30 de dezembro de 2021, foi publicada a Lei nº 

14.285, que alterou significativamente o Código Florestal e a Lei sobre o Parcelamento 

de Solo Urbano ao estabelecer os critérios para identificação de área urbana 

consolidada e ao permitir que nelas a lei municipal possa definir faixas de APP 

distintas daquelas previstas no artigo 40º, da Lei nº 12.651/12.  

O inciso XXVI do artigo 3º do Código Florestal, que define “área urbana 

consolidada”, agora tem a seguinte redação: 

XXVI – área urbana consolidada: aquela que atende os seguintes critérios: 
a) estar incluída no perímetro urbano ou em zona urbana pelo plano diretor 
ou por lei municipal específica; 
b) dispor de sistema viário implantado; 
c) estar organizada em quadras e lotes predominantemente edificados; 
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d) apresentar uso predominantemente urbano, caracterizado pela 
existência de edificações residenciais, comerciais, industriais, 
institucionais, mistas ou direcionadas à prestação de serviços; 
e) dispor de, no mínimo, 2 (dois) dos seguintes equipamentos de 
infraestrutura urbana implantados: 
1. drenagem de águas pluviais; 
2. esgotamento sanitário; 
3. abastecimento de água potável; 
4. distribuição de energia elétrica e iluminação pública; e 
5. limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos; 

 

E o § 10, que foi acrescentado ao artigo 4º do Código Florestal, prevê: 

§ 10. Em áreas urbanas consolidadas, ouvidos os conselhos estaduais, 
municipais ou distrital de meio ambiente, lei municipal ou distrital poderá 
definir faixas marginais distintas daquelas estabelecidas no inciso I do 
caput deste artigo, com regras que estabeleçam: 
I – a não ocupação de áreas com risco de desastres; 
II – a observância das diretrizes do plano de recursos hídricos, do plano 
de bacia, do plano de drenagem ou do plano de saneamento básico, se 
houver; e 
III – a previsão de que as atividades ou os empreendimentos a serem 
instalados nas áreas de preservação permanente urbanas devem 
observar os casos de utilidade pública, de interesse social ou de baixo 
impacto ambiental fixados nesta Lei. 
 

Na Lei sobre Parcelamento de Solo Urbano, foram alterados os incisos do 

artigo 4º, modificando a redação do inciso III-A e acrescentando o inciso III-B, ficando 

a redação do artigo da seguinte maneira: 

Art. 4º Os loteamentos deverão atender, pelo menos, aos seguintes 
requisitos: 
I - as áreas destinadas a sistemas de circulação, a implantação de 
equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso 
público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano 
diretor ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem. 
II - os lotes terão área mínima de 125m² (cento e vinte e cinco metros 
quadrados) e frente mínima de 5 (cinco) metros, salvo quando o 
loteamento se destinar a urbanização específica ou edificação de 
conjuntos habitacionais de interesse social, previamente aprovados pelos 
órgãos públicos competentes; 
III – ao longo das faixas de domínio público das rodovias, a reserva de 
faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de cada lado poderá 
ser reduzida por lei municipal ou distrital que aprovar o instrumento do 
planejamento territorial, até o limite mínimo de 5 (cinco) metros de cada 
lado.     
III-A - ao longo da faixa de domínio das ferrovias, será obrigatória a 
reserva de uma faixa não edificável de, no mínimo, 15 (quinze) metros de 
cada lado; 
III-B - ao longo das águas correntes e dormentes, as áreas de faixas não 
edificáveis deverão respeitar a lei municipal ou distrital que aprovar o 
instrumento de planejamento territorial e que definir e regulamentar a 
largura das faixas marginais de cursos d´água naturais em área urbana 
consolidada, nos termos da Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012, com 
obrigatoriedade de reserva de uma faixa não edificável para cada trecho 
de margem, indicada em diagnóstico socioambiental elaborado pelo 
Município; 
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IV - as vias de loteamento deverão articular-se com as vias adjacentes 
oficiais, existentes ou projetadas, e harmonizar-se com a topografia local. 

 

Não obstante estas mudanças no quadro legislativo, repise-se que o DSA foi 

realizado conforme o Parecer nº 34/2014, elaborado pelo MPSC, segundo a legislação 

que o embasou. 

Em se tratando de um diagnóstico, o DSA não objetiva fazer avaliações sobre 

os aspectos observados, tampouco pretende realizar prognósticos. O DSA limita-se a 

ser uma ferramenta, que poderá permitir ao administrador público observar qual o 

atual estágio da ocupação do território do Município.  

À guisa de exemplo, no que concerne à realidade socioambiental, Martins 

(2004) esclarece que o diagnóstico é:  

"Um instrumento que permite conhecer o patrimônio ambiental de uma 
comunidade (atributos materiais e imateriais). É um instrumento de 
informações, de caráter quantitativo e qualitativo específico para uma 
dada realidade (não devem ser generalizados) que revela sua 
especificidade histórica e que reflete a relação da sociedade com o meio 
ambiente. Devem ser construídos de uma maneira sistêmica, ou seja, 
considerando as interações entre os elementos (sociais, econômicos, 
ambientais, culturais, espirituais) da realidade. Este mapeamento permite 
avaliar sua qualidade ambiental e sua qualidade de vida, e o 
estabelecimento de indicadores de sustentabilidade. O conhecimento da 
realidade além de ensejar a afirmação da identidade local (conhecimento 
do patrimônio ambiental) é fundamental no processo de construção da 
cidadania ambiental, uma vez que seus elementos são fundamentais para 
a tomada de decisão por atores públicos e privados na elaboração de 
alternativas de transformação no sentido de harmonizar a relação entre as 
pessoas e destas com a biosfera.” 

 

Por fornecer subsídios técnicos para que o administrador público possa 

conhecer a situação fundiária do Município, e, a partir de então, tomar as decisões 

que considerar pertinentes, acredita-se que o DSA contribua para o cumprimento dos 

mandamentos constitucionais, que atribuem ao Município a competência para 

promover, no que couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento 

e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano. 

Sob este escopo, certamente, o DSA poderá auxiliar o administrador público 

municipal a cumprir com o objetivo previsto no artigo 182 da Lei Maior, de promover a 

política de desenvolvimento urbana, com o objetivo de ordenar o pleno 

desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus 

habitantes. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO FISICOAMBIENTAL, SOCIOCULTURAL E ECONÔMICA DA 

ÁREA 

 

A metodologia utilizada para a elaboração deste item consiste em realizar um 

levantamento de dados secundários, que envolve a pesquisa e consulta a 

levantamentos bibliográficos, documentais e estatísticos confiáveis. 

Entre as fontes de pesquisa consultadas estão: Censo Demográfico do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e outras informações geradas por este 

Instituto, o SEBRAE, o Atlas do Desenvolvimento Humano do Ipea, PNUD e FJP, a 

Federação Catarinense de Municípios (FECAM), a Secretaria do Estado da Fazenda 

de Santa Catarina (SEF), a FIRJAN, e o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e 

Serviços (MDIC). 

 

3.2 DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA URBANA 

IMPLANTADOS  

 

Essa avaliação é realizada através de dados secundários provenientes do 

IBGE, SNIS, DATASUS e através de informações disponibilizadas pelo Prefeitura 

Municipal de Ituporanga. 

O traçado de vias na área de interesse teve como referência o cadastro enviado 

pela Prefeitura Municipal de Ituporanga. Através do método de fotointerpretação 

novas vias foram incluídas no traçado, que posteriormente foi aferido e validado pela 

equipe técnica do município.  

A elaboração das manchas de atendimento dos serviços de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, coleta de resíduos domiciliares e drenagem urbana teve 

como referência os arquivos DWG disponibilizados pela Prefeitura Municipal de 

Ituporanga, que indicavam as vias na qual cada serviço era disponibilizado. As 

manchas de atendimento de cada serviço foram construídas através de buffers com 

largura de 30 metros gerados sobre as vias que possuíam infraestrutura para 

prestação dos serviços.  

Para a mancha de distribuição de energia elétrica, utilizou-se como referência 

o cadastro georreferenciando da Centrais Elétricas de Santa Catarina-CELESC, tendo 
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sido gerado buffer de 35 metros sobre as redes de distribuição de energia elétrica para 

a elaboração da área de atendimento. 

As manchas iniciais, após avaliação da equipe técnica do Município, foram 

ajustadas. Posteriormente, as manchas de atendimento foram novamente aferidas e 

então validadas pela equipe do Município. 

 

3.3 IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE RELEVANTE INTERESSE AMBIENTAL E 

ÁREAS DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 

DA OCUPAÇÃO E INDICAÇÃO DAS ÁREAS QUE DEVEM SER 

RESGUARDADAS 

 

Para a identificação das Unidades de Conservação é consultado o Cadastro 

Nacional de Unidades de Conservação, disponível em uma página do Ministério do 

Meio Ambiente. Do mesmo modo é realizado para as Áreas Prioritárias para 

Conservação. 

Para a identificação das Terras Indígenas é realizado uma consulta ao portal 

da FUNAI na internet. 

Em todos os casos, são utilizados os shapes disponibilizados para a elaboração 

de cartogramas com a identificação do município em relação a estas áreas. 

 

3.4 INDICAÇÃO E MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE POSSIVEL INTERESSE 

ECOLOGICO 

 

Para a identificação de áreas com possíveis potenciais de interesse ecológico, 

foi utilizada a imagem do Levantamento Aerofotogramétrico do Estado de Santa 

Catarina, produzindo polígonos das áreas através da fotointerpretação, apresentando 

manchas de vegetação nativa. A metodologia empregada para a definição das áreas 

seguiu as seguintes etapas: 

1 - Seleção das áreas com manchas de vegetação nativa com mais de 10 

hectares. O valor foi definido com base no cadastro das unidades de conservação no 

Brasil, na categoria Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), cuja menor registro 

apresenta uma área de 11 hectares. 
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2 – Produção de rasters para a obtenção das alturas aproximadas das copas 

das árvores através da subtração do Modelo Digital de Superfície (MDS) pelo Modelo 

Digital de Terreno (MDT). 

3 – Classificação e apresentação das áreas com estratificação das alturas 

aproximadas das copas, conforme dispõe a Resolução do CONAMA n° 004/1994 que: 

“Define vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e avançado de 

regeneração da Mata Atlântica, a fim de orientar os procedimentos de licenciamento 

de atividades florestais em Santa Catarina”. As classes altimétricas utilizadas foram: 

altura total média até 4 metros, altura total média até 12 metros, altura total média até 

20 metros e altura total média superior a 20 metros. 

Utilizando esta metodologia não é possível afirmar o estágio sucessional da 

vegetação nas áreas, pois temos apenas um dos parâmetros para a definição do 

estágio sucessional, assim, todas as áreas deverão ser aferidas a campo com estudos 

específicos. 

 

3.5 CARACTERIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS CONSIDERADAS DE 

RISCO A INUNDAÇÕES E DESLIZAMENTOS E HISTÓRICO DE 

OCORRÊNCIA  

 

Para a determinação das áreas de risco de inundação e deslizamento foi 

utilizado o mapeamento de áreas de risco realizado pela CPRM – Serviço Geológico 

do Brasil - intitulado “Setorização de áreas em alto e muito alto risco a movimentos de 

massa, enchentes e inundações”, realizado em 2018. 

Além das áreas apresentadas como de risco pela CPRM, foi feito um 

cartograma ilustrando as regiões do perímetro urbano onde a declividade é igual ou 

superior a 30%. Este valor de declividade foi escolhido por dois fatores: o primeiro é 

porque ele é mais restritivo que a declividade referente às APPs, de 100% (45º); o 

segundo é porque, de acordo com a lei 6.766/1979, não poderá haver o parcelamento 

de solo em terrenos com estas declividades, salvo se atendidas as exigências 

específicas das autoridades competentes. 

As áreas mapeadas foram divididas conforme sua classe de risco, em R1 – 

Baixo; R2 – Médio; R3 – Alto e R4 – Muito Alto. Os critérios adotados para 

determinação do grau de probabilidade do risco foram baseados na “Classificação das 
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intensidades dos processos de Escorregamento e Inundação”, gerados pelo Ministério 

das Cidades e IPT (2007).  

 

3.6 DELIMITAÇÃO DAS ÁREAS URBANAS CONSOLIDADAS  

 

Serão apresentadas nesse trabalho, duas delimitações de área urbana 

consolidada.  

A primeira foi determinada de acordo com o art. 2º da Resolução CONAMA nº 

303/2002, que dita o seguinte: 

 

XIII - área urbana consolidada: aquela que atende aos seguintes critérios: 

a) definição legal pelo poder público; 

b) existência de, no mínimo, quatro dos seguintes equipamentos de 

infraestrutura urbana: 

1. malha viária com canalização de águas pluviais, 

2. rede de abastecimento de água; 

3. rede de esgoto; 

4. distribuição de energia elétrica e iluminação pública; 

5. recolhimento de resíduos sólidos urbanos; 

6. tratamento de resíduos sólidos urbanos; e 

c) densidade demográfica superior a cinco mil habitantes por km2. 

 

A segunda usou os parâmetros indicados na Lei Federal nº 12.651/2012 – 

Código Florestal (alterada pela lei federal 14.285/2021), sendo eles: 

 

I. Estar contido dentro do perímetro urbano; 

II. Ter sistema viário implantado; 

III. Estar contemplada no cadastro imobiliário de quadras, lotes e 

edificações do município; 

IV. Estar sobre uma quadra predominantemente edificada, qual seja 

aquela que possua 50% ou mais de seus lotes edificados; 

V. Ter uso predominantemente urbano.  

VI. A área de lote máxima considerada nas análises foi de 3 hectare. 

VII. Dispor de, no mínimo, 2 dos seguintes equipamentos de infraestrutura 

urbana implantados: 
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1. limpeza urbana, coleta e manejo de resíduos sólidos; 

2. esgotamento sanitário; 

3. abastecimento de água potável, e; 

4. distribuição de energia elétrica e iluminação pública. 

 

Todos os dados gerados nos itens acima foram sobrepostos e definiu-se assim 

a área urbana consolidada. 

 

3.7 REAMBULAÇÃO 

 

A reambulação é o ato de percorrer determinada porção territorial com o 

objetivo de coletar, confirmar ou descartar feições cartográficas mais destacadas no 

local, as quais posteriormente constarão, ou serão descartadas, das cartas e mapas. 

Durante o processo pode-se entrevistar a população que lá habita para confirmar ou 

não a presença de tais feições (SANTOS, 2018). 

Considerando o conceito de Santos (2018), foi realizado na área urbana 

consolidada, o trabalho de conferência a campo dos trechos de drenagem presentes 

no Levantamento Aerofotogramétrico de SC, este realizado pela Secretaria de Estado 

do Desenvolvimento Econômico Sustentável – SDE, 2010/2011. Além dos cursos 

d’água foi determinado o local aproximado de suas nascentes. Outras feições como 

massas d’água, áreas úmidas e tubulações também foram identificadas.  

O trabalho propriamente dito consiste em ir ao local indicado no levantamento 

aerofotogramétrico e confirmar se existe escoamento superficial ou não. Se existir, no 

trecho de drenagem restituído pela SDS é confirmada a existência de um curso 

d’água. Posteriormente é realizado o caminhamento para encontrar a nascente deste 

corpo hídrico, caso ela se encontre dentro da área urbana consolidada. Caso não haja 

escoamento superficial, este trecho de drenagem é descaracterizado e não aparecerá 

no mapeamento final como curso d’água.  

Os trajetos dos cursos d’água levantados pela SDE foram adotados como 

verdadeiros, salvo os com incoerências nas visitas em campo, que neste caso tiveram 

alterações pontuais de localização. 

O levantamento das nascentes compreende os seguintes procedimentos: 

Interpretação de imagens existentes, de mapas cadastrais de nascentes e de imagens 

de satélites; solicitação da autorização do proprietário das terras nas quais as 
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nascentes se localizam e auxílio na sua localização; identificação dos afloramentos; 

registro fotográfico e de suas coordenadas geográficas e processamento dos dados 

em SIG – Sistema de Informações Geográficas. 

No trabalho não é realizada a distinção entre cursos d’água perenes e 

intermitentes devido ao foco do estudo identificar a atual situação dos recursos 

hídricos, sendo que para estabelecer essa diferenciação seria necessário um período 

de estudo muito maior para contemplar todos os trechos de drenagem restituídos pela 

SDE, inviabilizando a execução de um Diagnóstico. Estes estudos devem ser 

realizados conforme a demanda pelo proprietário do terreno. 

Do mesmo modo, não é realizada a classificação das nascentes, pois esse é 

um trabalho que envolve estudos mais detalhados como definir o tipo de reservatório 

que lhes dão origem, grau de conservação (Pinto et al., 2004); determinação da vazão, 

posição no terreno e a duração do fluxo (Neto, 2010). 

 

3.8 USO DO SOLO 

 

A interpretação do uso do solo nas APPs foi realizada a partir do levantamento 

aerofotogramétrico feito do município (2020) e do Google Earth Pro® (04/2022).  

Para a classificação, foram identificados os usos do solo presentes na data da 

imagem, divididos em 8 categorias: agricultura, área úmida, massa d’água, 

reflorestamento, vegetação nativa; edificações; vias urbanas e usos diversos, que 

contempla os usos não classificados nas classes anteriores.  

O uso do solo foi caracterizado apenas nos trechos das APPs que foram 

reduzidos, dentro das áreas urbanas consolidadas. 

 

3.9 EDIFICAÇÕES  

 

Foi encaminhado pelo Município, o cadastro municipal que havia a vetorização 

das edificações e foi realizada a atualização das novas construções através do Google 

Earth Pro® (04/2022). 
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3.10 CENÁRIOS COM FAIXAS DISTINTAS DE APP 

 

Com o intuito de fornecer subsídios para a tomada de decisão acerca da nova 

metragem de áreas de preservação permanente em áreas urbanas consolidadas, em 

medidas distintas daquelas previstas no inciso I do artigo 4º do Código Florestal, foram 

elaborados 06 cenários, simulando diferentes medidas para as áreas de preservação 

permanente.  

Nessas hipóteses, serão identificadas as áreas de risco eventualmente 

existentes, segundo o mapa de risco elaborado pela CPRM (Serviço Geológico do 

Brasil). Também serão aplicados os fatores limitantes estabelecidos em planos de 

recursos hídricos, de bacia, de drenagem ou de saneamento básico, porventura 

existentes. Assim, este trabalho permitirá identificar as áreas urbanas consolidadas 

que, legalmente, não poderiam estar ocupadas, conforme estabelecem os incisos I e 

II do § 10 do artigo 4º do Código Florestal.  

 

3.10.1 Cenário 1  

 

No primeiro cenário, serão aplicadas as medidas de área de preservação 

permanente previstas no inciso I do artigo 4º do Código Florestal, permitindo simular 

a hipótese em que não exista lei municipal estabelecendo medidas diversas ou de 

que ela apenas replique as disposições da lei federal. 

 

3.10.2 Cenário 2  

 

Neste caso, foi feito um buffer3 com a metragem de 30 metros para o Rio Itajaí 

do Sul e de 15 metros para os demais cursos d’água. 

 

3.10.3 Cenário 3  

 

A APPU foi gerada de duas formas: para o Rio Itajaí do Sul foi usado o Método 

de Estacas; e para os demais cursos d’água, a APPU foi definida em 15 metros.  

 
3 Zona de influência a partir de um raio definido  
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O Método de Estacas é uma metodologia idealizado pelo município de 

Jaraguá do Sul/SC (JOURDAN, 2014).  

Nele, as estacas são criadas apenas na margem dos trechos dos cursos 

d’água que apresentam área consolidada dentro da APP do Código Florestal, ou seja, 

em locais que não apresentam área consolidada, respeita-se o referido Código. 

A primeira etapa é a de suavização das margens dos rios, pois devido à 

grande quantidade de sinuosidades existentes, pode-se gerar um grande erro na 

elaboração delas.  

A seguir, são delimitadas estacas perpendiculares às margens do rio, no 

comprimento da área de preservação permanente indicada para aquele curso d’água 

no Código Florestal (no caso de Ituporanga, varia de 50 metros a 100 metros), com 

distância de 5 metros entre cada uma delas. Nesse processo, algumas estacas podem 

se cruzar, como pode ser visto na Figura 1. A retificação das estacas busca resolver 

este problema. Esse processo é feito manualmente, onde as estacas que se cruzam 

são movidas na extremidade oposta à margem do rio, até ficarem paralelas. Na Figura 

2 vê-se as estacas após este processo de retificação. 

 

Figura 1: Situação das estacas na margem dos Rio do Peixe, em um trecho do município de Joaçaba, 
antes da retificação. 

 
Fonte: Diagnóstico Socioambiental de Joaçaba 
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Figura 2: Demonstração das estacas após o processo de retificação. 

 
Fonte: Diagnóstico Socioambiental de Joaçaba 

 
Posteriormente, elas são cortadas no ponto em que atingem virtualmente o 

primeiro item vetorizado/desenhado, como: edificações, vias urbanas e áreas com 

infraestruturas construídas, ou seja, áreas com utilização antrópica nas APPs (Figura 

3). A determinação da nova metragem é calculada através de software GIS, 

dimensionando o seu comprimento a partir do ponto em que ela se origina na margem 

suavizada, até o encontro com o item vetorizado. 
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Figura 3: Demonstração da clipagem das estacas ao cruzarem os itens vetorizados 

 
Fonte: Diagnóstico Socioambiental de Ipumirim 

 
 

Figura 4: Trecho do Rio do Peixe onde foi utilizada a metodologia da média fixa 
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Como o Método de Estacas foi utilizado em dois cenários, o deste foi chamado 

de Modelo 1. 

Neste Cenário, a APPU do Rio Itajaí do Sul foi dividida em trechos 

consolidados, cujas estacas só foram desenhadas dentro da área urbana consolidada 

delimitada pelo Código Florestal. Ou seja, se uma determinada faixa da APP do Rio 

Itajaí do Sul não foi classificada como área urbana consolidada, não foram feitas 

estacas naquele trecho. 

Para definir a largura da APPU em cada trecho, fez-se a média aritmética do 

comprimento das estacas presentes nele. 

 

3.10.4 Cenário 4  

 

A APPU foi gerada de duas formas: para o Rio Itajaí do Sul também foi usado 

o Método de Estacas (neste caso chamado de Modelo 2); e para os demais cursos 

d’água, a APPU foi definida em 15 metros.  

A metodologia para definição da APPU do Rio Itajaí do Sul ocorreu da seguinte 

forma: a APP foi dividida em intervalos delimitados pelas pontes existentes no 

perímetro urbano. 

Para definir a nova metragem da APPU, também foi feita a média aritmética do 

comprimento das estacas, porém, nesse caso, a soma das estacas foi restrita àquelas 

contidas nos fragmentos entre cada ponte. Assim, delimitou-se uma APPU para cada 

um desses intervalos. 

 

3.10.5 Cenário 5   

 

Neste caso, foi feito um buffer com a metragem de 18 metros para o Rio Itajaí 

do Sul e de 15 metros para os demais cursos d’água. 

 

3.10.6 Cenário 6  

 

Neste cenário, todos os cursos d’água apresentaram APPU de 15 metros. 
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4 CARACTERIZAÇÃO FISICOAMBIENTAL, SOCIOCULTURAL E ECONÔMICA 

DA ÁREA 

 

4.1 HISTÓRICO DO MUNICÍPIO 

 

A primeira denominação à cidade que, hoje, constitui Ituporanga foi Barra do 

Rio Guabiroba e Barra do Rio Perimbó, por serem esses locais onde se estabeleceram 

os primeiros povoadores. Eram eles originários de São Pedro de Alcântara, no 

município de São José e de Santo Amaro da Imperatriz, no município de Palhoça. A 

colonização de Ituporanga teve início, em 1912, com os desbravadores Matias e 

Fernando Sens, João Steffens, Jacó Balduino e Guilherme Morh. Chegados ao lugar, 

tiveram que enfrentar, logo de início, não só a hostilidade da mata e a fúria das feras, 

como a grande agressividade dos silvícolas. Com efeito, menos de um ano, um grupo 

de 70 índios botocudos atacava a nascente povoação. Rechaçados pelos 

colonizadores, os selvagens se retiraram para a região do Rio Plate, onde o governo 

lhes doara um terreno. Em 1919, foi criada pelo município de Palhoça a primeira 

escola na região colonizadora, com a denominação de Escola Municipal de Salto 

Grande. A partir dessa data o local passou a ser chamado Salto Grande, em virtude 

da escola e da existência de bela queda d`água nas proximidades da sede. A 

Legislação Federal, relativa à duplicidade de topônimos de cidades e vilas brasileiras, 

atingiu também a Vila e o Distrito de Salto Grande que passou a chamar-se 

Ituporanga, nome atual (BIBLIOTECA IBGE). 
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Figura 5: Índios da tribo dos botocudos, que habitavam a região. 

 
Fonte: Município de Ituporanga. 
 

A construção de uma estrada entre Alfredo Wagner (que na época ainda se 

chamava Barracão) e Barra do Rio do Oeste trouxe os primeiros colonizadores para 

a região onde hoje está Ituporanga. Descendentes de alemães, italianos e 

portugueses, os colonos chegaram a partir de 1912. Após a construção da estrada, a 

principal atividade econômica foi a extração de madeira, mas o cultivo da cebola 

desenvolveu-se e tornou o município conhecido nacionalmente (SEBRAE, 2010). 
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Figura 6: Habitantes de Ituporanga. 

 
Fonte: Município de Ituporanga. 

 

Figura 7: Vista de Ituporanga na década de 1930. 

 
Fonte: Município de Ituporanga. 



 

37 

 

Figura 8: Escola Pública de Salto Grande em 1928. 

 
Fonte: Jornal Vale Sul, 2012. 

 
Construída às margens do Rio Itajaí do Sul, Ituporanga sofreu muito com as 

cheias ao longo dos anos. As enchentes fazem parte da história do município, pois 

trouxeram destruição e prejuízos à cidade, mas também revelaram a força e a 

capacidade de superação dos cidadãos (MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, 2017). 

 

Figura 9: Enchente no centro de Ituporanga ao lado do Rio Gabiroba, em 1948. 

 
Fonte: Jornal Vale Sul, 2012. 
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É banhada pelo Rio Itajaí do Sul e possui indescritíveis belezas como a Gruta 

Nossa Senhora de Lourdes; o Salto Grande com suas corredeiras (origem do nome 

da cidade); o legendário Seminário São Francisco de Assis, com seus bosques, 

jardins e museu; a Igreja Matriz, que denota em sua arquitetura todo o estilo de época; 

a Barragem Sul, onde o homem edificou seu trabalho em harmonia com a natureza; a 

Cascata Rio Bonito, com queda de 65m e suas três cavernas; a Casa da Cultura; o 

Parque de Exposições, com toda a sua infraestrutura para eventos, lazer e 

acampamentos, entre muitos outros (MUNICÍPIO DE ITUPORANGA, 2017). 

O distrito foi criado com a denominação de Salto Grande do Rio Itajaí do Sul, 

pela Lei Municipal nº 11, de 05-11-1923, subordinado ao município de Bom 

Retiro. Devido a duplicidade de topônimos de cidades e vilas brasileiras, a Vila e o 

Distrito de Salto Grande passaram a se chamar Ituporanga, nome atual (BIBLIOTECA 

IBGE; PREFEITURA MUNICIPAL). 

 

4.2 ASPECTOS POPULACIONAIS 

 

No Quadro 1 é possível observar as principais informações do município de 

Ituporanga. 

 

Quadro 1: Aspectos Gerais e Históricos do município de Ituporanga. 

Aspectos Gerais e Históricos 

Localização – Mesorregião IBGE Vale do Itajaí 

Associação de Municípios 
AMAVI - Associação dos Municípios do Alto 

Vale do Itajaí 

Área Territorial (Km²) 337 

Distância da Capital (Km) 139 

Altitude (m) 369 

População – 2010 (hab.) 22.250 

Densidade demográfica 2010 (hab/Km²) 66,03 

Data da Fundação 
14 de fevereiro de 1949 

Número de eleitores 15.982 

Gentílico: Ituporanguense 

Principais atividades econômicas Agricultura, turismo, indústria, comércio. 

Colonização Alemã, italiana e portuguesa 

Fontes: SEBRAE, 2013; IBGE, 2012; Repositório de Dados Eleitorais do TSE, 2018; Prefeitura de 
Ituporanga. 
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4.2.1 Distribuição Populacional 

 

O município de Ituporanga apresenta levantamentos de sua população desde 

o Censo Demográfico de 1970. Considerando todos os censos demográficos 

realizados até o momento, e mais as contagens, pode-se observar que entre 1970 e 

2010, a população total cresceu a uma taxa média anual de 1,17%, totalizando 47,01% 

de crescimento no período estudado, como pode observar no Quadro 2. 

 

Quadro 2: População residente por situação do domicílio no município de Ituporanga. 

Situação 
do 

domicílio 

Ano 

Censo 
1970 

Censo 
1980 

Censo 
1991 

Contagem 
1996 

Censo 
2000 

Contagem 
2007 

Censo 
2010 

Urbana 3.304 5.310 9.804 10.321 11.664 12.999 14.832 

Rural 11.830 11.833 11.348 10.553 7.828 7.413 7.418 

Total 15.134 17.143 21.152 20.874 19.492 20.412 22.250 

Fonte: IBGE, 2010. 
 

O crescimento na área urbana atingiu a média de 8,72% ao ano, totalizando 

para o período um crescimento de 348,91%. Na área rural houve um declínio de 0,93% 

ao ano, totalizando uma redução de 37,29% na população residente para o período 

analisado.  

Considerando a distribuição populacional por sexo segundo dados do IBGE 

extraídos dos dois últimos Censos, no município de Ituporanga, os homens 

representam 49,9% da população e as mulheres, 50,1%. No Quadro 3 é possível 

observar a distribuição populacional urbana segundo faixa etária e sexo no município. 

 

Quadro 3: População urbana residente por sexo e idade. 

Idade  
Homem Mulher Total 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 

0 a 9 anos 1.863 1.622 1.892 1.549 3.755 3.171 

10 a 19 anos 2.052 2.085 2.045 2.055 4.097 4.140 

20 a 59 anos 4.227 5.525 4.092 5.425 8.319 10.950 

60 ou mais 774 1.047 910 1.296 1.684 2.343 

Total 8.916 10.279 8.939 10.325 17.855 20.604 

Fonte: IBGE, 2010. 
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4.2.2 Densidade Demográfica Municipal e Urbana 

 

A Densidade Demográfica Municipal é a relação entre o número de habitantes 

e a área do município. Já a densidade demográfica urbana expressa o número total 

de pessoas que residem na área urbana dividida pela referida área de ocupação.  

As densidades são de extrema importância para o planejamento urbano, pois 

são utilizadas no dimensionamento e localização da infraestrutura, dos equipamentos 

sociais e de serviços públicos, como: esgoto, luz, água, escolas, transporte coletivo, 

parques, área de lazer, saúde, entre outros.  

Baseado nas informações populacionais do Censo Demográfico de 2010, 

Ituporanga possui uma densidade demográfica de 66,04 hab/km².  

A densidade demográfica urbana foi calculada a partir dos dados dos setores 

censitários do IBGE (2010), sendo que o bairro Bela Vista possui a menor densidade 

do município, enquanto o bairro Jardim América apresenta a maior densidade do 

município. A representação das densidades urbanas de Ituporanga apresenta-se de 

acordo com a Figura 10 e Quadro 4. 

 

Figura 10: Densidade demográfica no perímetro urbano do município de Ituporanga por bairro. 
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As densidades por bairro são apresentadas conforme o Quadro 4. 

 

Quadro 4: Densidade demográfica dos bairros urbanos em Ituporanga. 

Bairro População Área (ha) Densidade (hab/ha) 

Centro 3.181 149,77 21,24 

Da Gruta 731 147,88 4,94 

Santo Antônio 1.284 137,59 9,33 

Jardim América 1.340 38,77 34,56 

Boa Vista 1.305 49,27 26,49 

Gabiroba 2.352 256,19 9,18 

Bela Vista 201 285,33 0,70 

Vila Nova 1.673 156,64 10,68 

Cerro Negro 711 419,14 1,70 

Fachinal Vila Nova 123 146,9 0,84 

Nossa Senhora de Fátima 1.262 214,38 5,89 

Seminário 337 71,04 4,74 

Salto Grande 251 50,07 5,01 

Total 14.751 2.122,97 135,31 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

4.2.3 Esperança de Vida ao Nascer 

 

A expectativa de vida é um índice (número médio) que representa quantos 

anos se espera que um grupo de indivíduos nascidos no mesmo ano possa viver, a 

partir do seu nascimento. É um indicador utilizado para compor o Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM. 

No município, a esperança de vida ao nascer cresceu 3,3 anos na última 

década, passando de 74,2 anos, em 2000, para 77,6 anos, em 2010 (Figura 11). 

O Estado de Santa Catarina possui a maior esperança de vida ao nascer, com 

relação aos demais estados. Apresenta valores de 70,2 anos em 1991, 73,7 anos em 

2000 e 76,6 anos em 2010. No Brasil, os valores são de 73,9 anos, em 2010, de 68,6 

anos, em 2000, e de 64,7 anos em 1991 (PNUD, Ipea, FJP, 2013). 
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Figura 11: Representação da esperança de vida ao nascer no município de Ituporanga. 

 
Fonte: PNUD, Ipea, FJP, 2013. 

 

4.2.4 Mortalidade e Fecundidade 

 

A taxa de mortalidade infantil é obtida por meio do número de crianças de um 

determinado local (cidade, região, país, continente) que morrem antes de completar 

um ano, a cada mil nascidas vivas (SARDINHA, 2014). 

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de 

idade) no município passou de 18,8 óbitos por mil nascidos vivos, em 2000, para 10,2 

óbitos por mil nascidos vivos, em 2010. Em 1991, a taxa era de 22,9. Já no Estado de 

Santa Catarina, a taxa era de 11,5, em 2010, de 16,8, em 2000 e 24,8, em 1991. Entre 

2000 e 2010, a taxa de mortalidade infantil no país caiu de 30,6 óbitos por mil nascidos 

vivos para 16,7 óbitos por mil nascidos vivos. Em 1991, essa taxa era de 44,7 óbitos 

por mil nascidos vivos. No Quadro 5 é possível observar a evolução com relação ao 

índice de mortalidade infantil no município. 

 

Quadro 5: Indicadores de mortalidade no município de Ituporanga. 

Indicadores 1991 2000 2010 

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos) 22,9 18,8 10,2 

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos vivos) 26,4 21,7 12,0 

Fonte: PNUD, Ipea, FJP (2013). 

 

Outro índice que apresenta relação com o número de crianças é a taxa de 

fecundidade, que consiste em uma estimativa do número médio de filhos que cada 

mulher teria até o final do seu período reprodutivo. O indicador de fecundidade 
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apresentado pelo IBGE (2010) para o município, no período de referência é de 2,0 

filhos/mulher. 

 

4.3 ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS 

 

4.3.1 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM é uma medida 

composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento humano: 

Longevidade, Educação e Renda (PNUD, Ipea, FJP, 2016). O índice varia de 0 a 1. 

Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. 

O IDHM do município de Ituporanga é 0,748, em 2010, o que situa esse 

município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 0,700 e 0,799). A 

dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com índice de 

0,876, seguida de Renda, com índice de 0,749, e de Educação, com índice de 0,638. 

No Quadro 6 é possível observar de forma detalhada o IDHM de 2000 e 2010.  

 

Quadro 6: IDHM de Ituporanga e seus componentes. 

IDHM e Componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,232 0,454 0,638 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 21,20 29,72 45,78 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 25,04 74,88 95,98 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino 
fundamental 

37,27 79,77 93,08 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 23,29 51,10 63,69 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 11,08 18,46 48,26 

IDHM Longevidade 0,762 0,821 0,876 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 70,72 74,24 77,58 

IDHM Renda 0,666 0,681 0,749 

Renda per capita (em R$) 505,33 555,26 844,05 

IDHM Municipal 0,490 0,633 0,748 

Fonte: PNUD, Ipea, FJP (2013). 

 

De 2000 a 2010, o IDHM do município passou de 0,633 para 0,748, enquanto 

o IDHM de Santa Catarina passou de 0,674 para 0,774. Isso implica em uma taxa de 

crescimento de 18,17% para o município e 14,84% para Santa Catarina. No município, 

a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi educação, com 
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crescimento de 0,184, seguida por renda e longevidade. No Estado de Santa Catarina, 

o índice que mais cresceu em termos absolutos foi educação (com crescimento de 

0,358), seguida por longevidade e por renda. 

De acordo com o IBGE (2010), relacionado aos dados de educação para o 

município, as matrículas nas redes de ensino em 2009, correspondiam a 24,02% da 

população, já em 2015 a porcentagem reduziu para 19,13%. Essa variação e a 

quantidade de escolas existentes para atender a demanda de alunos estão 

representas no Quadro 7. 

 

Quadro 7: Matrículas por rede de ensino e número de escolas. 

Rede de 
Ensino 

Matrículas 

2009 2012 2015 

Municipal 1.780 1.816 1.504 

Estadual 3.283 2.258 2.902 

Privada 101 194 198 

Total 5.164 4.268 4.604 

Escolas 2009 2012 2015 

Municipal 19 17 17 

Estadual 10 10 10 

Privada 3 4 4 

Total 32 31 31 

Fonte: IBGE, 2010. 
 

No Quadro 8 pode-se observar o comportamento das matrículas, por rede de 

ensino no município entre os anos de 2005 e 2017. Os referidos valores refletem 

apenas a evolução nos estabelecimentos presentes em Ituporanga, ou seja, não estão 

consideradas as matrículas em estabelecimentos de ensino de outros municípios, 

como ocorre com o ensino superior. Nota-se um pequeno declínio no número de 

alunos na rede estadual no ano de 2017. 

 

Quadro 8: Número de alunos matriculados por dependência administrativa em Ituporanga no período 
2005-2017. 

Ano Municipal Estadual Total 

2005 1.834 3.308 5.142 

2007 1.683 3.214 4.897 

2009 1.780 3.283 5.063 
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Ano Municipal Estadual Total 

2012 1.816 3.052 4.868 

2015 1.504 2.902 4.406 

2016 2.790 2.886 5.676 

2017 2.814 2.794 5.608 

Fonte: IBGE, 2017. 
 

O Quadro 9 demonstra a distribuição dos alunos por nível escolar, segundo 

IBGE, 2017, o município de Ituporanga tinha 4.420 alunos matriculados na rede 

escolar. Esse total está distribuido entre a rede pública municipal e estadual.  

 

Quadro 9: Número de alunos por rede escolar no município de Ituporanga. 

Rede de Ensino 
Ensino 

Pré-escolar 
Ensino 

Fundamental 
Ensino Médio 

Escola Pública Estadual 0 2.178 616 

Escola Pública Municipal 598 809 0 

Escola Privada 22 158 39 

Fonte: IBGE. Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – 
INEP – Censo Educacional 2017. 

 

O Quadro 10 apresenta o número de escolas por rede escolar no município 

de Ituporanga, segundo IBGE, 2017. 

 
Quadro 10: Número de escolas por rede escolar no município de Ituporanga. 

Rede de Ensino Ensino Pré-escolar 
Ensino 

Fundamental 
Ensino Médio 

Escola Pública Estadual 0 6 4 

Escola Pública Municipal 11 6 0 

Escola Privada 1 2 1 

Fonte: IBGE. Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP 
– Censo Educacional 2017. 

 

No Quadro 11 são apresentados o número de docentes por rede de ensino. 

Há destaque na rede de ensino estadual, em função da maior demanda de alunos 

matriculados. 

 

Quadro 11: Número de docentes por rede escolar no município de Ituporanga. 

Rede de Ensino 
Ensino Pré-

escolar 
Ensino Fundamental* Ensino Médio 

Escola Pública 
Estadual 

0 117 70 
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Rede de Ensino 
Ensino Pré-

escolar 
Ensino Fundamental* Ensino Médio 

Escola Pública 
Municipal 

62 75 0 

Escola Privada 4 20 26 

*Dados referentes ao ano de 2015.  
Fonte: IBGE. Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP 
- Censo Educacional 2017. 

 

Um indicador positivo apresentado no Quadro 12 é a diminuição do número de 

pessoas não alfabetizadas no município, que entre os anos 1991 e 2010.  

 

Quadro 12: Número de pessoas não alfabetizadas no Município. 

Classe Etária 1991 2000 2010 

5 a 9 anos 1.138 800 494 

10 a 19 anos 110 39 46 

20 a 59 anos 831 493 436 

60 ou mais 462 374 274 

Total 2.541 1.706 1.250 

Fonte: IBGE, 2010. 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Ituporanga é 0,748, em 2010, 

o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (IDHM entre 

0,700 e 0,799). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é 

Longevidade, com índice de 0,876, seguida de Renda, com índice de 0,749, e de 

Educação, com índice de 0,638, segundo observa-se na Figura 12. 

 

Figura 12: Componentes do IDHM do município de Ituporanga. 

 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2013. 
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Ituporanga ocupa a 583ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros segundo 

o IDHM. Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul) e o menor é 

0,418 (Melgaço) (Figura 13). 

 

Figura 13: Evolução do IDHM do município de Ituporanga. 

 
Fonte: PNUD, Ipea, FJP, 2013. 

 

4.3.2 Padrão de Vida e Distribuição de Renda 

 

O município de Ituporanga possuía 5.053 domicílios particulares permanentes 

na área urbana em 2010. No Quadro 13 observa-se a distribuição de renda por bairro, 

tendo como base o ano de 2010.  

 

Quadro 13: Distribuição de renda mensal na área urbana em Ituporanga. 

Bairro Domicílios Renda Renda/domicílio 

Centro 1.272 R$ 3.669.696,00 R$ 2.884,98 

Da Gruta 257 R$ 558.401,00 R$ 2.172,77 

Santo Antônio 410 R$ 907.760,00 R$ 2.214,05 

Jardim América 456 R$ 1.553.657,00 R$ 3.407,14 

Boa Vista 450 R$ 1.077.848,00 R$ 2.395,22 

Gabiroba 759 R$ 957.591,00 R$ 1.261,65 

Bela Vista 81 R$ 117.480,00 R$ 1.450,37 

Vila Nova 527 R$ 913.142,00 R$ 1.732,72 

Cerro Negro 252 R$ 442.478,00 R$ 1.755,87 

Fachinal Vila Nova 43 R$ 62.785,00 R$ 1.460,12 
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Bairro Domicílios Renda Renda/domicílio 

Nossa Senhora de Fátima 362 R$ 626.118,00 R$ 1.729,61 

Seminário 107 R$ 368.781,00 R$ 3.446,55 

Salto Grande 77 R$ 132.017,00 R$ 1.714,51 

Total 5.053 R$ 875.981,08* R$ 2.125,04* 

Fonte: IBGE, 2010. 
*Valores referentes a média total. 

 

A distribuição dos domicílios por bairros e as respectivas rendas per capitas 

podem ser observadas no Quadro 14  

 

Quadro 14: Renda per capita urbana em Ituporanga. 

Bairro Habitantes Renda per capita 

Centro 3.181 R$ 1.153,63 

Da Gruta 731 R$ 763,89 

Santo Antônio 1.284 R$ 706,98 

Jardim América 1.340 R$ 1.159,45 

Boa Vista 1.305 R$ 825,94 

Gabiroba 2.352 R$ 407,14 

Bela Vista 201 R$ 584,48 

Vila Nova 1.673 R$ 545,81 

Cerro Negro 711 R$ 622,33 

Fachinal Vila Nova 123 R$ 510,45 

Nossa Senhora de Fátima 1.262 R$ 496,13 

Seminário 337 R$ 1.094,31 

Salto Grande 251 R$ 525,96 

Total 14.751 R$ 722,81* 

Fonte: IBGE, 2010. 
*Valor referente a média total. 

 

4.3.3 Índices de Pobreza, Emprego e Desemprego 

 

Uma das formas de mensurar a pobreza é através do Índice de Gini. Este 

índice foi criado pelo matemático italiano Conrado Gini e é um instrumento que serve 

para medir o grau de concentração de renda de um determinado grupo. Ele aponta a 

diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. 

A incidência de pobreza no município é de 0,43 (PNUD, Ipea. FJP, 2013), isso 

quer dizer que em cada 100 pessoas, 43 pessoas possuem dificuldade no acesso a 
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serviços como saúde, educação, água potável e nutrição razoável. O índice também 

leva em consideração o percentual da população não alfabetizada e a longevidade. 

Pode-se observar no Quadro 15, a evolução dos índices de pobreza no município 

entre os anos de 2000 e 2010. 

 

Quadro 15: Representação dos índices em Ituporanga entre os anos de 1991 e 2010. 

Índices de Pobreza 1991 2000 2010 

% de extremamente pobres 7,99 4,58 0,46 

% de pobres 25,25 12,80 3,94 

Índice de Gini 0,60 0,47 0,43 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2013. 

 

Outro fator que está relacionado com a pobreza de uma região é a taxa de 

atividade e desocupação da população. Para o município de Ituporanga, entre 2000 e 

2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais, ou seja, o percentual 

dessa população que era economicamente ativa, passou de 78,20% em 2000 para 

80,70% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação, ou seja, o percentual 

da população economicamente ativa que estava desocupada passou de 3,17% em 

2000 para 1,10% em 2010. Na Figura 14 pode-se observar esta e outras variações 

(PNUD, Ipea e FJP, 2013). 

 

Figura 14: Ocupação da população maior de idade em Ituporanga. 

 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP, 2013.  
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Em relação ao emprego, o município de Ituporanga apresentava segundo o 

Cadastro Central de Empresas (IBGE) para 2016 um total de 7.431 pessoas 

ocupadas, sendo que dessas 6.122 eram assalariadas. Ainda em relação à essas 

informações o município contava com 1.047 empresas atuando no referido ano, 

conforme Figura 15. 

 

Figura 15: Quantidade de empresas e pessoas assalariadas entre os anos de 2008 e 2016. 

 
Fonte: IBGE, Cadastro Central de Empresas 2016. Rio de Janeiro: IBGE, 2018. 

 

4.3.4 Setores econômicos e suas atividades 

 

O entendimento da questão econômica dos municípios é medida através dos 

setores econômicos, de acordo com os produtos, modos de produção e recursos 

utilizados. Os setores econômicos são três: primário, secundário e terciário.  

O município de Ituporanga possui atividades econômicas nos setores 

primário, secundário, terciário (comércio e serviço). Segundo o IBGE o município em 

2015 alcançou o PIB per capita de R$ 29.646,15. 

A seguir quadros que mostram as principais culturas cultivadas no município, 

bem como resultados das lavouras temporárias e permanentes. Com relação a 

produção da pecuária serão apresentados dados do efetivo do rebanho e os produtos 

de origem animal. E também, os produtos de origem da extração vegetal e silvicultura. 
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Informações que realçam as principais produções com relação ao setor primário que 

movimenta a economia municipal. 

No ano de 2017, as lavouras temporárias de maior relevância foram os 

cultivos de fumo, cebola, e soja conforme pode ser observado no Quadro 16. 

 

Quadro 16: Lavouras temporárias - quantidade produzida, área plantada e valor da produção no 
município de Ituporanga em 2017. 

Cultura 
Quantidade 
(toneladas) 

Área plantada 
(hectares) 

Valor da produção 
(R$) 

Batata-doce 600 30 720.000,00 

Batata-inglesa 1.200 50 720.000,00 

Cana-de-açúcar 100 2 20.000,00 

Cebola 98.700 4.700 64.155.000,00 

Feijão 2.490 1.700 6.024.000,00 

Fumo 7.200 3.000 67.680.000,00 

Mandioca 1.200 40 1.020.000,00 

Melancia 900 30 585.000,00 

Milho 18.120 2.200 7.594.000,00 

Soja 12.600 3.500 13.230.000,00 

Tomate 1.050 15 879.000,00 

Trigo 375 250 175.000,00 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2017. Rio de Janeiro: IBGE, 2018. 

 

As lavouras permanentes também têm sua importância para a econômica 

local, destacando-se as frutíferas. O Quadro 17 apresenta os dados referentes a safra 

2017. 

 

Quadro 17: Lavouras permanentes - quantidade produzida, área plantada e valor da produção no 
município de Ituporanga em 2017. 

Cultura 
Quantidade 
(toneladas) 

Área plantada 
(hectares) 

Valor da produção 
(R$) 

Laranja 336 21 336.000,00 

Tangerina 133 19 146.000,00 

Uva 120 10 240.000,00 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2017. Rio de Janeiro: IBGE, 2018. 

 

Com relação as atividades da pecuária, o efetivo do rebanho no município de 

Ituporanga, que é mais representativo é o rebanho de suínos, em seguida de bovinos. 

O número de matrizes suínas e de vacas ordenhadas também movimentam a 

economia. O efetivo de aves tem grande destaque na economia pecuária municipal. 
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O número de codorna para produção de ovos é significativo. Os demais rebanhos não 

apresentam grande destaque para economia municipal, mas contribuem. A 

aquicultura também tem sua participação na economia municipal, com destaque para 

as espécies tilápia, carpa e alevinos.  

No Quadro 18 pode ser observado o rebanho total do município para o ano 

de 2017. 

 

Quadro 18: Efetivo do rebanho no município de Ituporanga em 2017. 

Efetivo do rebanho Quantidade Valor da produção (R$) 

Aquicultura 

Alevinos 4.000 mil 480.000,00 

Carpa 33.000 kg 148.500.000,00 

Tilápia 210.000 kg 945.000.000,00 

Bovinos 

Rebanho 14.104 cab. - 

Vacas 
ordenhadas 

5.500 cab. - 

Bubalino 6 cab. - 

Caprino 300 cab. - 

Codorna 
Rebanho 100.000 cab. - 

Ovos 2.280.000 dúzias 1.824.000,00 

Equino 745 cab. - 

Galináceo 
Rebanho 44.000 cab. - 

Galinhas 14.000 cab. - 

Ovino 
Rebanho 600 cab. - 

Tosquiado 200 cab. - 

Suíno 
Rebanho 31.000 cab. - 

Matriz 4.000 cab. - 

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2017. Rio de Janeiro: IBGE, 2018. 

 

Com relação aos produtos de origem animal, o mais representativo para o ano 

em estudo, foi produção de leite que mais movimentou valores, em seguida a 

produção de ovos de codorna e a produção de ovos de galinha, a produção de lã e de 

mel de abelha também contribuem na geração de emprego e renda, conforme pode 

ser observado no Quadro 19. 

 

Quadro 19: Produção de origem animal no município de Ituporanga em 2017. 

Produto Quantidade Valor da produção (R$) 

Lã 500 kg 2.000,00 

Leite de vaca 12.969 mil litros 14.266.000,00 

Mel de abelha 10.000 kg 100.000,00 
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Produto Quantidade Valor da produção (R$) 

Ovos de galinha 150 mil dúzias 600.000,00 

Ovos de codorna 2.280 mil dúzias 1.824.000,00 

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2017. Rio de Janeiro: IBGE, 2018. 
 

O Quadro 20 apresenta informações referente as atividades de extração 

vegetal e de silvicultura do município, atividade que contribuem na geração de 

emprego e renda para município.  

 

Quadro 20: Extração vegetal e silvicultura no município de Ituporanga em 2017. 

Produto Quantidade 
Valor da produção 

(R$) 
Área plantada 

(hectares) 

Silvicultura 

Eucalipto - - 1.100 

Pinus - - 290 

Outras espécies - - 30 

Carvão vegetal 67 t 101.000,00 - 

Lenha 87.400 m3 3.496.000,00 - 

Madeira em tora 20 m3 2.000,00 - 

Extração 
vegetal 

Lenha 1.600 m³ 64.000,00 - 

Fonte: IBGE, Produção da Extração Vegetal e Silvicultura 2017. Rio de Janeiro: IBGE, 2018. 

 

4.3.5 Índice FIRJAN de Desenvolvimento Municipal - IFDM 

 

É um estudo do Sistema FIRJAN que acompanha anualmente o 

desenvolvimento socioeconômico de todos os mais de 5 mil municípios brasileiros em 

três áreas de atuação: Educação, Saúde, Emprego e Renda. Criado em 2008, ele é 

feito, exclusivamente, com base em estatísticas públicas oficiais, disponibilizadas 

pelos ministérios do Trabalho, Educação e Saúde. Foi criado pela Federação das 

Indústrias do Rio de Janeiro para acompanhar a evolução dos municípios brasileiros 

e os resultados da gestão das prefeituras. 

Na Figura 16  pode-se observar o comportamento do índice no Município entre 

2011 e 2013 (FIRJAN, 2015). 
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Figura 16: Representação do IFDM para Ituporanga. 

 

Fonte: FIRJAN, 2015. 

 

Entre 2011 e 2012 houve um aumento no IFDM do município, relacionado 

principalmente a redução do índice de emprego e renda (0,0776). Já, entre 2012 e 

2013, o IFDM apresentou um acréscimo. Nos referidos anos os índices emprego e 

renda que teve uma redução de 0,0186 passando o IFDM para 0,8143, fato que 

classifica o Município na faixa de desenvolvimento alto (índices superiores a 0,8 

pontos). 

 

4.3.6 IDMS 

 

O Índice de Desenvolvimento Municipal Sustentável- IDMS é uma das 

ferramentas do Sistema de Indicadores da FECAM, que tem como objetivo avaliar os 

municípios segundo seu nível de desenvolvimento sustentável.  

Para composição do IDMS é utilizada a aplicação do conceito de 

desenvolvimento municipal sustentável construído a partir de quatro índices base: 

dimensão sociocultural, econômica, ambiental e político institucional, indicadores 

considerados fundamentais para diagnosticar o grau de desenvolvimento de um 

território. 
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Esse índice, ao avaliar o desenvolvimento, configura-se como uma ferramenta 

de apoio à gestão capaz de evidenciar as prioridades municipais e regionais e situar 

as municipalidades em relação a um cenário futuro desejável. 

A sustentabilidade é entendida como o desenvolvimento equilibrado das 

dimensões Social, Cultural, Ambiental, Econômica e Político Institucional. 

Na Figura 17 é possível observar a evolução do IDMS no município desde 

2012, onde o mesmo diminuiu de 0,664 em 2014 para 0,643 em 2018. 

 

Figura 17: IDMS de Ituporanga de 2012 a 2018. 

 

Fonte: FECAM, 2018. 
 

4.3.7 Valor Adicionado e Índice de Participação 

 

O Valor adicionado - VA é o componente principal (85%) para formação do 

índice de retorno do ICMS ao município. É apurado anualmente para cada município e 

com base no movimento econômico (vendas das empresas, vendas da produção 

agropecuária, consumo de energia elétrica, serviços de telecomunicação) ocorridos no 

mesmo. 

Já o índice de participação dos municípios - IPM no produto da arrecadação do 

ICMS é formado pelo somatório resultante de dois critérios, sendo eles: 

a) Do rateio de 15% (quinze por cento) em partes iguais entre todos os 

municípios do Estado; e 
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b) Da participação do município no valor adicionado em relação ao valor 

adicionado do Estado, considerando-se a média dos dois últimos anos e peso 

equivalente a 85% (oitenta e cinco por cento). 

No Quadro 21 é possível comparar os valores referentes ao VA e o Índice de 

Participação dos Municípios, sabendo que o VA de 2011 e 2012 estabelece o IPM de 

2013, o VA de 2012 e 2013 estabelece o IPM de 2014 e assim sucessivamente.  

 

Quadro 21: Valor Adicionado e IPM de Ituporanga. 

Ano de referência Valor adicionado (R$) IPM 

2012 314.318.666,17 0,25993 

2013 364.689.715,74 0,2646475 

2014 425.936.594,08 0,2748524 

2015 441.929.035,82 0,2768598 

2016 481.298.285,24 0,2770974 

Fonte: SEF, 2016. 

 

4.3.8 ICMS, IPI e IPVA 

 

O ICMS (Imposto sobre operações relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre prestações de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação) é o principal imposto de competência estadual. Vinte e cinco por cento 

(25%) da arrecadação do ICMS retorna aos municípios de acordo com seu índice de 

participação (IPM).  

O IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) é o imposto que recai sobre o 

produto importado quando do seu desembaraço aduaneiro (procedimento mediante o 

qual é verificada a exatidão dos dados declarados pelo importador em relação às 

mercadorias importadas), assim como na saída do produto nacional industrializado, o 

IPI afeta o valor de tudo o que adquirimos. Esse imposto também é cobrado na 

arrematação do produto apreendido ou abandonado quando esse é levado a leilão. Seu 

contribuinte pode ser o importador, o industrial, o comerciante ou o arrematador. 

O IPVA é o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, de 

competência dos Estados e do Distrito Federal, foi instituído em substituição à antiga 

Taxa Rodoviária Única - TRU, cobrada anualmente pela União no licenciamento dos 

veículos. 
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É possível acompanhar a variação referente a esses três tributos, na página 

oficial da Secretaria Estadual da Fazenda. Na Figura 18, são apresentados os dados a 

partir de 2010.  

 

Figura 18: Composição da arrecadação de impostos do município a partir de 2010. 

 

Fonte: FECAM, 2016. 

 

4.3.9 Balança Comercial 

 

É a diferença entre a Exportação e a Importação. Se as exportações forem 

maiores que as importações, há um superávit comercial, se as importações 

apresentarem valores maiores que as exportações, há um déficit comercial. Na Figura 

19 observa-se a variação da Balança Comercial do município entre os anos de 2000 

e 2018.  
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Figura 19: Balança Comercial de Ituporanga entre 2000 e 2018. 

 

Fonte: MDIC, 2018. 

 

Entre os anos de 2000 e 2018, ocorreu um crescimento nos valores 

relacionados à importação, sendo identificado um aumento de 74,75% ao ano, 

totalizando um aumento de 224,25% no período. Já para exportação, o aumento anual 

atingiu 112% ano, totalizando 336,02% no período analisado. 

 

4.3.10 PIB e PIB per capita por domicílio urbano e rural 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) é o principal indicador usado para mensurar o 

crescimento econômico dos países, estados e municípios. O PIB representa a soma, 

em valores monetários, dos bens e serviços finais produzidos em um período de 

tempo. Para calcular o valor final desses bens e serviços produzidos, o IBGE deduz o 

valor estimado das matérias-primas adquiridas de outros setores, para que um mesmo 

produto não seja contabilizado duplamente. Na Figura 20 pode-se observar os valores 

do PIB do município entre os anos de 1999 e 2017. 
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Figura 20: Histórico do PIB em Ituporanga. 

 

Fonte: IBGE, 2018. 

 

Com os dados populacionais apresentados pelos Censos Demográficos, 

Contagens e Estimativas, elaborou-se a representação do PIB per capita para o 

município. Observa-se que ocorreu uma tendência no aumento do rendimento por 

pessoa nos últimos anos, devido ao aumento expressivo do PIB entre 2002 e 2015. 

Assim, houve também um aumento do PIB per capita, conforme a Figura 21. 

 

Figura 21: Representação do PIB per capita em Ituporanga. 

 

Fonte: IBGE, 2018. 
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4.4 SÍTIOS RECONHECIDOS DE VALOR HISTÓRICO, CULTURAL, OU ONDE 

EXISTAM VESTÍGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS OU ARTÍSTICOS E 

CAVIDADE NATURAL SUBTERRÂNEA 

 

A Constituição Federal de 1988 estabelece no inciso X do Art. 20 que são 

bens da União as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-

históricos. Também dispõe no seu Art. 216 que,  

 

“Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I - as formas de 
expressão; II - os modos de criar, fazer e viver; III - as criações científicas, 
artísticas e tecnológicas; IV - as obras, objetos, documentos, edificações 
e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; V - os 
conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico”.  

 
Fica a cargo do poder público, com a colaboração da comunidade, promover 

a proteção do patrimônio cultural brasileiro, seja por meio de inventários, registros, 

vigilância, tombamento e desapropriação ou outras formas de acautelamento e 

preservação. 

O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN - é a autarquia 

federal vinculada ao Ministério da Cultura que responde pela preservação do 

Patrimônio Cultural Brasileiro. Cabe a ele proteger e promover os bens culturais do 

País, assegurando sua permanência e usufruto para as atuais e futuras gerações. 

O IPHAN possui o Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos CNSA/ SGPA, 

que apresenta os sítios arqueológicos brasileiros cadastrados. 

Em pesquisa junto ao Cadastro Nacional de Sítios Arqueológicos foram 

encontrados três registros de sítios reconhecidos de valor histórico, cultural, ou onde 

existam vestígios arqueológicos, históricos ou artísticos (SGPA, 2017). 
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Quadro 22: Relação dos sítios arqueológicos de Ituporanga. 

Código 

do sítio 

Coordenad

as 
Nome Tipo 

Área 

(m²) 
Descrição Altitude 

SC01616 
653.631 / 

6.952.678 
Rio Bonito Oficina lítica 2500  

Sítio composto por 
lascas e artefatos 

lascados dispersos 
numa área de lavoura 
além de blocos com 

marcas de retirada de 
matéria prima. 

590m 

SC01580 
652.095 / 

6.949.962 
Ituporanga 

Habitação 

elipsoidal 
5000  

Vestígios de ocupação 
de um sítio lítico com 
terra escura lascas 
artefatos lascados e 

polidos 

538m 

SC01581 
642.774 / 

6.957.470 

Ituporanga 

1 

Habitação 

circular 
100  

Vestígios de ocupação 
de um sítio lítico com 

terra escura e estrutura 
de combustão 

443m 

SC00626* 
Sem 

informação 

Ituporanga 

I 

Abrigo sob 

rocha, em 

profundidade 

Sem 

informação 

Parece ter sido cavado 
no arenito mole; fica a 
50 m de uma cascata, 
num peráu de 70m de 

altura. 

Sem 

informação  

Fonte: IPHAN, 2020 
*Este sítio não estava contido no arquivo shapefile dos sítios arqueológicos catalogados pelo IPHAN. 
Ele foi catalogado apenas na ficha cadastral do site. Por isso não há informações a respeito da sua 
localização exata. 

 

Já o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio - 

através de sua unidade descentralizada, o Centro Nacional de Pesquisa e 

Conservação de Cavernas - CECAV possui a missão de proteger o Patrimônio 

Espeleológico Brasileiro. 

O CECAV tem a competência e objetivos de produzir por meio da pesquisa 

científica, do ordenamento e da análise técnica de dados o conhecimento necessário 

à conservação desse Patrimônio, além de executar e auxiliar ações de manejo para a 

conservação dos ambientes cavernícolas e espécies associadas (art. 1º da Portaria 

nº 78/2009, de 03/09/2009). 

O CECAV possui o Cadastro Nacional de Informações Espeleológicas – 

CANIE, ele é constituído por informações correlatas ao patrimônio espeleológico 

nacional e congrega dados espeleológicos conhecidos, que ora se encontram 
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dispersos entre diferentes fontes, constituindo-se em instrumento de referência na 

busca de informações geoespaciais atualizadas. 

Em pesquisa junto ao CANIE não foi encontrado nenhum registro de cavidade 

natural subterrânea localizada no Município (CANIE, 2017) (Figura 22). 

 
Figura 22: Patrimônio Arqueológico e Espeleológico em relação a Ituporanga. 
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4.5 CARACTERIZAÇÃO FISICOAMBIENTAL GERAL DA ÁREA 

 

4.5.1  Classificação Climatológica 

 

Segundo Rolim et al. (2007),um dos sistemas de classificação climática (SCC) 

mais abrangentes é o de Köppen (Figura 23), que parte do princípio que a vegetação 

natural é a melhor expressão do clima de uma região, desenvolvendo um SCC ainda 

hoje largamente utilizado, em sua forma original ou com modificações. 

 

Figura 23: Localização do município em relação à classificação climática do Estado de Santa Catarina. 

 
 

De acordo com McKnight e Darrel (2007), descrevem que na determinação 

dos tipos climáticos de Köppen são considerados a sazonalidade e os valores médios 

anuais e mensais da temperatura do ar e da precipitação. Cada grande tipo climático 

é denotado por um código, constituído por letras maiúsculas e minúsculas, cuja 

combinação denota os tipos e subtipos considerados.  

Conforme a classificação proposta por Köppen, o Estado de Santa Catarina 

se enquadra nos climas do grupo C, denominado Mesotérmico, pois as temperaturas 
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do mês mais frio estão abaixo de 18°C e acima de 3°C. É classificado como úmido (f), 

pois não possui estação seca definida. E, por conta do fator altitude, pode ser 

classificado em dois subtipos: (a) de verão quente, onde as temperaturas médias do 

verão são as mais elevadas e (b) de verão fresco, nas áreas mais eleva das do 

planalto (EPAGRI, 2007).  

Segundo descrito acima e exposto na Figura 24, o clima do município de 

Ituporanga apresenta as duas classificações: Cfa (subtropical) mesotérmico úmido 

com verão quente e Cfb – clima temperado úmido com verão temperado.  

 

Figura 24: Classificação Climática segundo Köeppen do município de Ituporanga. 

 

 

4.5.2 Sistemas Atuantes 

 

O clima no sul do Brasil é determinado pelo mecanismo geral da circulação 

atmosférica e pelo comportamento das massas de ar produzindo as variações 

climáticas existentes. Por conta desta configuração, aliado ao relevo (SANTA 

CATARINA, 1991) o Estado de Santa Catarina é a região do país que apresenta a 

melhor distribuição de precipitação pluviométrica anual. 
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Os sistemas atmosféricos que atuam no Sul do Brasil são controlados pela 

ação das massas de ar intertropicais (quentes) e polares (frias), sendo estas últimas 

responsáveis pelo caráter mesotérmico do clima (SANTA CATARINA, 1991).  

Segundo o Atlas Escolar de Santa Catarina (1991) na região Sul do Brasil, as 

condições de tempo dependem da atuação da Massa Tropical Atlântica (MTA) e da 

Massa Polar Atlântica (MPA). A primeira atua o ano inteiro, destacando-se na 

primavera e no verão, enquanto que a Massa Polar Atlântica atua com maior 

frequência no outono e no inverno. A Frente Polar Atlântica, resultado do contato entre 

a Massa Tropical Atlântica com a Massa Polar Atlântica, é a responsável pela boa 

distribuição das chuvas durante o ano.  

A Massa Polar Atlântica (MPA) tem muita importância no clima da região, por 

constituir uma fonte de ar frio dotado de grande mobilidade. Já a Massa Tropical 

Atlântica (MTA) constitui uma massa de ar tropical marítima, que com sua subsidência 

inferior e consequente inversão de temperatura, mantém a estabilidade do tempo e a 

umidade limitada à camada superficial (PCH-FREI ROGÉRIO, 2009). 

Em geral, períodos chuvosos e de altos índices de umidade do ar estão 

associados a maior predomínio de nuvens, o que inibe a perda de radiação terrestre 

no período noturno e o aquecimento diurno por radiação solar, resultando em aumento 

na temperatura mínima e redução na temperatura máxima. No Estado de Santa 

Catarina esses períodos podem ser causados no final do inverno, primavera ou verão, 

por frentes frias semiestacionárias ou que permanecem alguns dias sobre o Sul do 

Brasil e, no outono, inverno e primavera, pela presença do jato subtropical no Sul do 

Brasil (PEZZI e CAVALCANTI, 1994), mantendo as condições de nevoeiros na noite, 

amanhecer e início da manhã (EPAGRI, 2009). 

Períodos mais secos, ao contrário, favorecem tanto as perdas de radiação 

terrestre como o aquecimento diurno e, consequentemente, podem resultar em 

registros de temperatura mínima abaixo da média e de máximas acima da média 

normal (EPAGRI, 2009).  

Na região, especialmente no inverno e início da primavera, há predominância 

de tempo bom com dias ensolarados, porém interrompidos por sequências de dias 

chuvosos, decorrentes de frentes frias. As linhas de instabilidade tropical ocasionam 

dias de chuvas intensas e de curta duração, em particular no final da primavera e no 

verão (PCH-FREI ROGÉRIO, 2009) 
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Nos conceitos clássicos, a frente fria é a área onde ocorre o encontro de duas 

massas de ar com características diferentes. Especialmente as frentes frias são 

causadoras de variações mais significativas nas condições de tempo observadas 

antes e após sua passagem. Outros tipos de frente são a quente e a oclusa, mas 

essas ocorrem principalmente no oceano, enquanto o ramo frio passa pelo continente 

(TUBELIS e NASCIMENTO, 1980). 

No verão, a frequência de frentes frias que passam pelo Sul do Brasil é de 

três a quatro por mês, mas em alguns anos ou meses podem ocorrer episódios de 

passagem de frente para mais ou para menos, como em casos de bloqueio 

atmosférico. As frentes frias são de grande importância por ser o sistema que pode 

aportar chuva melhor distribuída, com volumes significativos, especialmente no Oeste 

e Meio-Oeste Catarinense, onde os Complexos convectivos de mesoescalas apenas 

fazem uma contribuição complementar. Em anos em que as frentes passam 

preferencialmente pelo litoral Sul e Sudeste do Brasil ou encontram o ar muito seco, 

ocorrem períodos de estiagem e até secas, principalmente em janeiro e fevereiro. 

(ANDRADE e CAVALCANTI, 2004). 

 

4.5.3 Precipitação 

 

A pluviosidade está relacionada com a circulação das massas de ar e também 

com fatores locais relacionados com as variações diurnas da radiação, temperatura, 

umidade e nebulosidade, bem como com a influência do relevo que originam 

variações importantes da pluviosidade local dentro do quadro regional (MONTEIRO, 

1957). Na Figura 25 é apresentada a precipitação anual do Estado de Santa Catarina.  
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Figura 25: Localização de Ituporanga com relação à precipitação anual do Estado de Santa Catarina. 

 

 

A média mensal de precipitação do município pode ser observada na Figura 

26. Historicamente o mês mais chuvoso é janeiro com média de 175 mm e o mês mais 

seco, junho com média de 96 mm.  

 

Figura 26: Precipitação média mensal do município de Ituporanga. 

 
Fonte: CLIMATEMPO, 2020. 
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Conforme o Atlas Pluviométrico do Brasil, elaborado pela CPRM, o município 

de Ituporanga apresenta um regime de chuvas que varia entre 1400 mm e 1600 mm 

anualmente (Figura 27).  

 

Figura 27: Precipitação média anual em Ituporanga. 

 

4.5.4 Temperatura 

 

A região sul do Brasil apresenta a maior variabilidade térmica no decorrer do 

ano, sendo suas estações bem definidas. O estado de Santa Catarina apresenta 

variação térmica entre temperaturas menores que 11oC até temperaturas maiores ou 

iguais a 20oC (Figura 28). 
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Figura 28: Variação térmica no Estado de Santa Catarina. 

 
 
As maiores temperaturas para o município de Ituporanga estão relacionadas 

aos meses do verão, chegando a médias mensais máximas de 25°C. Já as médias 

das temperaturas mais baixas ocorrem entre os meses de inverno, atingindo em julho 

valores de 8°C (Figura 29).  

 

Figura 29: Variação média da temperatura do município de Ituporanga nos últimos 30 anos. 

 
Fonte: CLIMATEMPO, 2016. 
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Nota-se ainda, conforme mostrado na Figura 30, que a área de estudo para a 

Elaboração do Diagnóstico, ou seja, o perímetro urbano, possui duas faixas de 

temperatura, uma entre 17°C e 18°C e outra entre 18°C e 19°C. 

 

Figura 30: Distribuição da temperatura média anual do município de Ituporanga. 

 

 

4.5.5 Umidade Relativa 

 

De acordo com os dados do Atlas Climatológico do Estado de Santa Catarina 

(EPAGRI, 2007) a umidade relativa anual para o Estado de Santa Catarina varia de 

74% a 88% observa-se na Figura 31. 
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Figura 31: Umidade Relativa Anual de Santa Catarina. 

 

 

O município de Ituporanga apresenta variação da umidade relativa média anual 

do ar entre 80% a 84%, conforme fica enfatizado na Figura 32. Sendo que todo o 

perímetro urbano se encontra na faixa de 82% a 84%. 
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Figura 32: Umidade Relativa Anual para o município de Ituporanga. 

 

 

4.5.6 Solos 

 

Os tipos de solo encontrados no município de Ituporanga, conforme a 

Distribuição Geográfica dos Solos de Santa Catarina (EMBRAPA, 2004), estão 

representados na Figura 33. Estão presentes no município os solos do tipo: 

cambissolo háplico e argilossolo vermelho amarelo 

Segundo o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (EMBRAPA, 2018), 

as características dos cambissolos variam muito de um lugar para o outro, devido à 

heterogeneidade do material de origem, das formas de relevo e das condições 

climáticas. Assim, a classe comporta desde solos fortemente até imperfeitamente 

drenados, de cor bruna ou bruno-amarelada até vermelho escuro, e de alta a baixa 

saturação por bases e atividade química da fração argila. 
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Figura 33: Classificação dos solos no município de Ituporanga, conforme Sistema Brasileiro de 
Classificação de Solos. 

 

 

São solos minerais com características bastante variáveis, mas que sempre 

apresentam textura média ou mais fina e ausência de grande desenvolvimento 

pedogenético. São solos com pequena profundidade, elevado teor de minerais 

primários (minerais herdados da rocha), presença significativa de fragmentos de rocha 

na massa do solo e outros indícios do intemperismo incipiente do solo. Em alguns 

casos, a presença de maiores quantidades de minerais primários contribui para uma 

maior reserva nutricional para as plantas, especialmente importante em cultivos 

florestais e perenes. Os Cambissolos apresentam cor mais viva, maiores teores de 

argila e estruturação mais desenvolvida nos horizontes subsuperficiais em relação 

àqueles materiais puramente herdados da rocha, o que os torna em muitos casos 

aptos à utilização agrícola, uma vez mitigados alguns fatores restritivos, tais como 

pedregosidade, pequena profundidade e declividade excessiva, (são paulo, sem 

data). 

Os cambiossolos háplicos são classificados como solos constituídos por 

material mineral com horizonte B incipiente subjacente a qualquer tipo de horizonte 

superficial, exceto hístico com 40 cm ou mais de espessura, ou horizonte A 



 

74 

 

chernozêmico, quando o B incipiente apresentar argila de atividade alta e saturação 

por bases alta. 

Já os argissolos são solos minerais com nítida diferenciação entre as 

camadas ou horizontes, reconhecida em campo especialmente pelo aumento, por 

vezes abrupto, nos teores de argila em profundidade. Podem ser arenosos, de textura 

média ou argilosos no horizonte mais superficial. E apresentam cor mais forte 

(amarelada, brunada ou avermelhada), maior coesão e maior plasticidade e 

pegajosidade em profundidade, devido ao maior teor de argila. A fertilidade dos 

Argissolos é variável, dependente principalmente de seu material de origem. Sua 

retenção de água é maior nos horizontes abaixo da superfície (subsuperficiais), que 

podem se constituir em um reservatório de água para as plantas (SÃO PAULO, sem 

data). 

 

4.5.7 Geologia 

 

A geologia presente no município de Ituporanga pode ser visualizada na Figura 

34.  

O Município está situado no contexto geológico regional da Bacia do Paraná 

(WILDNER et al., 2014). Trata-se de uma bacia intracratônica, com formato alongado 

de direção NNE-SSW e é composta dominantemente por sedimentos siliciclásticos e 

rochas vulcânicas, de idade desde o Ordoviciano ao Cretáceo. A espessura máxima 

da Bacia é de 7.000 m. Esta bacia compreende os estados de Mato Grosso, Mato 

Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

Estende-se ainda pelos territórios da Argentina, Paraguai e Uruguai. As rochas 

aflorantes na região estão associadas ao Supergrupo São Bento e Tubarão, inserido 

na Bacia do Paraná, mais precisamente compostas por rochas do Grupo Itararé e 

Guatá e Passa Dois, de idade permocarbonífera. 

O Grupo Itararé foi descrito por Schneider et al. (1974) como uma sequência 

sedimentar de idade permocarbonífera cujos depósitos, caracterizados principalmente 

por diamictitos, refletem influências glaciais em seus diferentes ambientes 

deposicionais. Este Grupo representa um episódio de glaciação continental duradouro 

que vai do Carbonífero superior ao Permiano médio, caracterizado em Santa Catarina 

por poucos níveis de tilitos. Estes tilitos são normalmente estratificados com presença 
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de esparsos seixos facetados com estrias em várias direções. É comum a presença 

de lentes arenosas deformadas típicas de escorregamentos, intercaladas aos tilitos. 

Este Grupo é dividido em Formação Taciba e Membro Rio do Sul, porém, 

somente o segundo está presente no município. 

O Membro Rio do Sul é constituído por folhelhos e argilitos cinza-escuros e 

pretos, diamictitos cinza-escuros com matriz arenosa, contendo intercalações de 

arenitos finos e muito finos, folhelhos várvicos, ritmitos e siltitos cinza-escuros a 

avermelhados, frequentemente com estrutura "flaser", atingindo cerca de 350m de 

espessura (Brasil, 2018). 

As condições predominantes dos depósitos sedimentares da Formação Rio do 

Sul mostram ambiente essencialmente marinho, com influência de marés e presença 

de seixos erráticos encontrados nos folhelhos e interpretados como "pingados" de 

blocos de gelo flutuantes. Dados palinológicos (DAEMON; QUADROS, 1970) situam 

a deposição dos sedimentos da Formação Rio do Sul no Permiano Médio. 

Já o Grupo Guatá constitui-se de siltitos cinza esverdeados, de arenitos com 

camadas de carvão e folhelhos carbonosos que se distribuem verticalmente desde o 

topo do Grupo Itararé até a base da Formação Irati (Brasil, 2018). O nome do grupo 

foi proposto por Gordon Junior (1947) para designar os siltitos e arenitos aflorantes 

nas imediações de Guatá (SC) englobando como formações, as camadas Rio Bonito 

e Palermo, de White (1908).  

Este Grupo é dividido em Formação Palermo, Fm. Rio Bonito e Membro 

Triunfo. Ambos presentes no município. 

A Formação Palermo é formada por siltitos e siltitos arenosos, cinza-

esverdeados a amarelados, intensamente bioturbados, com laminações onduladas 

wavy, linsen e flaser, com intercalações de leitos e lentes de arenitos finos a médios, 

ortoquartzíticos com estratificação hummocky, com cimento carbonático. 

A Formação Rio Bonito é formada principalmente por sedimentos mais 

arenosos que indicam ambiente de muita energia e nível de base pouco profundo. 

São características de ambiente deltáico, típicas da formação. 

Sua idade é atribuída ao Permiano Médio e Superior. 

O Membro Triunfo caracteriza a porção basal da Formação Rio Bonito, sendo 

constituído por arenitos e conglomerados cinza-claro. As principais estruturas 

sedimentares são representadas por estratificações paralelas, cruzadas tabulares e 

acanaladas. Secundariamente ocorrem folhelhos, argilitos e siltitos cinza-escuro a 
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pretos, carbonosos, leitos e camadas de carvão (Camada Bonito) comercialmente 

explotadas na Região Carbonífera de Santa Catarina. Este conjunto litológico 

representa o sistema deltaico, com domínio fluvial progradante sobre os lamitos do 

pró-delta, representados pelo Grupo Itararé. 

O Grupo Passa Dois é representado pela Formação Irati, que é formada por 

siltitos e folhelhos cinza-escuros a pretos, eventualmente cinza-claros a azulados; 

folhelhos pirobetuminosos, intercalando lentes de margas. 

 

Figura 34: Unidades Geológicas do município de Ituporanga. 

 

 

4.5.8 Geomorfologia 

 

As informações constantes nesse item foram propostas pelos técnicos do 

projeto Radam-Brasil (incorporado ao IBGE) a partir da análise de imagens de radar, 

visitas a campo e consultas bibliográficas e que constituem a base do levantamento 

geomorfológico proposta no Atlas de Santa Catarina de 1986 (SANTA CATARINA, 

2014). Segundo o referido estudo, os fatos geomorfológicos podem ser ordenados 

segundo uma taxonomia que permite a divisão e hierarquização do Estado de Santa 
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Catarina em quatro domínios morfoestruturais, sete regiões geomorfológicos e 13 

unidades geomorfológicas (Quadro 23). 

Segundo Embrapa (2004), os domínios morfoestruturais são em função de 

fatos geomorfológicos derivados de aspectos amplos da geologia, como os elementos 

geotectônicos, os grandes arranjos estruturais, e, eventualmente, a predominância de 

uma litologia conspícua. As regiões geomorfológicas se caracterizam por uma divisão 

regionalmente reconhecida e estão ligadas a fatores climáticos atuais ou passados 

e/ou a fatores litológicos. As unidades geomorfológicas consistem no arranjo de 

formas de relevo fisionomicamente semelhantes em seus tipos e modelados.  

 

Quadro 23: Levantamento Geomorfológico de Santa Catarina. 

Domínio 
geomorfológico 

Regiões 
Unidades 

Geomorfológicas 

Depósitos 
sedimentares 

• Planícies Costeiras 
• Planícies Litorâneas 

• Planície Colúvio Aluvionar 

Bacias e Coberturas 
Sedimentares 

 

• Planalto das 
Araucárias 

• Planalto dos Campos Gerais 

• Planalto Dissecado Rio Iguaçu/Rio 
Uruguai 

• Patamares da Serra Geral 

• Serra Geral 

• Depressão do Sudeste 
Catarinense 

• Depressão da Zona Carbonífera 
Catarinense 

• Planalto Centro 
Oriental de Santa 
Catarina 

• Patamares do Alto Rio Itajaí 

• Planalto de Lages 

• Patamar Oriental Bacia 
do Paraná 

• Patamar de Mafra 

Faixa de 
Dobramentos 

Remobilizados 

• Escarpas e Reversos 
da Serra do Mar 

• Serra do Mar 

• Planalto de São Bento do Sul 

Embasamento Estilos 
Complexos 

• Serras do Leste 
Catarinense 

• Serras do Tabuleiro/Itajaí 

Fonte: EMBRAPA (2004). 
 

O município de Ituporanga está inserido na Unidade Geomorfológica 

Patamares do Alto Rio Itajaí. Esse compartimento é modelado em rochas 

sedimentares, principalmente das Formações Rio do Sul e Rio Bonito, possuindo 

estrutura concordante horizontal a sub-horizontal das camadas sedimentares. As 

altitudes podem variar de 1.200 até 200 metros. Apresenta forte dissecação pelos rios 

com vales profundos, com desníveis que podem chegar a 500 metros entre o fundo 

do vale e o topo das elevações (SANTA CATARINA, 2014). 

Relevos tabulares de chapadas são encontrados com frequência na paisagem 

deste compartimento a leste, sustentados por camadas de arenito, especialmente os 
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da Formação Rio Bonito. Também são comuns encostas com patamares estruturais 

(degraus) amplos por causa da sucessão de camadas mais resistentes de arenitos 

que as constituem (SANTA CATARINA, 2014). 

 

4.5.9 Recursos Hídricos 

 

A hidrografia do Estado de Santa Catarina foi subdividida em 10 Regiões 

Hidrográficas (RH) para planejamento e gerenciamento dos recursos hídricos, de 

acordo com a Lei Estadual n˚ 10.949/1998, conforme demonstra a Figura 35.  

 

Figura 35: Regiões Hidrográficas do Estado de Santa Catarina. 

 

 

O município de Ituporanga está localizado na região hidrográfica RH 7 – Vale 

do Itajaí. A região hidrográfica RH 7 (Figura 36), está localizada no leste de Santa 

Catarina, fazendo divisa com as RH5 e RH6 ao norte, as RH9 e RH8 ao sul, a RH4 a 

oeste, e o Oceano Atlântico a leste. Com uma área total de aproximadamente 15.310 

km² é a 2ª maior RH do Estado. (PERHSC, 2017). 
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Figura 36: Região hidrográfica de Ituporanga. 

 

 

A RH7 engloba a bacia hidrográfica do Rio Itajaí-Açu e a bacia hidrográfica do 

Rio Camboriú, além de bacias contíguas com sistemas de drenagem independentes. 

No Quadro 24 e Figura 37 é possível observar a área total de cada uma das 

sub-bacias hidrográficas inseridas na área territorial do município. 

 

Quadro 24: Área total das sub-bacias hidrográficas de Ituporanga. 

Bacia Hidrográfica 
Sub-Bacia 

Hidrográfica 

Área dentro do município 

km² (%) 

Rio Itajaí 

Rio Itajaí do Sul 62,88 18,64 

Rio Areia 57,02 16,90 

Rio Novo 49,88 14,78 

Rio das Pedras 31,02 9,19 

Rio Dona Luísa 28,68 8,50 

Rio Três Barras 20,62 6,11 

Rio Bonito 20,34 6,03 

Rio Perimbó 19,05 5,65 

Arroio Nova 
Alemanha 

14,78 4,38 

Córrego Gabiroba 11,23 3,33 
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Bacia Hidrográfica 
Sub-Bacia 

Hidrográfica 

Área dentro do município 

km² (%) 

Arroio do Veado 10,95 3,25 

Rio Engano Alto 5,27 1,56 

Arroio dos Bellos 3,27 0,97 

Ribeirão Klaberg 2,43 0,72 

Fonte: CINCATARINA, 2020. 

  

Figura 37: Sub-bacias hidrográficas de Ituporanga. 

 

 

Do ponto de vista dos recursos hídricos subterrâneos, a RH7 abrange áreas 

das unidades hidroestratigráficas do Embasamento Cristalino, Itajaí, Mafra, Rio do 

Sul, Rio Bonito e Sedimentos Cenozoicos, sendo as zonas aquíferas dos tipos 

sedimentares as mais expressivas na região.  

Com relação à utilização dos recursos hídricos subterrâneos, atualmente 

existem 25 poços instalados e cadastrados na RH7 (Figura 38). 
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Figura 38: Poços Tubulares registrados em Ituporanga 

 

Fonte: SIAGAS (2017). 

 

4.5.10 Flora 

 

O Estado de Santa Catarina é formado pelo Bioma Mata Atlântica, o qual é 

subdividido em sete Regiões Fitoecológicas (KLEIN, 1978). Dentre as diferentes 

formações vegetacionais, destacam-se: Floresta Ombrófila Densa, Floresta Ombrófila 

Mista - FOM, Floresta Estacional Decidual - FED e Campos Naturais, além da 

existência de Floresta de Faxinais, Floresta Nebular e Litorânea (Figura 39). 

Segundo Sevegnani e Schroeder (2013), citam que Reis et al. (2011) listaram 

para o Estado de Santa Catarina 6.500 espécies de plantas, ao passo que os 

botânicos Dr. Pe. Raulino Reitz e Dr. Roberto Miguel Klein, na obra Flora Ilustrada 

Catarinense, descreveram 3.784 espécies pertencentes a 929 gêneros e 159 famílias 

(SEVEGNANI e SCHROEDER, 2013). 
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Figura 39: Regiões Fitoecológicas do Estado de Santa Catarina. 

 
 

Ainda, de acordo com a Figura 39, a região fitoecológica da FOM é a maior 

do Estado, cobrindo originalmente uma área de aproximadamente 42.851,56 km², 

equivalentes a 44,94% da superfície do estado de Santa Catarina. A FED cobria 

inicialmente 7.670 km², equivalentes a 8% da superfície do Estado (IFFSC, 2013). 

Os valores da cobertura florestal remanescente tanto de Santa Catarina, como 

da área originalmente coberta pela Floresta Ombrófila Mista, variam de acordo com 

cada mapeamento. Considerando um conjunto de parâmetros estatísticos e os 

trabalhos de campo do Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina (IFFSC) é 

possível afirmar que, baseado no mapeamento Atlas 2008 (Fundação SOS Mata 

Atlântica, 2009) e com probabilidade de 95%, a cobertura florestal remanescente em 

2008 na FOM era de 13.741,3 km, equivalente a 24,4% de sua área original (IFFSC, 

2013).  

A Floresta Ombrófila Densa, o termo Ombrófila é de origem grega e significa 

“Amigo das chuvas”. Densa refere-se a grande quantidade de espécies vegetais por 

unidade de área. Portanto, a Floresta Ombrófila Densa é uma floresta com boa 

distribuição de chuvas causadas pela umidade que vem do Oceano e onde há uma 

densidade de indivíduos alta.  
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Na Floresta Ombrófila Densa ocorrem diferentes formações, correspondentes 

às variações na estrutura das comunidades, resultantes da interação entre fatores 

físicos, como diferentes feições geológicas, pedológicas e altitude. No estado de 

Santa Catarina, Klein (1978) subdividiu esta região fitoecológica em oito formações 

distintas, em função de suas espécies características. A despeito destas variações, 

alguns aspectos são comuns a todas as formações da Floresta Ombrófila Densa, 

sendo florestas sempre verdes (perenifólias), cujas espécies comumente apresentam 

folhas largas (latifoliadas) e se desenvolvem em ambientes muito úmidos (ombrófilas). 

Conforme Leite e Klein (1978), em geral, a Floresta Ombrófila Densa caracteriza-se 

também por estratos superiores com árvores de altura entre 25 e 30 m e com as suas 

copas entrelaçadas, portando brotos foliares desprovidos de proteção à seca e às 

baixas temperaturas.  

Segundo Klein (1978), a formação original deste tipo de vegetação caracteriza-

se por apresentar, geralmente, quatro estratos de plantas, cada uma apresentando 

uma composição florística diferente e característica, sendo estes (estratos): o das 

plantas macrofanerófitas, mesofanerófitas, nanofanerófitas e herbáceas. Exceto no 

estrato arbóreo superior, nos demais são encontrados também indivíduos imaturos de 

espécies que passarão para os estratos superiores na maturidade.  

De acordo com Veloso et al. (1991) a Floresta Ombrófila Densa, na faixa de 

latitude entre 24ºS e 32ºS, está subdividida em 5 formações vegetacionais, segundo 

as variações ambientais ao longo de um gradiente topográfico (Figura 40). 

1) Floresta Ombrófila Densa Aluvial: ocupam os terraços antigos das planícies 

quaternárias, ao longo dos cursos d’água. Não varia topograficamente e apresenta 

sempre os ambientes repetitivos.  

2) Floresta Ombrófila Densa das Terras Baixas: trata-se de formações florestais 

com solos em geral mal drenados, que se situam desde o nível do mar a 

aproximadamente 30 m de altitude. Esta formação apresenta alta susceptibilidade a 

inundações decorrentes da ascensão do lençol freático durante os períodos mais 

chuvosos, fatores que determinam uma composição florística e estrutural bastante 

típica.  

3) Floresta Ombrófila Densa Submontana: esta ocorre em altitudes que variam 

de 30 a 400 m e estende-se ao longo das encostas ou escarpas, possuindo solos 

medianamente profundos. Sua principal característica está relacionada ao alto porte 

dos fanerófitos, podendo ser observados indivíduos com mais de 30 m de altura. Em 
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função da variabilidade das condições ambientais, sua composição apresenta-se 

bastante heterogênea. É a formação que apresenta a maior riqueza de espécies 

(KLEIN, 1978). 

4) Floresta Ombrófila Densa Montana: ela ocupa geralmente o alto das 

escarpas das serras, bem como as diversas ramificações das mesmas, abrangendo 

altitudes entre 400 a 1000 m aproximadamente. O dossel da floresta apresenta-se 

uniforme, variando em torno de 20 metros de altura. Esta formação é representada 

por ecótipos relativamente finos com casca grossa e rugosa, folhas miúdas e de 

consistência coriácea. Embora sejam observadas diferenciações florísticas, 

estruturalmente as formações Montana e Submontana são muito semelhantes. 

5) Floresta Ombrófila Densa Altomontana: situada acima de 1000 m nas partes 

mais altas das escarpas, em terrenos muito íngremes. É constituída por comunidades 

arbóreas simplificadas e de porte reduzido entre três e sete metros de altura, regidas 

por condições climáticas mais restritivas como baixas temperaturas, ventos fortes e 

constantes, além de intensa radiação. Os solos são Neossolos Litólicos, mais rasos, 

menos férteis, o que dificulta o desenvolvimento da vegetação arbórea. Os fanerófitos 

que compõem esta formação possuem troncos e galhos finos, folhas miúdas e 

coriáceas e casca grossa com fissuras. 

 

Figura 40: Perfil esquemático da Floresta Ombrófila Densa. 

 
Fonte: VELOSO et al., (1991). 

 

Conforme demonstra a Figura 39 e é especificado na Figura 41, o município 

de Anitápolis encontra-se localizado na região fitoecológica Floresta Ombrófila Densa 

(83,72%), onde 15,26% é representado por Floresta de Faxinas e 1,03% representam 

a região fitoecológica Floresta Ombrófila Mista. O perímetro urbano do município 

encontra-se em sua totalidade na Floresta Ombrófila Densa (FOD). 
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Figura 41: Regiões Fitoecológicas de Ituporanga. 

 

 

A flora do município foi amostrada pelo Inventário Florestal Florístico de Santa 

Catarina (2013) através de 2 (duas) unidades amostrais, ambas localizadas na região 

fitoecológica Floresta Ombrófila Densa (FOM), conforme se observa na Figura 41. 

A UA 344 foi levantada no município nas coordenadas UTM 657.001 E e 

6.952.749 S em uma altitude média de 677 m.  Enquanto a Unidade Amostral (UA) 

421 levantada no município nas coordenadas UTM 648.122 E e 6.972.739 S e uma 

altitude média de 708 m. 

O resumo das principais informações da unidade considerada está no Quadro 

25 a seguir:  

 

Quadro 25: Parâmetros dendrométricos mensurados nas Unidades Amostrais em Itupopranga através 
do IFFSC. 

Parâmetros quantificados 
Unidades amostrais (UA) 

344 421 

Número de Indivíduos 155 278 

Número de Espécies 38 70 

Número de Indivíduos por 
Hectare (ind.ha-1) 

553,57 695,00 
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Parâmetros quantificados 
Unidades amostrais (UA) 

344 421 

Diâmetro Médio (cm) 14,94 24,88 

Altura Total (m) 7,83 11,57 

Área Basal Total (m2.ha-1) 13,14 45,68 

Índice de Shannon (nats.ind-1) 2,96 3,27 

Índice de Equabilidade 0,81 0,77 

Fonte. Inventário Florístico Florestal de Santa Catarina – Floresta Ombrófila Densa, 2013. 

 

A classificação da Região fitoecológica para a UA 344 foi Floresta Ombrófila 

Densa, com fisionomia de vegetação secundária em estádio médio, alterada. 

Espécies com maior valor de importância: Samambaiaçu (Alsophila setosa), Canela-

amarela (Nectandra lanceolata), Carne-de-vaca (Clethra scabra), Vassourão-branco 

(Vernonanthura discolor) e Branquilho (Sebastiania commersoniana).  

Ainda se destacam as espécies: Véu-de-noiva (Rudgea jasminoides), 

Capororoquinha (Myrsine coriacea), Camboatá-vermelho (Cupania vernalis), Jasmim 

Verdadeiro (Psychotria vellosiana), Guamirim (Myrcia splendens), Canjerana 

(Cabralea canjerana), Cedro (Cedrela fissilis),Vassourão (Piptocarpha axillaris), 

Canela-guaicá (Ocotea puberula) e Cafezeiro-do-mato (Casearia sylvestris) (IFFSC, 

2013). 

A classificação da Região fitoecológica para a UA 421 foi Floresta Ombrófila 

Densa, com fisionomia de vegetação secundária em estádio avançado, alterada. 

Espécies com maior valor de importância: Samambaiaçu (Alsophila setosa), Canela-

preta (Ocotea catharinensis), Canela-fogo (Cryptocarya aschersoniana), Guatambu 

(Aspidosperma parvifolium), Pau-óleo (Copaifera trapezifolia). Ainda se destacam as 

espécies: Guatambu-vermelho (Aspidosperma australe), Canela-balão (Meliosma 

sellowii), Véu-de-noiva (Rudgea jasminoides), Cutia-amarela (Esenbeckia grandifolia), 

Falsa-espinheira-santa (Sorocea bonplandii) e Bico-de-papagaio (Heliconia farinosa) 

(IFFSC, 2013).  

A vegetação localizada no perímetro urbano do município localiza-se na 

região fitoecológica, Floresta Ombrófila Densa. A Área de Preservação Permanente 

nas margens do Rio Itajaí do Sul, principal curso d’água do perímetro urbano do 

município, apresenta parte do seu trajeto ocupado por pastagem e parte com 

vegetação, onde foram registradas algumas espécies nativas como: Tanheiro 

(Alchornea glandulosa), Capororoquinha (Myrsine coriacea), Canjerana (Cabralea 
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canjerana), Cedro (Cedrela fissilis), Figueira (Ficus elastica), Carne-de-vaca (Clethra 

scabra), Guapuruvu (Schizolobium parahyba), Ingá (Inga sp.), Bracatinga (Mimosa 

scabrella), Jasmim-verdadeiro (Psychotria vellosiana), Jerivá (Syagrus 

romanzoffiana), Cambotá-vermelho (Cupania vernalis), entre outras. 

No entanto, foi registrada a presença de várias espécies exóticas ao longo 

deste curso d’água, destacando-se: Salgueiro-pêssego (Salix amygdaloides), 

Taquara (Bambusa taquara), Banana (Musa sp.), Eucalipto (Eucalyptus sp.), Pinus sp. 

e Ameixa-amarela (Eriobotrya japonica). 

Entre a Figura 42 e Figura 52 estão ilustrados diversos trechos do rio e suas 

margens dentro do perímetro urbano de Ituporanga. A Figura 46 representa ainda, a 

ocupação por edificações, em sua margem. 

 

Figura 42: Vegetação na APP do Rio Itajaí do Sul à montante do ponto V01 do cartograma de fotos. 

 

 



 

88 

 

Figura 43: Vegetação na APP do Rio Itajaí do Sul à jusante do ponto V01 do cartograma de fotos. 

 

 

Figura 44: Vegetação na APP do Rio Itajaí do Sul à montante do ponto V02 do cartograma de fotos. 
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Figura 45: Vegetação na APP do Rio Itajaí do Sul à jusante do ponto V02 do cartograma de fotos. 

 

 

Figura 46: Vegetação na APP do Rio Itajaí do Sul à montante do ponto V03 do cartograma de fotos. 
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Figura 47: Vegetação na APP do Rio Itajaí do Sul à jusante do ponto V03 do cartograma de fotos. 

 

 

Figura 48: Vegetação na APP do Rio Itajaí do Sul à montante do ponto V04 do cartograma de fotos. 
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Figura 49: Vegetação na APP do Rio Itajaí do Sul à jusante do ponto V04 do cartograma de fotos. 

 

 

Figura 50: Vegetação na APP do Rio Itajaí do Sul à montante do ponto V05 do cartograma de fotos. 

 



 

92 

 

Figura 51: Vegetação na APP do Rio Itajaí do Sul à jusante do ponto V05 do cartograma de fotos. 

 

 

Figura 52: Vegetação na APP do Rio Itajaí do Sul no ponto V16 do cartograma de fotos. 
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O Rio Batalha, afluente do Rio Itajaí do Sul apresenta em suas margens, 

trechos com vegetação nativa e exótica, podendo destacar entre elas a presença de 

espécies como, Canela-guaicá (Ocotea puberula), Canjerana (Cabralea canjerana) e 

Guapuruvu (Schizolobium parahyba). Dentre as espécies exóticas visualizadas, 

destacam-se, Eucalipto (Eucalyptus sp.) e Ameixa-amarela (Eriobotrya japonica), 

conforme demostradas na Figura 53 e Figura 54. 

 
Figura 53: Vegetação na APP do Rio Batalha à montante do ponto V06 do cartograma de fotos. 
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Figura 54: Vegetação na APP do Rio Batalha à jusante do ponto V06 do cartograma de fotos. 

 

 

Em trechos das margens do Rio Guabiroba, foram visualizadas algumas 

espécies já citadas acima,  porém, destacou-se a ocupação por Pastagem em trechos 

de suas margens, como demonstram a Figura 55 e Figura 56. 
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Figura 55: Vegetação na APP do Rio Guabiroba à montante do ponto V07 do cartograma de fotos. 

 

 

Figura 56: Vegetação na APP do Rio Guabiroba à jusante do ponto V07 do cartograma de fotos. 
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O Córrego da Farinheira também apresenta em suas margens a ocupação por 

pastagem, como demostra a Figura 57 e Figura 58. A espécie ameaçada de extinção 

Araucaria angustifolia foi visualizada em alguns trechos, e ainda, a espécie exótica 

Eucalipto (Eucalyptus sp.). 

 
Figura 57: Vegetação na APP do Córrego da Farinheira à montante do ponto V08 do cartograma de 
fotos. 
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Figura 58: Vegetação na APP do Córrego da Farinheira à jusante do ponto V08 do cartograma de 
fotos. 

 

 

O Rio Novo percorre uma área com atividades rurais desaguando no Rio Itajaí 

do Sul.  Alguns trechos são representados pela pastagem e pelo reflorestamento. 

Entre a Figura 59 e Figura 61, está representado trecho das margens ocupados por 

vegetação, com espécies arbóreas como Aroeira-vermelha (Schinus terebinthifolius), 

Pata-de-vaca (Bauhinia Forficata), Tanheiro (Alchornea glandulosa), Corticeira 

(Erythrina falcata) e Canjerana (Cabralea canjerana), e ainda, as exóticas, Leque-

chinês (Livistona chinensis), Eucalipto (Eucalyptus sp.) e Uva-do-japão (Hovenia 

dulcis).  
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Figura 59: Vegetação na APP do Rio Novo à montante no ponto V11 do cartograma de fotos. 

 

 

Figura 60: Vegetação na APP do Rio Novo à jusante no ponto V11 do cartograma de fotos. 
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Figura 61: Vegetação na APP do Rio Novo no ponto V09 do cartograma de fotos. 

 

 

O Rio Águas Negras, também afluente do Rio Itajaí do Sul, apresenta maior 

parte das suas margens ocupadas por pastagem. Assim, como os demais cursos 

d’água de Ituporanga, as espécies exóticas Banana (Musa sp.), Eucalipto (Eucalyptus 

sp.) e Taquara (Bambusa taquara), estiveram presentes em vários trechos do mesmo. 

Dentre as nativas, alguns trechos apresentam a espécie Cafezeiro-do-mato (Casearia 

sylvestris), Tucaneiro (Citharexylum myrianthum), Tanheiro (Alchornea glandulosa), 

Ingá (Inga sp.), Jerivá (Syagrus romanzoffiana), Capororoquinha (Myrsine coriacea) e 

Cambotá-vermelho (Cupania vernalis). Algumas das figuras abaixo representa 

também, a ocupação por edificações. As margens deste afluente podem ser 

observadas entre a Figura 62 e Figura 67. 
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Figura 62: Vegetação na APP do Rio Águas Negras à montante no ponto V10 do cartograma de fotos. 

 

 

Figura 63: Vegetação na APP do Rio Águas Negras à jusante no ponto V10 do cartograma de fotos. 
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Figura 64: Vegetação na APP Rio Águas Negras à montante no ponto V12 do cartograma de fotos. 

 

 

Figura 65: Vegetação na APP Rio Águas Negras à jusante no ponto V12 do cartograma de fotos. 
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Figura 66: Vegetação na APP Rio Águas Negras à montante no ponto V13 do cartograma de fotos. 

 

 

Figura 67: Vegetação na APP Rio Águas Negras à jusante no ponto V13 do cartograma de fotos. 
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O Rio Perimbó, afluente do Rio Itajaí do Sul, assim como a maioria dos cursos 

d’água, apresenta a maior parte de suas margens ocupadas por pastagem, seguido 

de vegetação e algumas edificações ao longo de suas margens. 

Os indivíduos arbóreos nativos, que se destacam nas margens deste curso 

d’água são: Aroeira-vermelha (Schinus terebinthifolius), Canela-guaicá (Ocotea 

puberula), Araucária (Araucaria angustifolia), Camboatá-vermelho (Cupania vernalis), 

Tanheiro (Alchornea triplinervia) e Bracatinga (Mimosa scabrella). Ainda se destacam 

as espécies exóticas: Ameixa-amarela (Eriobotrya japonica), Taquara (Bambusa 

taquara), Amoreira (Morus nigra), Palmeira-real (Archontophoenix cunninghamiana) e 

Ligustro (Ligustrum sp.). Foi possível observar em alguns trechos de APP, a espécie 

Goiaba (Psidium guajava). 

A situação da APP deste curso d’água é apresentada entre a Figura 68 e 

Figura 70. 

 

Figura 68: Vegetação na APP Rio Perimbó no ponto V14 do cartograma de fotos. 
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Figura 69: Vegetação na APP Rio Perimbó à montante no ponto V17 do cartograma de fotos. 

 

 

Figura 70: Vegetação na APP Rio Perimbó à jusante no ponto V17 do cartograma de fotos. 
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O Curso d’água X destacou-se pela pastagem, que ocupa toda a sua margem. 

Como observa-se na Figura 71, no entorno das margens é possível observar alguns 

indivíduos de Araucária (Araucaria angustifolia) isolados. 

 

Figura 71: Vegetação na APP do Curso d’agua X à montante do ponto V15 do cartograma de fotos. 

 

 
O Curso d’água Z, também apresenta trechos com pastagem, como é possível 

observar na Figura 72. Alguns indivíduos arbóreos isolados são encontrados nas 

margens do mesmo, destacam a espécie Canjerana (Cabralea canjerana), Guabiroba 

(Campomanesia xanthocarpa), Tanheiro (Alchornea triplinervia) e Carne-de-vaca 

(Clethra scabra), algumas representadas na Figura 73. 
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Figura 72: Vegetação na APP do Curso d’água Z à montante no ponto V18 do cartograma de fotos. 

 

 

Figura 73: Vegetação na APP Curso d’água Z à jusante no ponto V18 do cartograma de fotos. 
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Nos trabalhos de campo efetuados durante a elaboração deste Diagnóstico, 

foram encontradas espécies exóticas ocupando parte da mata ciliar. Neste parâmetro, 

destaca-se a concentração de Salgueiro-pêssego (Salix amygdaloides), Taquara 

(Bambusa taquara), Banana (Musa sp.), Eucalipto (Eucalyptus sp.), Pinus sp. e 

Ameixa-amarela (Eriobotrya japonica) que em alguns trechos ocupa quase todo o 

dossel. Encontram-se ainda, as espécies Ligustro (Ligustrum sp.) e Uva-do-Japão 

(Hovenia dulcis). Algumas delas estão representadas entre a Figura 74 e Figura 84. 

 

Figura 74: Indivíduos de Banana (A) e Salgueiro-pêssego (B) na APP do Rio Itajaí do Sul no ponto 
V02 do cartograma de fotos. 
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Figura 75: Indivíduos Banana (A) e Taquara (B) na APP do Rio Itajaí do Sul no ponto V02 do cartograma 
de fotos. 

 

Figura 76: Indivíduos de Eucalipto (A), Banana (B), Palmeira-real (C) e Taquara (D) na APP do Rio 
Águas Negras no ponto V10 do cartograma de fotos. 
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Figura 77: Indivíduos de Leque-chinês (A) e Banana (B) na APP do Rio Águas Negras no ponto V10 
do cartograma de fotos. 

 

Figura 78: Indivíduo de Taquara (A) na APP do Rio Águas Negras no ponto V12 do cartograma de 
fotos. 
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Figura 79: Indivíduos de Ameixa-amarela (A) na APP do Rio Itajaí do Sul no ponto V01 do cartograma 
de fotos. 

 

Figura 80: Indivíduos de Pinus (A) e Eucalipto (B) na APP do Rio Itajaí do Sul no ponto V01 do 
cartograma de fotos. 
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Figura 81: Indivíduos de Palmeira-real (A) e Banana (B) na APP do Rio Itajaí do Sul no ponto V03 do 
cartograma de fotos. 

 

Figura 82: Indivíduo de Salgueiro-pêssego (A) e Taquara (B) na APP do Rio Itajaí do Sul no ponto 
V03 do cartograma de fotos. 
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Figura 83: Indivíduos de Eucalipto (A) na APP do Rio Novo no ponto V11 do cartograma de fotos.  

 

Figura 84: Indivíduos de Eucalipto (A) na APP do Rio Itajaí do Sul no ponto V05 do cartograma de 
fotos. 
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As referidas espécies foram introduzidas na região como ornamentais e são 

consideradas invasoras por competirem com espécies nativas em áreas naturais, 

ocorrendo de forma subespontânea em remanescentes de florestas naturais (ZENNI 

e ZILLER, 2011; LEÃO et al., 2011). 

Devido ao potencial invasor descrito, as referidas espécies fazem parte da 

Lista Oficial de Espécies Exóticas Invasoras do Estado de Santa Catarina (Resolução 

CONSEMA n° 08/2012), por causarem alterações nas propriedades ecológicas do 

solo, na ciclagem de nutrientes, nas cadeias tróficas, na estrutura, dominância, 

distribuição e funções dos ecossistemas, sendo a segunda maior causa da perda de 

biodiversidade mundial. O Ligustrum spp. consta na lista das espécies do Reino 

Plantae (Anexo II da Resolução), sendo caracterizada como espécie que não tem 

permitida a posse, o domínio, o transporte, o comércio, a aquisição, a soltura, a 

translocação, a propagação, o cultivo, a criação e a doação sob qualquer forme, bem 

como, a instalação de novos cultivos e criações. Já a Hovenia dulcis consta na lista 

das espécies do Reino Plantae (Anexo II da Resolução), sendo caracterizada como 

espécie cujo manejo, criação ou cultivo são permitidos sob condições controladas, 

estando sujeitas a normas e condições específicas para o comércio, a aquisição, o 

transporte, o cultivo, a distribuição, a propagação e a posse, estabelecidas no 

Programa Estadual de Espécies Exóticas Invasoras. As espécies da flora 

enquadradas nesta categoria têm proibida sua soltura. 

Além das espécies descritas acima, também foram encontrados nas APPs 

indivíduos de Eucalipto (Eucalyptus sp.), frutíferas comerciais como Ameixa-de-

Inverno (Eriobothrya japonica) e Amora-preta (Morus nigra).  

Dentre as espécies nativas levantadas nas APPs do perímetro urbano 

destacamos: Tanheiro (Alchornea glandulosa), Capororoquinha (Myrsine coriacea), 

Canjerana (Cabralea canjerana), Cedro (Cedrela fissilis), Figueira (Ficus elastica), 

Carne-de-vaca (Clethra scabra), Guapuruvu (Schizolobium parahyba), Ingá (Inga sp.), 

Bracatinga (Mimosa scabrella), Jasmim-verdadeiro (Psychotria vellosiana), Jerivá 

(Syagrus romanzoffiana), Cambotá-vermelho (Cupania vernalis), Corticeira (Erythrina 

falcata), Canela-guaicá (Ocotea puberula), Araucária (Araucaria angustifolia), Aroeira-

vermelha (Schinus terebinthifolius), Pata-de-vaca (Bauhinia forficata), Guabiroba 

(Campomaneisa xanthocarpa), Sibipiruna (Caesalpinia echinata) e Cafezeiro-do-mato 

(Casearia sylvestris). Alguns indivíduos encontrados estão representados entre a 

Figura 85 e Figura 95. 
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Figura 85: Indivíduo de Cedro (A) na APP do Rio Itajaí do Sul no ponto V02 do cartograma de fotos. 

 

 
Figura 86: Indivíduo de Canjerana (A) na APP do Rio Águas Negras no ponto V10 do cartograma de 
fotos. 
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Figura 87: Indivíduos de Jerivá (A) e Capororoquinha (B) na APP do Rio Águas Negras no ponto V10 
do cartograma de fotos. 

Figura 88: Indivíduos de Sibipiruna (A) e Jerivá (B) na APP do Rio Águas Negras no ponto V13 do 
cartograma de fotos. 
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Figura 89: Indivíduos de Figueira (A), Tanheiro (B) e Jerivá (C) na APP do Rio Itajaí do Sul no ponto 
V03 do cartograma de fotos. 

 

Figura 90: Indivíduo de Guapuruvu (A) na APP do Rio Itajaí do Sul no ponto V03 do cartograma de 
fotos. 
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Figura 91: Indivíduos de Araucárias (A) na APP do Rio Perimbó no ponto V17 do cartograma de fotos. 

 

Figura 92: Indivíduo de Tanheiro (A) na APP de afluente do Curso d’água Z no ponto V18 do 
cartograma de fotos. 
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Figura 93: Indivíduos de Tanheiro (A) e Corticeira (B) na APP de afluente do Rio Itajaí do Sul no 
ponto V04 do cartograma de fotos. 

 

Figura 94: Indivíduos de Jerivá (A) e Tanheiro (B) E Capororoquinha (C) na APP de afluente do Rio 
Itajaí do Sul no ponto V04 do cartograma de fotos. 
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Figura 95: Indivíduo de Pata-de-vaca (A) na APP do Rio Novo no ponto V11 do cartograma de fotos. 

 

 

No que diz respeito às espécies ameaçadas de extinção, as listas oficiais 

constam na Resolução CONSEMA nº 51/2014 (Lista Oficial das Espécies da Flora 

Ameaçadas de Extinção no Estado de Santa Catarina) e na Portaria nº 443/2014 (Lista 

Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção). Os biomas com maior 

número de espécies ameaçadas são a Mata Atlântica (276), o Cerrado (131) e a 

Caatinga (46). A Amazônia aparece com 24 espécies, o Pampa com 17 e o Pantanal 

com duas. De acordo com as espécies levantadas no estudo, foram encontradas nos 

pontos levantados na área de estudo, 2 (duas) espécies consideradas ameaçadas na 

Floresta Ombrófila Mista, sendo Araucaria angustifolia e Cedrela fissilis. 

Todas as informações dos locais onde foram tiradas as fotos podem ser 

visualizadas também no Cartograma de Registro Fotográfico (Figura 96– Apêndice 1). 

No cartograma encontram-se as informações sobre os locais exatos das fotos que 

estão citadas nas figuras acima. 
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Figura 96: Cartograma de fotos com a localização das fotos utilizadas na descrição da flora do 
município. 

 

4.5.11 Fauna 

 

O Brasil apresenta a maior diversidade de animais do mundo, incluindo 

aproximadamente 3.000 espécies de vertebrados terrestres (anfíbios, répteis, aves e 

mamíferos) (MITTERMEIER et al., 1992). Apesar de toda esta diversidade, devido à 

destruição e alteração dos ambientes naturais, à caça e à introdução de animais 

domésticos (gado, porcos, cães e gatos) e suas doenças, 398 espécies e subespécies 

da fauna nativa brasileira são consideradas ameaçadas de extinção (VITOUSEK, 

1997; IBAMA, 2003). 

Dada à eminente necessidade de conservação da fauna, particularmente em 

Santa Catarina, onde a fragmentação e alteração dos ambientes nativos têm sido 

intensas, torna-se necessária a avaliação da comunidade faunística local. 

Para o levantamento de dados sobre a fauna ocorrente no Município, 

utilizamos bibliografia regional, trabalhos técnicos e observação direta. 

Primeiramente, o levantamento de dados foi fundamentado em consulta a bibliografia 

especializada, tomando como base o levantamento de material bibliográfico produzido 
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para a área de abrangência, e especificamente os que continham informações sobre 

as espécies presentes na região, como listas e diagnósticos de fauna e posteriormente 

em dados relacionados à observação direta.   

A caracterização dos anfíbios, répteis, aves, mamíferos e ictiofauna é 

apresentada a seguir. 

 

4.5.11.1 Anfíbios 

 

O Brasil possui 1.080 espécies de anfíbios que são representados por três 

grupos: anuros (sapos, rãs e pererecas), cobras-cegas e salamandras. Os anuros são 

o grupo mais numeroso no Brasil, sendo reconhecidas 1.039 espécies representando 

20 famílias e 90 gêneros, seguido de cecílias, com 36 espécies em quatro famílias e 

12 gêneros e salamandras, com 5 espécies em uma única família e gênero (SEGALLA 

et al., 2016). 

Garcia et al. (2007), listaram 82 espécies de anfíbios na Floresta com 

Araucária. Lucas (2008) cita que foram registradas 110 espécies de anfíbios anuros 

no estado de Santa Catarina, além de 12 espécies ainda não descritas e/ou com 

problemas taxonômicos e 22 espécies com provável ocorrência, representando uma 

riqueza em torno de 144 espécies.  

Conte (2010) cita que das 129 espécies levantadas para a Floresta Ombrófila 

Mista do sul do Brasil, 13 são espécies endêmicas.  

De acordo com o Portal da Biodiversidade, 2020, existem registradas 13 

espécies de anfíbios em municípios vizinhos de Ituporanga ou no município de estudo, 

as quais encontram-se descritas no Quadro 26. 

 

Quadro 26: Relação de anfíbios com possível ocorrência em Ituporanga. 

Família Espécie Nome Popular 

Hylidae  

Aplastodiscus cochranae Pererca marron 

Hypsiboas bischoffi Perereca 

Phyllomedusa distincta Perereca-das-folhagens 

Scinax fuscovarius Perereca-de-banheiro 

Scinax rizibilis Perereca-rizadinha 

Dendropsophus werneri Pererequinha-de-brejo 

Dendropsophus microps Pererequinha 

Sphaenorhynchus surdus Pererequinha-limão 

Ceratophryidae Proceratophrys boiei Sapo-de-chifres 
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Família Espécie Nome Popular 

Rhinella abei Sapo-cururzinho 

Leptodactylidae 
 Leptodactylus plaumanni  Rã-listrada 

Leptodactylus notoaktites Rã-gota 

Fonte: Portal da biodiversidade, 2020. 

 

Durante os trabalhos de campo, não foram avistados indivíduos pertencentes 

aos anfíbios.  

 

4.5.11.2 Répteis 

 

Atualmente, o país conta com 773 espécies de répteis, sendo 36 Testudines, 

06 Crocodylia e 731 Squamata (73 anfisbenas, 266 “lagartos” e 392 serpentes). Esses 

dados colocam o Brasil como o país detentor da 3ª maior riqueza de espécies de 

répteis do mundo, atrás da Austrália (1022) e do México (913) (UETZ e HOŠEK, 2015 

apud COSTA e BÉRNILS, 2015). 

O Quadro 27 apresenta a relação de répteis de possível ocorrência em 

Ituporanga. 

 

Quadro 27: Relação de répteis com ocorrência no Estado de Santa Catarina e de possível ocorrência 
em Ituporanga. 

Família Espécie Nome comum 

Chelidae Acanthochelys spixii Cágado-preto 

Amphisbaenidae  

Lystrophis dorbignyi Nariguda 

Amphisbaena dubia Cobra-cega 

Amphisbaena hogei Cobra-da-terra 

Amphisbaena kingii Cobra-cega 

Amphisbaena leucocephala Cobra-cega 

Amphisbaena mertensii Cobra-da-terra 

Amphisbaena microcephala Cobra-da-terra 

Leiosauridae Anisolepis grilli Calanguinho 

Polychrotidae Anolis cf. auratus Lagartixa 

Dipsadidae  

Atractus reticulatus Cobra-tijolo 

Atractus taeniatus Cobra-da-terra-listrada 

Atractus zebrinus Cobra-coral 

Boiruna maculata Muçurana-preta 

Gymnophthalmidae Ecpleopus gaudichaudii Lagarto 
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Família Espécie Nome comum 

Gekkonidae Hemidactylus mabouia Lagartixa-das-casas 

Liolaemidae Liolaemus occipitalis Lagartinho-das-dunas 

Scincidae Mabuya dorsivittata Lagartixa-dourada, Calango 

Elapidae 
  

Micrurus altirostris Coral-verdadeira 

Micrurus corallinus Cobra-coral, Coral, Coral-verdadeira 

Micrurus frontalis Cobra-coral 

Colubridae Mastigodryas bifossatus Cobra-nova 

Anguidae Ophiodes fragilis Cobra-de-vidro 

Chelidae Phrynops williamsi Cágado-de-barbelas 

Viperidae 
  

Rhinocerophis alternatus Urutu 

Rhinocerophis cotiara Jararaca-de-barriga-preta 

Rhinocerophis itapetiningae Jararaquinha-do-cerrado 

Teiidae 
 
  

Cnemidophorus lacertoides Lagartinho-listrado-da-restinga 

Cnemidophorus vacariensis Lagartinho-pintado-do-campo 

Teius oculatus Teiú-verde 

Tipinambis merianae Teiú, tiú, lagarto 

Scincidae Mabuya dorsivittata Lagartixa-dourada, calango 

Boidae Corallus hortulanus Suaçubóia 

Fonte: Adaptado de Paulo Shwirkowski, 2011. 

 

Durante as visitas para reambulação da hidrografia no município foi avistado 

pela equipe técnica um réptil pertencente à família Teiidae, popularmente chamado 

de Lagarto teiú, mas não houve tempo hábil para Registro fotográfico do mesmo.    

4.5.11.3 Aves 

 

O Brasil é o segundo país do mundo em diversidade de aves, com 1.901 

espécies documentadas (CBRO, 2014), está na rota migratória de muitas espécies, 

principalmente daquelas que possuem seus sítios de reprodução em outros países, 

seja na região circumpolar relacionada à América do Norte e Groenlândia (aves 

setentrionais), ou em áreas no sul da América do Sul e Antártida (meridionais). 

De acordo com o banco de dados sobre avifauna catarinense (Aves de Santa 

Catarina, 2016) idealizado pela Bióloga Lenir Alda do Rosário, atualmente, existem 

701 espécies catalogadas em Santa Catarina. Dentre as espécies registradas, 

destacam-se Tico-tico (Zonotrichia capensis), Bem-te-vi (Pitangus sulphuratus), 

Quero-quero (Vanellus chilensis), João-de-barro (Furnarius rufus), Gavião-carijó 
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(Rupornis magnirostris), Coruja-do-campo (Athene cunicularia), Pica-pau-do-campo 

(Colaptes campestris campestroides), Canário-da-terra-verdadeiro (Sicalis flaveola), 

Tucano-de-bico-verde (Ramphastos dicolorus), Corruíra (Troglodytes musculus) e 

Gralha-azul (Cyanocorax caeruleus). 

De acordo com o banco de dados, WIKIAVES, 2020, é possível realizar a 

busca por espécies da região. Neste site estão registradas 57 espécies de aves nas 

regiões próximas de Ituporanga, incluindo Quero-quero (Vanellus chilensis), Beija-flor-

preto (Florisuga fusca), João-de-barro (Furnarius rufus) e Tico-tico (Zonotrichia 

capensis) conforme pode ser observado no Quadro 28. 

 

Quadro 28: Espécies de aves de possível ocorrência no município de Ituporanga. 

Família Espécie Nome comum 

Anatidae 
Dendrocygna Irerê 

Amazonetta Pé-vermelho 

Cracidae Ortalis squamata Aracuã-escamoso 

Podicipedae Tachybaptus dominicus Mergulhão-pequeno 

Ardeidae Nycticorax nicticorax Savacu 

Threskiornithidae 

Plegadis chihi Caraúna 

Mesembrinibis cayennensis Coró-coró 

Phimmosus infuscatus Tapicuru 

Platalea ajaja Colhereiro 

Cathartidae Cathartes aura Urubu-de-cabeça-vermelha 

Accipitridae 

Elanoides forficatus Gavião-tesoura 

Ictinia plumbea Sovi 

Rupornis magniropstris Gavião-Carijó 

Spizaetus tyrannus Gavião-pega-macaco 

Recurvirostridae Himantopus Melanurus Pernilongo-de-costas-brancas 

  Patagioenas Picazuro Pomba-asa-branca 

Columbidae Zenaida auriculata Avoante 

Strigidae 
Athene cuinicularia Coruja-buraqueira 

Asio Clamator Coruja-orelhuda 

Apodidade 

Atreptoprocne zonaris Taperuçu-de-coleira-branca 

Antoracothorax nigricollis  Beija-flor-de-veste-preta 

Chorostilbon lucidus Besourinho-de-bico-vermelho 

Leucochloris albicollis Beija-flor-papo-branco 

Amazilia fimbriata Beija-flor-de-garganta-verde 

Ramphastidae Ramphastos Dicolorus Tucano-de-bico-verde 

Picidae Colaptes melanochloros Pica-pau-verde-barrado 

Falconidae 
Milvago chimango Chimango 

Falco femoralis Falcao-de-Coleira 

Psittacidae Primolius Maracana Maracanã-verdadeira 
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Família Espécie Nome comum 

Thamnophilidae Dysithamnus mentalis Choquinha-lisa 

Conopophagidae Conopophaga lineata Chupa-dente 

Dendrocolaptidae Lepidocolaptes falcinellus Arapaçu-escmado-do-sul 

Furnariidae Synallaxis ruficapilla Pichororé 

Rhynchocyclidae Leptopogon amaurocephalus Cabeçudo 

Tyrannidae 

Camptostoma obsoletum Risadinha 

Serpophaga subcristata Alegrinho 

Myiozetetes similis 
bentevizinho-de-penacho-

vermelho 

Tyrannus savana Tesourinha 

Empidonomus varius Peitica 

Fluvicola nengeta lavadeira-mascarada 

Satrapa icterophrys Suiriri-pequeno 

Myiophobus fasciatus Filipe 

hirundinidae 
Progne tapera Andorinha-de-campo 

Petrochelidon pyrrhonota Andorinha-de-dorso-acanelado 

Troglodytidae Troglodytes musculus Corruira  

Turdidae Turdus Flavipes  Sabia-una  

Parulidae Setophaga pitiayumi Mariquita 

Icteridae 

Cacicus haemorrhous Guaxe 

Pseudoleites guirahuro Chopim-do-brejo 

Agelaiodes badius Asa-de-telha 

Sturnella superciliaris Polícia-inglesa-do sul 

Thraupidae 

Pipraeidae bonariense Sanhaçu-papa-laranja 

Pyrrhocoma ruficeps Cabecinha-castanha 

Ramphocelus bresilius  Tiê-sangue 

Corysphospingus cucullatus Tico-tico-rei 

Tangara precisa Saíra-precisosa 

Cardinalidae 
Habia rubica Tiê-de-bando 

Cyanoloxia glaucocaerulea  Azulinho 

Estrildidade Estrilda astrild Bico-de-lacre 

Passeridae Passer domesticus Pardal 

Fonte: Wikiaves, 2020. 
 

O Portal da Biodiversidade, 2020, possui registro de 131 espécies de aves nas 

regiões próximas de Ituporanga, conforme pode ser observado no Quadro 29. 

 

Quadro 29: Espécies de aves de possível ocorrência no município de Ituporanga. 

Família Espécie Nome comum 

Tinamidae 
Crypturellus obsoletus Inhambuguaçu 

Crypturellus tataupa Inhambu-chintã 

Cracidae Penelope obscura Jacuaçu 
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Família Espécie Nome comum 

Penelope superciliaris Jacupemba 

Odontophoridae Odontophorus capueira Uru 

Ardeidae 

Ardea alba Garça-branca-grande 

Bubulcus ibis Garça-vaqueira 

Tigrisoma fasciatum Socó-boi-escuro 

Syrigma sibilatrix Maria-faceira 

Butorides striata Socozinho 

Egretta thula Garça-branca-pequena 

Threskiornithidae Theristicus caudatus Curicaca 

Cathartidae 
Coragyps atratus Urubu-de-cabeça-preta 

Sarcoramphus papa Urubu-rei 

Accipitridae buteo brachyurus Gavião-de-cauda-curta 

Charadriidae Vanellus chilensis Quero-quero 

Columbidae 

Columbina picui Rolinha-picui 

Columbina talpacoti Rolinha-roxa 

Geotrygon montana Pariri 

Leptotila rufaxilla Juriti-gemedeira 

Leptotila verreauxi Juriti-pupu 

Patagioenas plumbea Pomba-amargosa 

Cuculidae 

Crotophaga ani Anu-preto 

Guira guira Anu-branco 

Piaya cayana Alma-de-gato 

Trochilidae 

Eupetomena macroura Beija-flor-tesoura 

Florisuga fusca Beija-flor-preto 

Phaethornis eurynome Beija-flor-de-rabo-branco 

Phaethornis squalidus Rabo-branco-pequeno 

Thalurania glaucopis Beija-flor-de-fronte-violeta 

Trogonidae 
Trogon rufus Surucuá-de-barriga-amarela 

Trogon surrucura Surucuá-variado 

Alcedinidae 
Chloroceryle americana Martin-pescador-pequeno 

Megaceryle torquata Martim-pescador-grande 

Bucconidae Malacoptila striata Barbudo-rajado 

Ramphastidae 

Pteroglossus baillon Araçari-banana 

Selenidera maculirostris Araçari-poca 

Ramphastos dicolorus Tucano-de-bico-verde 

Picidae 

Campephilus robustus Pica-pau-rei 

Colaptes campestris Pica-pau-do-campo 

Melanerpes flavifrons Benedito-de-testa-amarela 
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Família Espécie Nome comum 

Piculus aurulentus Pica-pau-dourado 

Picumnus nebulosus Pica-pau-anão-carijó 

Picumnus temminckii Pica-pau-anão-de-coleira 

Veniliornis spilogaster Picapauzinho-verde-carijó 

Falconidae 

Caracara plancus Carcará 

Falco sparverius Quiriquiri 

Micrastur ruficollis Falcão-caburé 

Milvago chimachima Gavião-carrapateiro 

Thamnophilidae 
Pyriglena leucoptera Papa-taoca-do-sul 

Thamnophilus caerulescens Choca-da-mata 

Conopophagidae Conopophaga melanops Cuspidor-de-mascara-preta 

Grallariidae Grallaria varia Tovacuçu 

Formicariidae Chamaeza campanisona Tovaca-campainha 

Dendrocolaptidae Sittasomus griseicapillus Arapaçu-verde 

Furnariidae 

Dendrocolaptes platyrostris Arapaçu-grande 

Furnarius rufus Joao-de-barro 

Lochmias nematura João-porca 

Philydor atricapilluss Limpa-folha-coroado 

Synallaxis ruficapilla Pichororé 

Synallaxis spixi João-teneném 

Xiphocolaptes albicollis Arapaçu-de-garganta-branca 

Xiphorhynchus fuscus Arapaçu-rajado 

Pipridae Chiroxiphia caudata Tangará 

Tityridae 

Pachyramphus castaneus Caneleiro 

Pachyramphus validus Caneleiro-de-chapeu-preto 

Schiffornis virescens Flautim 

Tityra cayana Anambé-branco-de-rabo-preto 

Cotingidae 

Carpornis cucullata Corocoxó 

Procnias nudicollis Araponga 

Pyroderus scutatus Pavó 

Tyrannidae 

Attila phoenicurus Capitão-castanho 

Attila rufus Capitão-de-saíra 

Colonia colonus Viuvinha 

Machetornis rixosa Suiriri-cavaleiro 

Megarynchus pitangua Neinei 

Mionectes rufiventris Abre-asa-de-cabeça-cinza 

Myiarchus swainsoni Irré 

Myiodynastes maculatus Bem-te-vi-rajado 
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Família Espécie Nome comum 

Pitangus sulphuratus Bem-te-vi 

Poecilotriccus plumbeiceps Tororó 

Tolmomyias sulphurescens Bico-chato-de-orelha-preta 

Tyrannus melancholicus Suiriri 

Vireonidae Cyclarhis gujanensis Pitiguari 

Hirundinidae 

Progne chalybea Andorinha-domestica-grande 

Pygochelidon cyanoleuca Andorinha-pequena-de-casa 

Stelgidopteryx ruficollis Andorinha-serradora 

Turdidae 

Turdus albicollis Sabiá-coleira 

Turdus amaurochalinus Sabiá-poca 

Turdus leucomelas Sabiá-barranco 

Turdus rufiventris Sabiá-laranjeira 

Turdus subalaris Sabia-ferreiro 

Mimidae Mimus saturninus Sabiá-do-campo 

Parulidae 
Basileuterus culicivorus Pula-pula 

Geothlypis aequinoctialis Canario-sapé 

Icteridae Molothrus bonariensis Chupim 

Thraupidae 

Coereba flaveola Cambacica 

Dacnis cayana Saí-azul 

Euphonia cyanocephala Gaturamo-rei 

Euphonia pectoralis Ferro-velho 

Euphonia violacea Gaturamo-verdaeiro 

Hemithraupis ruficapilla Saira-ferrugem 

Lanio melanops Tiê-de-topete 

Pipraeidea melanonota Saíra-viúva 

Saltator similis Trinca-ferro 

Sicalis flaveola Canário-da-terra 

Sporophila caerulescen Coleirinho 

Sporophila melanogaster Caboclinho-de-barriga-preta 

Tachyphonus coronatus Tiê-preto 

Tangara cyanocephala Saíra-de-cebaça-azul 

Tangara palmarum Sanhaçu-do-coqueiro 

Tangara sayaca Sanhaçu-Zincento 

Tangara seledon Saiíra-sete-cores 

Cardinalidae Habia rubica Tiê-de-bando 

Rallidae 

Aramides saracura Saraacura-do-mato 

Porzana albicollis Sanã-carijó 

Aramides cajanea Saracura-tres-potes 
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Família Espécie Nome comum 

Galinula Galeata Frango-d’agua-comum 

Aramidae Aramus guarauna Carão 

Momotidae Baryphthengus ruficapillus Juruva-verde 

Psittacidae 

Pionopsitta pileata Cuiu-cuiu 

Pyrrhura frontalis Tiriba-de-testa-vermelha 

Triclaria malachitacea Sabiá-cica 

Pionus maximiliani Maitaca-verde 

Brotogeris tirica Periquito-rico 

Cathartes sp Cathartes aura Urubu-de-cabeça-vermelha 

Apolidae Chaetura cinereiventris Andorinhão-de-sobre-cinzento 

Mitrospingidae Orthogonys chloricterus Catirumbava 

Phalacrocoracidae Phalacrocorax brasilianus Biguá 

Emberizidae Zonotrichia capensis Tico-tico 

Fonte: Portal da biodiversidade, 2020. 

 

Durante as visitas para reambulação da hidrografia no município foram 

avistadas várias espécies de aves entre elas: Quero-quero, Frango d’agua, Jacuaçu, 

Carão, Socozinho e Sanhançu-cinzento - Figura 97 a Figura 116 

 

Figura 97: Exemplo de ( Thraupidae /Thraupis sayaca) Sanhançu-Cinzento visualizado no município 
de Ituporanga. 

 
Fonte: CINCATARINA, 2020. 
 

https://www.wikiaves.com.br/wiki/thraupidae
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Figura 98: Exemplo de (Anatidae/Amazonetta brasiliensis) Marreca-pé-vermelho visualizado no 
municipio de Ituporanga 

 
Fonte: CINCATARINA, 2020 
 
Figura 99: Exemplo de (Aramidae/Aramus Guarauna) Carão visualizado no município de Ituporanga 

 
Fonte: CINCATARINA,2020 
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Figura 100: Exemplo de (Ardeidae/Butorides striata) Socozinho visualizado no município de 
Ituporanga. 

 
Fonte: CINCATARINA,2020 
 
Figura 101: Exemplo de (Fringillidae/Carduelis carduelis) Pintassilgo visualizado no município de 
Ituporanga. 

 
Fonte: CINCATARINA,2020 
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Figura 102: Exemplo de (Cuculidae/Crotophaga ani) Anu Preto Visualizado no município de 
Ituporanga. 

 
Fonte: CINATARINA,2020 
 
Figura 103: Exemplo de (Rallidae/Gallinu galeata) Frango -d’agua- comum  Visualizado no município 
de Ituporanga. 

 
Fonte: CINCATARINA, 2020 
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Figura 104:Exemplo de (Icteridae/Molothrus bonariensis) Chupim visualizado no município de 
Ituporanga. 

 
Fonte: CINCATARINA, 2020 
 
Figura 105: Exemplo de (Cracidae/Penelope jacuguaçu) Jacu visualizado no município de Ituporanga. 

 
Fonte: CINCATARINA, 2020 

 



 

134 

 

Figura 106: Exemplo de (Tyrannidae/Pitangus sulphuratus) Bem-te-vi visualizado no município de 
Ituporanga. 

 
Fonte: CINCATARINA, 2020 
 
Figura 107: Exemplo de (Emberizidae/Sicalis flaveola) canário-da-terra visualizado no município de 
Ituporanga. 

  
Fonte: CINCATARINA,2020 
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Figura 108: Exemplo de (Tyrannidae/Tyrannus savana) Tesoureiro visualizado no município de 
Ituporanga. 

 
Fonte: CINCATARINA, 2020 
 
Figura 109: Exemplo de (Charadriidae/Vanellus Chilensis) Quero-Quero visualizado no município de 
Ituporanga. 

 
Fonte:CINCATARINA,2020 
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Figura 110: Exemplo de (Ardeidae/Egretta thula) Garça-branca-pequena visualizado no município de 
Ituporanga. 

 
Fonte:CINCATARINA,2020 
 
Figura 111: Exemplo de (Furnariidae/Furnarius rufus) João-de-barro visualizado no município de 
Ituporanga. 

 
Fonte: CINCATARINA, 2020 
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Figura 112: Exemplo de (Threskiornithidae/Phimosus Infuscatus) Tapicuru-de-cara-pelada, tambem 
conhecido como Socó-preto, visualizado no município de Ituporanga. 

 
Fonte: CINCATARINA, 2021 
 
Figura 113: Exemplo de (Tucanos/Ramphastos dicolorus) Tucano-de-bico-verde, visualizado no 
município de Ituporanga. 

 
Fonte:CINCATARINA,2021 
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Figura 114: Exemplo de Tucanos/Ramphastos dicolorus, Tucano-de-bico-verde, visualizado no 
município de Ituporanga. 

 
Fonte:CINCATARINA,2021 

 
Figura 115:Exemplo de filhote de (Charadriidae/Vanellus Chilensis) Quero-Quero visualizado no 
município de Ituporanga. 

 
Fonte: CINCATARINA, 2021 
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4.5.11.4 Mamíferos 

 

Das 5.487 espécies de mamíferos do mundo (Schipper et al., 2008), cerca de 

701 ocorrem no Brasil (Paglia et al., 2012). Em Santa Catarina são conhecidas cerca 

de 153 espécies de mamíferos (CHEREM et al., 2004). 

De acordo com o Portal da Biodiversidade, 2020, existem 34 espécies de 

mamíferos registradas no município, Quadro 29.Quadro 29: Espécies de aves 

registradas no município de Ituporanga. 

 

Quadro 29: Espécies de aves registradas no município de Ituporanga. 

Ordem / Família Espécie Nome popular 

Atelidae Alouatta guariba Bugio-marron 

Phyllostomidae 

Anoura caudifera Morcego-focinhudo 

Anoura geoffroyi Morcego-beija-flor 

Artibeus fimbriatus Morcego-da-cara-branca 

Artibeus lituratus Morcego  

Carollia perspicillata Morcego-de-cauda-curta 

Chiroderma doriae Morcego 

Glyphonycteris sylvestris Morcego 

Molossus molossus Morcego-de-cauda-livre 

Platyrrhinus lineatus Morcego-de-linha-branca 

Sturnira lilium Morcego-fruteiro 

Dasypodidae 
Dasypus novemcinctus Tatu-galinha 

Cabassous tatouay Tatu-rabo-mole-grande 

Cebus nigritus Cebus nigritus Macaco-prego-preto 

Canidae Cerdocyon thous  Cachorro-do-mato 

Dasyproctidae Dasyprocta azarae Cutia 

Didelphidae 
Didelphis albiventris Gamba-de-orelha-branca 

Didelphis aurita Gamba-de-orelha-preta 

Mustelidae 

Eira barbara Irara 

Lontra longicaudis  Lontra 

Galictis cuja  Furão 

Didelphimorphia Philander frenatus Cuica-de-quatro-olhos 

Didelphidae Gracilinanus microtarsus Cuíca 

Cavidae Hydrochaeris hydrochaeris Capivara 

Felidae 

Leopardus pardalis  Jaguatirica 

Puma yagouaroundi Gato-mourisco 

Puma concolor Onça-parda 

Leopardus wiedii  Gato-maracajá 

Cervidae 
Mazama americana Veado-mateiro 

Mazama nana  Veado-bororó-do-sul 
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Ordem / Família Espécie Nome popular 

Procionideos Procyon cancrivorus Guaxinim 

Cebidae Sapajus nigritus Macaco-prego-preto 

Suidae Sus scrofa Javali 

Mymecophagidae Tamandua tetradactyla Tamanduá-mirim 

Fonte: Portal da biodiversidade, 2020. 

 

Durante os trabalhos de campo foi registrada a presença de Capivara, Figura 

116. 

 

Figura 116: Exemplo de (Cavidae / Hydrochaeris hydrochaeris), Capivara visualizado no município de 
Ituporanga. 

 

Fonte: CINCATARINA,2020 

 

4.5.11.5 Ictiofauna 

 

A ictiofauna brasileira compreende 2.300 espécies de água doce conforme 

apresenta o Check List of the Freshwater Fishes of South and Central America (REIS 

et al., 2003) e 1.298 espécies marinhas, segundo Menezes et al. (2003). Todavia, a 

imensa diversidade faunística do nosso território não é conhecida, pois dezenas de 

espécies de peixes são descritas anualmente no Brasil e, portanto, é de se prever que 
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a riqueza total efetiva seja ainda muito maior. Por outro lado, dezenas de espécies 

podem estar sendo extintas, mesmo sem o nosso conhecimento. 

Esse fenômeno pode estar associado aos impactos que a Mata Atlântica tem 

sofrido, com a drástica redução das florestas marginais, provedoras de alimento, 

sombra e abrigo para muitas espécies de peixes (BÖHLKE et al., 1978; LOWE-

MCCONNELL, 1987; CASTRO & CASATTI, 1997). 

O Livro Vermelho da Fauna Brasileira Ameaçada de Extinção cita a existência 

de 14 espécies de peixes de água doce ameaçadas de extinção no Estado de Santa 

Catarina, sendo eles: Cação-estrela (Rhincodon typus), Lambari (Astyanax 

gymnogenys, Hyphessobrycon taurocephalus, Mimagoniates rheocharis) Tetra 

(Mimagoniates lateralis), Néon (Elacatinus figaro), Limpa-fundo (Corydoras 

macropterus), Boa-noite (Tatia boemia), Tubarão-peregrino (Cetorhinus maximus) e 

outros que não possuem nomes populares, Rachoviscus crassiceps, Spintherobolus 

ankoseion, Campellolebias brucei, Campellolebias chrysolineatus, Listrura camposi. 

Silveira, 2012, descreve a classificação taxonômica das espécies de peixes 

registradas na bacia hidrográfica do Sudeste Catarinense que engloba o município de 

Ituporanga. São ao todo 67 registros que podem ser observados no Quadro 30. 

 

Quadro 30: Relação de peixes com possível ocorrência em Ituporanga. 

Família Espécie Nome comum 

Atherinopsidae Atherinella brasiliensis Charuto, Manjuba, Manjuba-verde 

Anostomidae Leporinus sp Piauçu, Piau-Açu. 

Characidae  

Astyanax altiparanae Lambari 

Astyanax bimaculatus Lambari, Piaba 

Astyanax brachypterygium Lambari 

Astyanax cremnobates Lambari-de-cabeceira 

Astyanax eigenmanniorum Piaba do Rio Grande do Sul, Lambari 

Astyanax fasciatus Lambari do Rabo Vermelho 

Astyanax giton Piaba do Rio Paraíba 

Bryconamericus iheringii Lambari 

Bryconamericus microcephalus Lambari 

Bryconamericus stramineus Lambari, Piaba 

Galeocharax humeralis Saicanga 

Hollandichthys multifasciatus Lambari Listrado 

Hyphessobrycon luetkenii Lambari 

Hyphessobrycon reticulatus Piaba, Tetra Reticulado 

Crenuchidae 
Characidium lanei Mocinha 

Characidium pterostictum Canivete 
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Família Espécie Nome comum 

Hemipsilichthys splendens - 

Characidium zebra Mocinha, Piquira 

Erythrinidae Hoplias malabaricus Traíra, Taraíra 

Ariidae 
Genidens barbus Cumbaca, Cabeçudo, Bagre-cachola 

Genidens genidens Bagre, Bagre-guri, Bagre-mandi 

Auchenipteridae Glanidium melanopterum Cumbaca 

Callichthyidae 

Callichthys callichthys Camboatá 

Corydoras ehrhardti Coridora Mármore 

Corydoras paleatus Coridora pimenta, Limpa fundo, 

Scleromystax barbatus Coridora bandada 

Scleromystax salmacis Coridora 

Clariidae Clarias gariepinus Bagre-Africano 

Heptapteridae 

Acentronichthys leptos Bagrinho 

Chasmocranus truncatorostris Jundiá-pintado, Bagre do banhado 

Heptapterus mustelinus Bagre-de-pedra, Mandizinho 

Imparfinis sp. Mandizinho 

Pimelodella australis Mandi, Mandi-chorão 

Rhamdia quelen Nhurundia, Mandi-Guaru, Bagre-Sapo 

Loricariidae 

Ancistrus brevipinnis Cascudo, Cascudo de espinhos 

Ancistrus multispinis Cascudo Barbadinho 

Epactionotus gracilis Peixe-gato 

Epactionotus itaimbezinho Cascudinho-listrado 

Eurycheilichthys pantherinus Lambari-de-fundo 

Hemipsilichthys nudulus  - 

Hemipsilichthys splendens - 

Hisonotus leucofrenatus Limpa Vidro, Cascudinho 

Hypostomus cf. agna Anhá 

Hypostomus commersoni Pirá-tatu 

Hypostomus isbrueckeri Cascudo 

Hypostomus luteus Cascudo pepita de ouro 

Hypostomus regani Cascudo Barata, Chitão 

Cichlidae 

Australoheros facetus Acará Camaleão, Acará Cascudo 

Crenicichla igara Joaninha 

Crenicichla lacustris Jacundá, Joaninha 

Crenicichla lepidota Joaninha, Joana-guensa 

Crenicichla maculata Joaninha-pintada 

Crenicichla missioneira Joaninha 

Geophagus brasiliensis Acará Topete, Papa-Terra, Cará 

Gymnogeophagus gymnogenys Cará, Acará 

Gymnogeophagus rhabdotus Cará, Acará 

Gymnotidae 
Gymnotus carapo Tuvira, sarapó 

Gymnotus pantherinus Peixe-elétrico, Carapo, Sarapó 
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Família Espécie Nome comum 

Gymnotus sylvius Tuvira 

Sternopygidae Eigenmannia virescens Peixe-espada, Pestana, Sarapó 

Synbranchidae Synbranchus marmoratus Muçum, Peixe-cobra 

Anablepidae 

Jenynsia eirmostigma Lambari 

Jenynsia multidentata Barrigudinho 

Jenynsia sanctaecatarinae Jenísia Santa Catarina 

Jenynsia weitzmani Jenísia Pinheiros 

Fonte: Adaptado de Silveira, 2012. 
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5 DESCRIÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA URBANA 

IMPLANTADOS  

 

5.1 INDICADORES DE HABITAÇÃO 

 

A habitação destaca-se como uma necessidade básica do ser humano, sendo 

determinante para a qualidade de vida da população. O conhecimento sobre os 

domicílios, a taxa de ocupação e o acesso aos serviços de infraestrutura básica 

fornecem os subsídios necessários para traçar a caracterização da área e as 

condições oferecidas aos seus moradores. 

O Quadro 31 apresenta a distribuição de domicílios particulares permanentes 

por bairro e a taxa de ocupação para cada um deles. 

 
Quadro 31: Taxa de ocupação urbana por bairro em Ituporanga. 

Bairros População4 Domicílios Taxa de ocupação 

Bela Vista 201 62 3,24 

Boa Vista 1.301 414 3,14 

Centro 3.127 1.116 2,80 

Cerro Negro 711 218 3,26 

da Gruta 731 229 3,19 

Fachinal Vila Nova 93 39 2,38 

Gabiroba 2.288 723 3,16 

Jardim América 1.340 433 3,09 

Nossa Senhora de Fátima 1.244 342 3,64 

Salto Grande 251 71 3,54 

Santo Antônio 1.284 386 3,33 

Seminário 317 100 3,17 

Vila Nova 1.630 485 3,36 

Total - Sede Urbana  14.518 4.618 3,14  

Fonte: IBGE, 2010. 
 

Os bairros mais populosos são o Centro com 22%, o Gabiroba com 16% e o 

Vila Nova com 11% da população urbana. Os bairros menos populosos são o Bela 

Vista e Fachinal Vila Nova, ambos com 1% e o Seminário com 2% da população 

urbana. 

 
4 O número de moradores de domicílios particulares permanentes dos setores censitários de final 
22,46,49,52,53,54,60 e 65 não foi divulgado pelo IBGE, desta forma as informações desses setores 
não foram considerados no cálculo da taxa de ocupação dos bairros Fachinal Vila Nova( 22 e 54), 
Gabiroba (46 e 65), Nossa Senhora de Fátima (53 e 60) e Vila Nova(49 e 52). 
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Com relação à taxa de ocupação por domicílio na área urbana, os bairros Nossa 

Senhora de Fátima e o Salto Grande são os que apresentam as maiores taxas, com 

3,48 e 3,26 habitantes por domicílio, respectivamente. O bairro com a menor taxa de 

ocupação é o Centro, com 2,5 habitantes por domicílio. Na Figura 117 é demonstrada 

a taxa de ocupação nos bairros do município 

 
Figura 117 Taxa de ocupação urbana por domicílio no município de Ituporanga 

 

 
5.2 PRESENÇA DE SISTEMA VIÁRIO IMPLANTADO 

 

As principais vias de acesso ao município são a SC 350, que conecta o 

município a Rio do Sul e dá acesso a BR 282, e a SC 110, que interliga o município à 

Petrolândia e Vidal Ramos. 

A existência da malha viária é característica inicial, conforme a legislação, 

para iniciar a análise de uma área em relação à sua consolidação. Portanto, as 

residências que não possuem acesso através de malha viária oficial do município têm 

descartada a hipótese de consolidação. 

Para a elaboração do cartograma, apresentado na Figura 118 (Apêndice 2), 

utilizou-se como referência o cadastro fornecido pela Prefeitura. 
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Figura 118: Cartograma com o sistema viário implantado no município. 

 

 

5.3 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

A Secretária de Urbanismo é a responsável pela implantação e manutenção 

do sistema público de drenagem urbana de Ituporanga. O sistema de drenagem 

urbana é composto basicamente por estruturas de microdrenagem, contando com 

sarjetas, bocas de lobos e redes coletoras de águas pluviais.  

O município não dispõe de um cadastro da rede de drenagem implantada, o 

que dificulta as ações de manutenção preventiva e/ou corretiva e tornam mais 

complexo o planejamento e a compatibilização de novos projetos com o sistema já 

implantado.  

Em relação a macrodrenagem, a montante da área urbana, há uma bacia de 

contenção, denominada Barragem Sul, essa infraestrutura, instalada no Rio Itajaí do 

Sul, entrou em operação no ano de 1976, tendo sido construída com o intuito de 

amortecer as cheias no Vale do Itajaí, em 2016 foram concluídas as obras de 

ampliação da barragem, que aumentaram a capacidade do reservatório em 20%. 
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No restante da área urbana existem apenas elementos como pontes e 

galerias para passagem de vias sobre os cursos d’água. A macrodrenagem é 

essencialmente realizada pelo Rio Itajaí do Sul e seus afluentes, que cortam a área 

central. 

O cartograma, disponibilizado na Figura 119 – Apêndice 3, foi elaborado 

conforme indicação da Prefeitura sobre as áreas atendidas pelo sistema de drenagem 

municipal. 

 

Figura 119: Área urbana do município atendida pelo sistema de drenagem. 

 

 

5.4 ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL 

 

O abastecimento de água potável na área urbana do município é realizado 

pela CASAN, sendo a regulação dos serviços realizada pela Agência Reguladora 

Intermunicipal de Saneamento (ARIS), conforme Lei Municipal nº 2.451/2013. 

Há dois sistemas de abastecimento de água (SAA) operados pela CASAN, o 

SAA Principal e o SAA Bela Vista. O SAA principal tem como manancial de 

abastecimento o Rio Itajaí do Sul. A água bruta é recalcada por uma estação de 
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recalque instalada na margem do rio, na Rua Presidente Nereu, para a estação de 

tratamento de água (ETA) localizada na Rua Duque de Caxias. Na ETA, estão em 

operação doi módulos de tratamento, um em concreto armado com tratamento 

convencional (coagulação, floculação, decantação, filtração, desinfecção e 

fluoretação) e outro módulo metálico compacto, com vazões de 51,82 L/s e 15 L/s, 

respectivamente (ARIS,2018). 

O sistema de distribuição conta atualmente com 4 centros de reservação, com 

capacidade total de 1.245 m³. A relação das unidades de reservação presentes no 

sistema de abastecimento urbano e suas características são apresentadas no Quadro 

32. 

 

Quadro 32: Relação das Unidades de Reservação do Sistema Urbano de Abastecimento. 

Denominação atual Localização Volume Tipo 

R.1 - a Terreno ETA 200 M³ Concreto apoiado 

R.1 - b Terreno ETA 500 M³ Concreto apoiado 

R.2 - a Bairro Cerro Negro 25 M³ Concreto apoiado 

R.2 - b Bairro Cerro Negro 5X 20 M³ PRFV apoiado 

R.2 - c Bairro Cerro Negro 30 m³ Elevado 

R.3a Bairro Boa Vista 150 Concreto apoiado 

R.3b Bairro Boa Vista 7x20 M³ PRFV apoiado 

R.4 Loteamento Marques 100 M³ - 

Fonte: ARIS (2021). 

 

O SAA Bela Vista tem como manancial um poço artesiano profundo, o 

tratamento da água se dá através da dosagem de ortopolifosfato para redução de ferro 

e manganês presentes na água bruta, posteriormente a água segue para o tanque de 

contato onde é realizada a desinfecção por meio de dosagem de hipoclorito de cálcio. 

A água tratada é encaminhada por recalque a um reservatório elevado em PRFV, com 

capacidade para 20 m³ (ARIS, 2017). 

Conforme Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto do ano de 2020 

(BRASIL, 2020), naquele ano, 100% da população urbana era abastecida pelo SAA 

operado pela CASAN.  No Quadro 33 pode-se observar alguns dados referentes ao 

sistema de abastecimento de água urbano do município. 

 

Quadro 33: Abastecimento de água no município de Ituporanga no ano de 2020 – Dados SNIS. 

Parâmetros Atendimento 

Índice de Atendimento Urbano 100% 

Número total de ligações 6.565 
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Fonte: BRASIL (2021). 

 
O cartograma disponibilizado na Figura 120 (Apêndice 4), foi elaborado 

conforme indicação da Prefeitura sobre as áreas atendidas pelo SAA município. 

 

Figura 120: Cobertura dos serviços de Abastecimento de Água na sede urbana de Ituporanga. 

 

 

5.5 ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 

O município possui sistema coletivo que atende parte da área urbana, bairros 

Santo Antônio, Jardim América e parte do Centro, nos outros locais o esgotamento 

sanitário dos domicílios se dá através de soluções de tratamento individual, com o uso 

de tanque sépticos ou através de métodos alternativos como: fossas negras, ligações 

diretas na rede de drenagem, entre outros.  

Parâmetros Atendimento 

Número total de economias ativas 7.594 

Extensão total da rede (km) 122,30 

Volume Produzido (1.000 m³/ano) 1.567,82 

Índice de perdas na distribuição 39,29% 
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O município não possui cadastro das alternativas individuais de tratamento 

adotadas pelos domicílios, dificultando o diagnóstico do cenário atual. Segundo dados 

do Censo Demográfico de 2010, naquele ano, 71,9% dos domicílios urbanos 

possuíam fossas sépticas, 17,9% destinavam seus efluentes para a rede de drenagem 

pluvial, já que o município ainda não era atendido por rede coletora, e 10,2% dos 

domicílios utilizava outros métodos para disposição dos efluentes produzidos.  

Observa-se com base no cenário do ano de 2010 que aproximadamente 

27,9% dos domicílios localizados na área urbana adotavam técnicas inadequadas 

para tratamento e disposição dos seus efluentes sanitários.  

No Quadro 34 são apresentados os dados do Censo de 2010 referentes ao 

esgotamento sanitário da área urbana. 

 

Quadro 34: Tipo de Esgotamento Sanitário existente em Ituporanga. 

Bairros 
Rede geral de 

esgoto ou pluvial 
(%) 

Fossa séptica 
(%) 

Outro tipo (Vala, fossa 
rudimentar, rios, córrego, 

outros) 
(%) 

Bela Vista 0,0 56,5 43,5 

Boa Vista 19,3 76,3 4,3 

Centro 31,1 65,1 3,8 

Cerro Negro 0,0 49,3 50,7 

da Gruta 12,7 52,4 34,9 

Fachinal Vila Nova 0,0 74,1 25,9 

Gabiroba 10,8 84,7 4,5 

Jardim América 14,3 84,8 0,9 

Nossa Senhora de 
Fátima 

15,4 79,5 5,0 

Salto Grande 0,0 40,8 59,2 

Santo Antônio 19,2 79,3 1,6 

Seminário 5,0 91,0 4,0 

Vila Nova 19,4 63,9 16,7 

Distrito Rio Bonito 12,0 68,0 20,0 

Fonte: IBGE, 2010. 
 

É possível que haja inconsistência nos dados Censo Demográfico de 2010, 

uma vez que, popularmente ocorre confusão sobre a diferenciação entre fossa séptica 

e fossa rudimentar, e entre rede de esgoto e rede de drenagem pluvial. Deste modo 

as informações repassadas ao recenseador podem não corresponder à realidade. 

Assim, as informações são apresentadas por se tratar de dados oficiais disponíveis 
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para o município, porém não significa que são precisas, uma vez que muitas ligações 

com fossa séptica são ligadas posteriormente à rede de drenagem pluvial. 

 É provável que o número de domicílios com tratamento adequado tenha 

aumentado desde 2010 em função dos procedimentos de fiscalização e 

principalmente em função da implantação do sistema de esgotamento sanitário 

coletivo. 

O sistema de esgotamento sanitário coletivo do município teve sua operação 

iniciada em setembro de 2018, e em sua primeira etapa tem capacidade de atender 

cerca de 3.500 pessoas através de 17 km de rede coletoras. A estação de tratamento, 

situada na estrada Geral Rio Batalha, é do tipo compacta e tem capacidade de tratar 

20 l/s de esgoto.  

Apesar das obras desta etapa já terem sido finalizadas, até abril de 2019 

apenas 30% das residências contempladas haviam feito a interligação à rede coletora 

de esgotos, indicando baixa adesão da população (MARQUARDT, 2019). 

O Diagnóstico dos Serviços de Água e Esgoto do ano de 2020 indica que 

cerca de 3.164 pessoas eram atendidas pelo sistema de esgotamento sanitário 

coletivo naquele ano BRASIL (2021).  No Quadro 33 pode-se observar alguns dados 

referentes ao esgotamento sanitário na área urbana do município. 

 

Quadro 35: Esgotamento Sanitário no município de Ituporanga no ano de 2020 – Dados SNIS. 

Fonte: BRASIL (2021). 

 

O cartograma, disponibilizado na Figura 121 (Apêndice 5), foi elaborado 

conforme indicação da Prefeitura sobre as áreas atendidas pelo sistema público de 

esgotamento sanitário. 

 

Parâmetros Atendimento 

Índice de atendimento urbano de esgoto (%) 18,72 

Número total de ligações 1.101 

Número total de economias ativas 1.085 

Extensão da rede de esgoto (km) 17,70 

Volume de esgoto coletado (1.000 m³/ano) 112,10 

Volume de esgoto tratado (1.000 m³/ano) 112,10 
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Figura 121:Cobertura do sistema de coleta e tratamento de efluentes na sede urbana de Ituporanga. 

 

 

5.6 DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

 

A energia elétrica do Município é fornecida pelas Centrais Elétricas de Santa 

Catarina - CELESC, contado com 11.642 unidades consumidoras em setembro de 

2021. O Quadro 36 apresenta o número de ligações por classe no último mês de cada 

ano. 

 

Quadro 36: Ligações elétricas por classe de consumidores (cativos) em Ituporanga. 

Número de Consumidores por Classe 

Classes 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Residencial 5.711 5.927 6.193 6.346 6.487 6.690 6.842 

Industrial 347 327 297 304 315 335 361 

Comercial 838 861 912 950 980 995 1.030 

Rural 2.838 2.893 2.938 2.934 2.980 2.979 3.021 

Poder Público 127 137 113 110 110 119 125 

Iluminação 
Pública 

1 1 1 1 3 3 3 

Serviço Público 12 13 14 14 18 19 22 

Consumo próprio 3 3 3 3 3 3 3 
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Número de Consumidores por Classe 

Classes 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Total geral 9.877 10.162 10.471 10.662 10.896 11.143 11.407 

Fonte: CELESC, 2022. 
 
Figura 122: Porcentagem de Ligações elétricas por classe consumidora em dezembro de 2020. 

 

Fonte: CELESC, 2022.  

 

Já o Quadro 37e a Figura 123 apresentam o consumo de energia elétrica por 

classe, em MWh. 

 

Quadro 37 - Energia distribuída por classe de consumidores cativos em Ituporanga. 

Energia distribuída por classe (MWh) 

Classes 2017 2018 2019 2020 

Residencial 16.700,53 17.074,91 18.223,82 19.441,81 

Industrial 7.187,09 7.903,81 7.914,53 4.816,18 

Comercial 8.425,56 8.815,31 9.401,68 9.362,50 

Rural 14.868,44 14.658,57 15.444,39 16.664,20 

Poder Público 1.260,17 1.187,40 1.264,86 897,20 

Iluminação 
Pública 

1.886,08 1.923,13 1.963,22 1.910,80 

Serviço Público 1.085,06 1.109,71 1.338,21 1.352,23 

Consumo 
próprio 

83,90 55,41 65,64 44,03 

Total geral 51.496,81 52.728,25 55.616,36 54.488,95 

Fonte: CELESC, 2022. 
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Figura 123: Proporção de consumo de energia elétrica por classe consumidora no ano de 2020. 

 
Fonte: CELESC, 2022. 

 

A Figura 124 (Apêndice 6) ilustra a cobertura do fornecimento de energia 

elétrica no perímetro urbano. 

 

Figura 124: Cobertura do fornecimento de energia elétrica – Ituporanga. 
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5.7 LIMPEZA URBANA, COLETA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

O serviço de coleta e transporte dos resíduos sólidos domiciliares urbanos e 

rurais não recicláveis é realizado pela empresa Saay’s Soluções Ambientais através 

do contrato n º77/2017 e seus aditivos, com vigência até 23/02/2022. A coleta de 

resíduos não-recicláveis abrange toda a área urbana e ocorre regularmente de 

segunda-feira a sábado, o cronograma de atendimento prevê frequência diária na área 

central e de duas a três vezes por semana nos demais bairros. Já a área rural é 

atendida com frequência semanal ou quinzenal. A destinação dos resíduos é feita em 

aterro licenciado sob responsabilidade da empresa Serrana Engenharia Ltda. 

A coleta dos resíduos recicláveis no município é realizada pela Prefeitura 

Municipal com o auxílio de coletores disponibilizados pela Cooperativa de Trabalho 

de Catadores de Materiais Recicláveis de Ituporanga, através do contrato nº 83/2021 

com vigência até 28/08/2022. A coleta de recicláveis ocorre de segunda a sexta-feira 

e atende toda a área urbana, a frequência de coletas nos bairros é de duas vezes por 

semana. 

Os resíduos coletados são destinados a uma unidade de triagem, que se 

localiza na Estrada Geral Cerro Negro, no bairro Cerro Negro, onde são separados 

pelos associados da Cooperativa. A parcela com potencial de reciclagem é 

comercializada e os rejeitos são destinados para o aterro da empresa Serrana 

Engenharia Ltda. 

No Quadro 42 são apresentados os dados sobre a coleta de resíduos sólidos, 

relativos ao ano de 2020, que foram disponibilizados pelo Município ao Sistema 

Nacional de Informações Sobre Saneamento.  

 

Quadro 42: Coleta de resíduos sólidos no município de Ituporanga no ano de 2020 – Dados SNIS. 

Fonte: BRASIL (2021). 

 

Parâmetros Atendimento 

População urbana atendida no município pelo serviço de coleta domiciliar 
porta-a-porta (Habitantes) 

11.500 

Percentual da população atendida com frequência diária (%) 20 

Percentual da população atendida com frequência 2 ou 3 vezes por semana 
(%) 

60 

Percentual da população atendida com frequência 1 vez por semana (%) 20 

Quantidade total de RDO e RPU coletada por todos os agentes 
(Tonelada/ano) 

6.214 
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A abrangência do serviço de coleta de resíduos é apresenta através da Figura 

125 (Apêndice 7). 

 

Figura 125: Área de cobertura do sistema de coleta de resíduos sólidos 

 

 
5.8 SAÚDE 

 

Segundo o Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNESNet, 

2022), Ituporanga contava em fevereiro de 2022, com 75 estabelecimentos de saúde, 

divididos nos seguintes setores. 

 

Quadro 43: Estabelecimentos de saúde no município de Ituporanga. 

Tipo de Estabelecimento Total 

Hospital Geral 1 

Centro de Saúde/Unidade Básica 9 

Policlínica 2 

Consultório Isolado 38 

Clínica/ Centro de Especialidade 11 

Unidade de Apoio Diagnose e Terapia 5 

Central de Gestão em Saúde 1 
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Tipo de Estabelecimento Total 

Unidade móvel de nível pré-hospitalar na 
área de urgência 

2 

Farmácia 4 

Central de regulação do acesso 1 

Unidade de atenção em regime residencial 1 

Total 75 

Fonte: CNESNet, 2018. 

 

Quadro 44: Número de leitos de internação existentes por tipo de especialidade. 

Especialidade Número de Leitos 

Cirúrgicos 14 

Clínicos 23 

Pediátrico 6 

Obstétrico 16 

Outras especialidades 1 

UTI Isolamento 10 

Total 70 

Fonte: DATASUS, 2010. 

 

5.9 FROTA MUNICIPAL 

 

O abaixo apresenta a evolução da frota municipal entre 2005 e 2020 e a 

classificação desta. 

 

Quadro 45: Frota Municipal de Ituporanga. 

Frota Municipal 
Ano 

2005 2010 2015 2020 

Automóvel 5.447 7.745 10.259 12.640 

Caminhão 494 636 687 811 

Caminhão trator 84 120 196 392 

Caminhonete 353 996 1.563 2.143 

Camioneta - 231 437 779 

Micro-ônibus 13 21 38 43 

Motocicleta 1.218 2.071 2.670 3.087 

Motoneta 257 688 1.026 1.052 

Ônibus 36 42 64 78 

Outros - 313 543 1.112 

Utilitário - 57 141 349 

Trator de rodas 1 6 10 17 
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Frota Municipal 
Ano 

2005 2010 2015 2020 

Total 7.903 12.926 17.634 22.503 

Fonte: Ministério da Infraestrutura, Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN, 2020). 

 

Entre os anos de 2005 e 2015 houve um aumento de 223,13% na frota 

municipal de veículos. Em 2020, o município contava com 22.503 veículos. 
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6 IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS DE RELEVANTE INTERESSE AMBIENTAL E 

ÁREAS DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DIRETA 

DA OCUPAÇÃO E INDICAÇÃO DAS ÁREAS QUE DEVEM SER 

RESGUARDADAS 

 

6.1 UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 

As áreas de relevante interesse ambiental são Unidades de Conservação 

classificadas como Unidades de Uso Sustentável, ou seja, são áreas que visam 

conciliar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos naturais. 

Nesse grupo, atividades que envolvem coleta e uso dos recursos naturais são 

permitidas, mas desde que praticadas de uma forma que a perenidade dos recursos 

ambientais renováveis e dos processos ecológicos esteja assegurada (MMA, 2016).  

As Unidades de Conservação formam o SNUC – Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação, instituído pela Lei 9.985/2000, este possui como uma de 

suas ferramentas o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, onde é possível 

consultar, por município brasileiro a existência e características da Unidade de 

Conservação que se procura.  

Em pesquisa junto ao Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, não foi 

encontrado nenhum registro de áreas de relevante interesse ambiental (Figura 126). 
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Figura 126: Delimitação das UCs Federais e Estaduais em relação a Ituporanga. 

 
 

6.2 ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO 

 

Das áreas prioritárias para conservação classificadas pelo MMA, duas se 

localizam no município de Ituporanga (Figura 127). Trata-se de uma área ao norte do 

município, nominada Vale do Neisse, que possui 913,73 Km2, importância e prioridade 

muito alta e ação prioritária para a recuperação e outra área à sudeste do município, 

de importância e prioridade alta para a ação prioritária Educação Ambiental. 
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Figura 127: Delimitação das Áreas Prioritárias para conservação em relação a Ituporanga.  

 

 

6.3 TERRAS INDÍGENAS 

 

De acordo com a Constituição Federal vigente, os povos indígenas detêm o 

direito originário e o usufruto exclusivo sobre as terras que tradicionalmente ocupam. 

As fases do procedimento demarcatório das terras tradicionalmente ocupadas, abaixo 

descritas, são definidas por Decreto da Presidência da República e atualmente 

consistem em: 

 

Em estudo: Realização dos estudos antropológicos, históricos, fundiários, 
cartográficos e ambientais, que fundamentam a identificação e a 
delimitação da terra indígena. 
Delimitadas: Terras que tiveram os estudos aprovados pela Presidência 
da Funai, com a sua conclusão publicada no Diário Oficial da União e do 
Estado, e que se encontram na fase do contraditório administrativo ou em 
análise pelo Ministério da Justiça, para decisão acerca da expedição de 
Portaria Declaratória da posse tradicional indígena. 
Declaradas: Terras que obtiveram a expedição da Portaria Declaratória 
pelo Ministro da Justiça e estão autorizadas para serem demarcadas 
fisicamente, com a materialização dos marcos e georreferenciamento.  
Homologadas: Terras que possuem os seus limites materializados e 
georreferenciados, cuja demarcação administrativa foi homologada por 
decreto Presidencial. 
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Regularizadas: Terras que, após o decreto de homologação, foram 
registradas em Cartório em nome da União e na Secretaria do Patrimônio 
da União. 
Interditadas: Áreas Interditadas, com restrições de uso e ingresso de 
terceiros, para a proteção de povos indígenas isolados. 

 

Das terras indígenas integrantes na legislação vigente (CF/88, Lei 6001/73 – 

Estatuto do Índio, Decreto nº1775/96) nenhuma se localiza no limite administrativo do 

município (Figura 128). 

 

Figura 128: Ituporanga em relação as terras indígenas do Estado. 

 
 

6.4 INDICAÇÃO E MAPEAMENTO DAS ÁREAS DE POSSIVEL INTERESSE 

ECOLOGICO  

 

Conforme define a Legislação Federal n° 9.985/2000 que instituiu o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação e dá outras providências, as Áreas de 

Relevante Interesse Ecológico (ARIEs) são áreas em geral de pequena extensão, com 

pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias 

ou que abriga exemplares raros da biota regional e tem como objetivo manter os 

ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível 
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dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da 

natureza. Em geral, as ARIEs são estabelecidas em áreas com menos de 5.000 

hectares, podendo ser constituídas por terras públicas ou privadas.  

Em Ituporanga foram identificadas 26 áreas através de fotointerpretação que 

apresentam um maciço florestal acima de 10 ha dentro do perímetro urbano ou com 

parte na área, que foram categorizadas em altura, sendo que em todas as áreas existe 

a presença de vegetação com copa maior que 20 (vinte) metros, essa identificação 

auxilia o município na triagem de regiões que futuramente podem se tornar ARIEs. 

Para a conversão de qualquer uma dessas áreas em ARIE são necessários 

estudos técnicos que permitam realizar a caracterização das diferentes formações 

vegetais e sua fauna associada; caracterização do uso do solo dentro dos limites 

propostos; caracterização da população residente, contendo o número e tamanho 

médio das propriedades e o padrão de ocupação da área; avaliação dos principais 

indicadores socioeconômicos do município e a caracterização da população 

tradicional residente, entre outras exigências legais. Além desses estudos é 

importante que a população reivindique a proteção das áreas objeto em estudo, 

ressaltando que elas possuem importância cultural ou de beleza cênica, ou mesmo 

para assegurar o uso sustentável dos recursos naturais. 

As respectivas áreas apresentam a classificação da vegetação de acordo com 

a Resolução CONAMA n°04/1994, convalidada pela Resolução CONAMA 

n°388/2007, que define vegetação primária e secundária nos estágios inicial, médio e 

avançado no estado de Santa Catarina, considerando apenas o critério de altura 

média, dos Art. 1° e Art. 3° temos: 

 

- Vegetação primária com altura superior a 20 metros; 
- Vegetação secundária em estágio inicial de regeneração com altura total 
média até 4 metros; 
- Vegetação secundária em estágio médio de regeneração com altura total 
média de até 12 metros; e 
- Vegetação secundária em estágio avançado de regeneração com altura 
total média até 20 metros. 

 

Conforme descrito, as respectivas áreas apresentam alguns pontos com 

vegetação acima de 20 metros, porém se enquadram em apenas um dos critérios para 

a classificação do estágio sucessional, assim antes da confirmação de qualquer uma 

dessas áreas com Interesse Ecológico, é necessário novos estudos mais específicos.  
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Torna-se também importante a recuperação e manutenção de áreas verdes 

municipais, por serem excelentes alternativas para a restauração florestal da cidade, 

pois além de desempenharem função ecológica e de auxiliarem no processo de 

infiltração da água da chuva, desempenham também função estética e de lazer, 

porém, possuem uma extensão maior que as praças e canteiros públicos, impactando 

positivamente o microclima da região. 

De acordo com o Art. 8º, § 1º, da Resolução CONAMA nº 369/2006, 

considera-se área verde de domínio público "o espaço de domínio público que 

desempenhe função ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da 

qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e 

espaços livres de impermeabilização". As áreas verdes urbanas são consideradas 

como o conjunto de áreas que apresentam cobertura vegetal, arbórea nativa e 

introduzida, arbustiva ou rasteira e que contribuem de modo significativo para a 

qualidade de vida e o equilíbrio ambiental nas cidades (MMA, 2016). 

As áreas apresentadas como de Possível Interesse Ecológico (Figura 129 a 

Figura 154), após classificação altimétrica foram organizadas de acordo com a 

porcentagem de ocupação de cada uma das classes de altura. Essa classificação 

visou encontrar as áreas que apresentavam maior percentual de vegetação com o 

porte acima de 12 metros, provavelmente em estágio de regeneração mais avançado.  
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Figura 129: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 1. 

 

 

Figura 130: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 2 
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Figura 131: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 3 

 

 

Figura 132: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 4 
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Figura 133: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 5 

 

 

Figura 134: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 6 
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Figura 135: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 7 

 

 

Figura 136: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 8 
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Figura 137: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 9 

 

 

Figura 138: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 10 
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Figura 139: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 11 

 

 

Figura 140: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 12 
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Figura 141: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 13 

 

 

Figura 142: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 14 
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Figura 143: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 15 

 

 

Figura 144: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 16 
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Figura 145: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 17 

 

 

Figura 146: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 18 
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Figura 147: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 19 

 

 

Figura 148: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 20 
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Figura 149: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 21 

 

 

Figura 150: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 22 
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Figura 151: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 23 

 

 

Figura 152: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 24 
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Figura 153: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 25 

 

 

Figura 154: Indicação de Área com Potencial Interesse Ecológico – Área 26 
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Das 26 áreas identificadas acima de 10 hectares no município, 22 delas 

apresentaram mais de 50% de sua área com vegetação acima de 12 metros de altura, 

demonstrando que a maioria das áreas apresentam uma das características para 

serem consideradas áreas com estágio avançado de preservação, conforme o Quadro 

38. 

 

Quadro 38: Classificação das Áreas de Possível Interesse Ecológico. 

Áreas de Possível 
Interesse Ecológico 

Área Total (ha) % de vegetação acima de 12 metros 

Área 1 27,08 75,0 

Área 2 288,81 73,8 

Área 3 59,36 57,4 

Área 4 22,82 78,1 

Área 5 36,30 53,2 

Área 7 14,01 54,0 

Área 9 10,24 74,2 

Área 10 25,08 64,3 

Área 11 10,78 75,3 

Área 12 28,46 69,7 

Área 13 10,09 67,7 

Área 14 15,51 68,0 

Área 16 112,03 61,8 

Área 17 80,90 85,4 

Área 18  66,1 

Área 19 47,32 65,6 

Área 20 10,97 62,9 

Área 21 202,73 54,9 

Área 22 13,79 57,1 

Área 23 81,57 52,4 

Área 25 59,47 55,4 

Área 26 33,34 50,5 

 

Observa-se que grande parte dos percentuais de área com vegetação acima 

de 12 metros (> 50%) são em alguns dos menores fragmentos encontrados com mais 

de 10 hectares, sendo que todos possuem menos de 50 ha. Assim indica-se que um 

levantamento melhor desses locais seja feito, pelo fato de a altura ser apenas um dos 

critérios de classificação do estágio de regeneração da vegetação, necessitando-se 

de mais estudos para a conclusão específica de cada uma dessas áreas. Esses 

devem conter: a identificação de espécies, levantamento fitosssociológico com 

identificação ou mensuração do diâmetro dos indivíduos e média dos diâmetros, altura 

144,68
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dos indivíduos e média delas, área basal, volume, presença de espécies indicadoras, 

espécies epífitas, trepadeiras, serapilheira e diversidade biológica, para possuir mais 

informações para a caracterização do estágio sucessional, os quais também definem 

a classificação conforme Resolução CONAMA n°04/1994. 
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7 CARACTERIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS CONSIDERADAS DE 

RISCO A INUNDAÇÕES E DESLIZAMENTOS E HISTÓRICO DE OCORRÊNCIA 

NAS ÁREAS DE OCUPAÇÃO CONSOLIDADA  

 

7.1 ENCHENTES E INUNDAÇÕES 

 

Enchentes e inundações são eventos naturais que ocorrem com periodicidade 

nos cursos d’água. A magnitude e frequência destas ocorrem em função da 

intensidade e distribuição da precipitação, da taxa de infiltração de água no solo, do 

grau de saturação do solo e das características morfométricas e morfológicas da bacia 

de drenagem.  

A enchente se caracteriza como a elevação temporária do nível d’água normal 

do curso d’água, ocupando toda a calha do rio. A inundação é um tipo particular de 

enchente, na qual a elevação do nível d'água atinge tal magnitude que as águas não 

se limitam à calha principal do rio, extravasando para áreas marginais, habitualmente 

não ocupadas pelas águas. 

A inundação pode ser dividida em gradual ou brusca. Na inundação gradual 

as águas elevam-se de forma lenta e previsível, e mantêm-se em situação de cheia 

durante algum tempo. A seguir, escoam-se gradualmente. Já a inundação brusca é 

aquela que ocorre repentinamente, com pouco tempo de alarme e alerta para o local 

de ocorrência. Deve ocorrer no tempo próximo ao momento da ocorrência do evento 

que a causa (GOERL e KOBIYAMA, 2005). 

A Figura 155 ilustra a diferença entre uma situação normal do volume de água 

no canal de um curso d’água e nos eventos de enchente e inundação. Em condições 

naturais, as planícies e fundos de vales estreitos apresentam lento escoamento 

superficial das águas das chuvas, e nas áreas urbanas estes fenômenos têm sido 

intensificados por alterações antrópicas, como a impermeabilização do solo, 

retificação e assoreamento de cursos d’água. Este modelo de urbanização, com a 

ocupação das planícies de inundação e impermeabilizações ao longo das vertentes, 

o uso do espaço afronta a natureza, e, mesmo em cidades de topografia relativamente 

plana, onde, teoricamente, a infiltração seria favorecida, os resultados são 

catastróficos (TAVARES e SILVA, 2008). 

Além de inundação e enchente, existem também os conceitos de alagamento 

e enxurrada, usualmente empregados em áreas urbanas. De acordo com Ministério 
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das Cidades/IPT (2007), o alagamento pode ser definido como o “acúmulo 

momentâneo de água em uma dada área por problemas no sistema de drenagem, 

podendo ter ou não relação com processos de natureza fluvial”. 

 

Figura 155: Representação de situação de enchente, inundação e alagamento. 

Fonte: DCSBC, 2010.  

 

Já a enxurrada é definida como o “escoamento superficial concentrado e com 

alta energia de transporte, que pode ou não estar associado a áreas de domínio dos 

processos fluviais. É comum a ocorrência de enxurradas ao longo de vias implantadas 

sobre antigos cursos d’água com alto gradiente hidráulico e em terrenos com alta 

declividade natural”. 

Na área urbana, são consideradas áreas de risco de enchente e inundação 

os terrenos ripários (localizados às margens de rios) ocupados por núcleos 

habitacionais precários sujeitos ao impacto direto desses fenômenos. As pessoas que 

habitam essas áreas estão sujeitas a danos à integridade física, perdas materiais e 

patrimoniais, além de riscos higiênicosanitários. 

 

7.2 RISCO 

 

O conceito de risco diz respeito à percepção de um indivíduo ou grupo de 

indivíduos da possibilidade de ocorrência de um evento danoso ou causador de 

prejuízo. É uma noção humana (ou social) que apenas existe se houver pessoas que 

o percebam e/ou que sejam passíveis de sofrer com a ocorrência de um evento 

danoso. A gestão de risco é a gestão da possibilidade de ocorrência de um sinistro ou 

evento perigoso, causador de dano ou prejuízo; ou seja, fica implícito que essa 

perspectiva abrange a gestão de algo que não aconteceu e requer a sua previsão e 
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prevenção. A noção de perigo, que é diferente da noção de risco, refere-se à 

possibilidade ou a própria ocorrência de um evento causador de prejuízo. 

Ainda, o “Glossário de Defesa Civil - Estudos de Riscos e Medicina de 

Desastres” (MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, 1998), define: 

 

Risco: 1. Medida de dano potencial ou prejuízo econômico expressa em 
termos de probabilidade estatística de ocorrência e de intensidade ou 
grandeza das consequências previsíveis.  
2. Probabilidade de ocorrência de um acidente ou evento adverso, 
relacionado com a intensidade dos danos ou perdas, resultantes dos 
mesmos.  
3. Probabilidade de danos potenciais dentro de um período especificado 
de tempo e/ou de ciclos operacionais.  
4. Fatores estabelecidos, mediante estudos sistematizados, que envolvem 
uma probabilidade significativa de ocorrência de um acidente ou desastre.  
5. Relação existente entre a probabilidade de que uma ameaça de evento 
adverso ou acidente determinado se concretize e o grau de 
vulnerabilidade do sistema receptor a seus efeitos. 
Risco Aceitável: Risco muito pequeno, cujas consequências são 
limitadas, associado a benefícios percebidos ou reais, tão significativos 
que grupos sociais estão dispostos a aceitado. A aceitabilidade do risco 
diz respeito a informações cientificas fatores sociais, econômicos e 
políticos assim como os benefícios decorrentes desta condição. 

 

Os riscos também podem ser classificados com base em uma seguinte 

escala, de acordo com os critérios apresentados no Quadro 39. 

 

Quadro 39: Classificação das intensidades dos processos de escorregamento e inundação. 
Grau de 

Probabilidade 
Descrição para processos de escorregamento 

Descrição para processos de 

inundação 

R1 – Baixo ou 

sem Risco 

Os condicionantes geológicos geotécnicos 

predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) 

e o nível de intervenção no setor são de baixa ou 

nenhuma potencialidade para o desenvolvimento 

de processos de escorregamentos e 

solapamentos; não há indícios de 

desenvolvimento de processos de instabilização 

de encostas e de margens de drenagens; 

mantidas as condições existentes não se espera a 

ocorrência de eventos destrutivos no período de 1 

ano 

Drenagem ou compartimentos de 

drenagem sujeitos a processos com 

baixo potencial de causar danos e 

baixa frequência de ocorrência (sem 

registro de ocorrências significativas 

nos últimos 5 anos) 

R2 - Médio 

Os condicionantes geológicos geotécnicos 

predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) 

e o nível de intervenção no setor são de média 

potencialidade para o desenvolvimento de 

processos de escorregamentos e solapamentos; 

observa se a presença de alguma(s) evidência(s) 

de instabilidade (encostas e margens de 

drenagens), porém incipiente(s); mantidas as 

condições existentes, é reduzida a possibilidade 

de ocorrência de eventos destrutivos durante 

Drenagem ou compartimentos de 

drenagem sujeitos a processos com 

médio potencial de causar danos e 

média frequência de ocorrência 

(registro de 1 ano de ocorrência 

significativa nos últimos 5 anos) 
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Grau de 

Probabilidade 
Descrição para processos de escorregamento 

Descrição para processos de 

inundação 

episódios de chuvas intensas e prolongadas, no 

período de 1 ano 

R3 - Alto 

Os condicionantes geológicos geotécnicos 

predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) 

e o nível de intervenção no setor são de alta 

potencialidade para o desenvolvimento de 

processos de escorregamentos e solapamentos; 

observa se a presença de significativa(s) 

evidência(s) de instabilidade (trincas no solo, 

degraus de abatimento em taludes, etc.); mantidas 

as condições existentes, é perfeitamente possível 

a ocorrência de eventos destrutivos durante 

episódios de chuvas intensas e prolongadas, no 

período de 1 ano 

Drenagem ou compartimentos de 

drenagem sujeitos a processos com 

alto potencial de causar danos, 

média frequência de ocorrência 

(registro de 1 ano de ocorrência 

significativa nos últimos 5 anos), 

que envolvem moradias de alta 

vulnerabilidade 

R4 – Muito Alto 

Os condicionantes geológicos geotécnicos 

predisponentes (declividade, tipo de terreno, etc.) 

e o nível de intervenção no setor são de muito alta 

potencialidade para o desenvolvimento de 

processos de escorregamentos e solapamentos; 

as evidências de instabilidade (trincas no solo, 

degraus de abatimento em taludes, trincas em 

moradias ou em muros de contenção, árvores ou 

postes inclinados, cicatrizes de deslizamento, 

feições erosivas, proximidade da moradia em 

relação à margem de córregos, etc.) são 

expressivas e estão presentes em grande número 

ou magnitude; mantidas as condições existentes, 

é muito provável a ocorrência de eventos 

destrutivos durante episódios de chuvas intensas 

e prolongadas, no período de 1 ano. 

Drenagem ou compartimentos de 

drenagem sujeitos a processos com 

alto potencial de causar danos, 

principalmente sociais, alta 

frequência de ocorrência (pelo 

menos 3 eventos significativas em 5 

anos), que envolvem moradias de 

alta vulnerabilidade 

Fonte: Ministério das Cidades e IPT (2007). 

 

7.3 DESLIZAMENTOS 

 

Os deslizamentos ou escorregamentos como são conhecidos, são processos 

de movimentação de solo, rochas e/ou vegetação que recobrem as superfícies em 

terrenos inclinados, tendo como fator deflagrador principal a infiltração de água, 

principalmente das chuvas. Estes processos estão presentes nas regiões 

montanhosas e serranas em várias partes do mundo, principalmente naquelas onde 

predominam climas úmidos. No Brasil, são mais frequentes nas regiões Sul, Sudeste 

e Nordeste.  

Os movimentos de massa (solo, rochas e vegetação) consistem em 

importante processo natural que atua na dinâmica das vertentes, fazendo parte da 

evolução geomorfológica em regiões serranas. Entretanto, o crescimento 

indiscriminado da ocupação urbana em áreas desfavoráveis, sem o adequado 
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planejamento do uso do solo e sem a adoção de técnicas adequadas de estabilização, 

está disseminando a ocorrência de acidentes associados a estes processos, que 

muitas vezes atingem dimensões desastrosas (TOMINAGA, 2009).  

Dentre as principais causas associadas à intervenção humana na indução de 

escorregamentos destacam-se: lançamento e concentração de águas pluviais, 

lançamento de águas servidas, vazamentos na rede de abastecimento de água, fossa 

sanitária, declividade e altura excessivas de cortes, execução inadequada de aterros, 

deposição de lixo e remoção indiscriminada da cobertura vegetal (IPT, 1991). 

De acordo com Augusto Filho (1992), os movimentos de massa relacionados 

a encostas são agrupados em quatro grandes classes de processos: Rastejos, 

Escorregamentos, Quedas e Corridas.  

Neste diagnóstico, abordamos apenas os fenômenos geoambientais 

observados no município. 

 

7.3.1 Escorregamentos 

 

Os escorregamentos são processos marcantes na evolução das encostas, 

caracterizando-se por movimentos rápidos (m/h a m/s), com limites laterais e 

profundidade bem definidos (superfície de ruptura). Os volumes instabilizados podem 

ser facilmente identificados, ou pelo menos inferidos. Podem envolver solo, saprólito, 

rocha e depósitos. São subdivididos em função do mecanismo de ruptura, geometria 

e material que mobilizam (IPT, 2007). 

O principal agente deflagrador deste processo é a chuva. Os índices 

pluviométricos críticos variam de acordo com a região, sendo menores para os 

deslizamentos induzidos e maiores para os generalizados (IPT, 2007). 

 

 

7.4 HISTÓRICO DE ENCHENTES E DESLIZAMENTOS NA ÁREA URBANA 

 

O levantamento das ocorrências de desastres no município utilizou dados do 

Atlas Brasileiro de Desastres Naturais, que forneceu informações entre os anos de 

1991 a 2012 e dados da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, que disponibiliza 

informações sobre a ocorrência de diversos desastres desde 1998.  
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O Atlas Brasileiro de Desastres Naturais descreve 23 ocorrências no período 

de dados levantados (Figura 156), sendo estiagem (3), vendaval (2), granizo (3), 

enxurrada (12) e inundação (3). 

 

Figura 156: Histórico da ocorrência de fenômenos geoambientais em Ituporanga no período de 1991 
– 2012. 

 

Fonte: Atlas Brasileiro de desastres naturais, 2012. 

 

Os desastres descritos pela Defesa Civil totalizaram 28 ocorrências no 

período de dados levantados (Figura 156), sendo vendaval (1), estiagem (3), granizo 

(2), enchente (6), inundações (2), tornado (1), enxurrada (11), chuvas intensas (2), 

conforme demonstra a Figura 157.  

 

Figura 157: Histórico da ocorrência de fenômenos geoambientais em Ituporanga no período de 1998 
– 2017. 

 

Fonte: Defesa Civil de Santa Catarina, 2018. 
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7.5 E ANÁLISE DE SITUAÇÕES DE RISCO RELACIONADAS A FENÔMENOS 

GEOAMBIENTAIS 

 

Mapear as áreas de risco permite não só definir quais são os pontos de maior 

vulnerabilidade, como também possibilita o cruzamento de informações propiciando a 

visualização do mapa de risco socioambiental.  

O perímetro urbano de Ituporanga foi mapeado pela CPRM duas vezes, a 

primeira em 2012, quando tinham sido identificados sete setores de risco a 

movimentos de massa, inundações e processos correlatos. A segunda visita ocorreu 

em outubro de 2018, quando mapearam-se 14 áreas. A atualização da setorização foi 

baseada de acordo com as informações prestadas pela Coordenadoria Municipal de 

Defesa Civil e coletadas em campo. Algumas áreas não receberam nenhuma 

intervenção que minimizassem ou mitigassem os riscos. Outras áreas são resultado 

da expansão urbana sobre áreas suscetíveis a processos de inundação ou 

movimentos de massa e foram delimitadas como setores novos (CPRM, 2018). 

Foram constatados cinco setores para processos de movimentos de massa e 

9 para inundação e solapamento de margem de rio. 

A região da área urbana de Ituporanga é marcada por significativa amplitude 

altimétrica. Na porção Leste e Nordeste, nos patamares, as altitudes alcançam 600 

metros. É bem comum observar a ocupação destas áreas sem estudo prévio e 

técnicas adequadas, com a realização de cortes e aterros nas encostas, cenário 

comum entre os setores, que acarretam em colapsos do terreno, identificados pelos 

processos de rastejo que eventualmente evoluem para os movimentos de massa do 

tipo deslizamento e dos deslizamentos provocados diretamente pelos cortes e aterros 

(CPRM, 2018). 

Os setores são resultado da ocupação urbana sobre as planícies de 

inundação e várzeas dos rios que cruzam o núcleo urbano de Ituporanga, como o 

Itajaí do Sul e o Águas Negras. As edificações são diretamente afetadas pela ação 

das águas e as que se situam sobre as margens dos rios estão sujeitas ao processo 

de solapamento de margem de rio (erosão fluvial por ação das águas seguida de 

desmoronamento da margem). A última inundação significativa ocorreu no ano de 

2011. 
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Na sequência são apresentados cartogramas, expondo as regiões mais 

suscetíveis a ocorrências de inundações e solapamento de margem de rio no 

Município, conforme levantamento realizado pelo CPRM no ano de 2018. 

Na Figura 158 (Apêndice 8), vê-se a área de risco RI-2. 
Figura 158: Área de risco de inundação mapeadas na articulação A1 

 
 

A área de risco RI-2 localiza-se na Rua José Koerisch, no bairro Salto Grande. 

Trata-se de moradias de madeira e de alvenaria construídas na planície de 

inundação e também próximas a margem do rio Itajaí do Sul que sofrem com 

processos de inundação e erosão de margem fluvial, gerando movimentação do 

terreno e trincando algumas residências (Figura 159). A última inundação significativa 

aconteceu em 2011 (CPRM, 2018). 

Existem 06 edificações nesta área de risco e aproximadamente 18 pessoas 

vulneráveis. 

O risco neste ponto foi classificado como alto (CPRM, 2018). 
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Figura 159: Trinca em uma das edificações nesta área de risco 

 

Fonte: CPRM, 2018 

 
Na Figura 160 (Apêndice 9), vê-se a área de risco RI-3. 
 

Figura 160: Área de risco de inundação mapeadas na articulação B1 
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A área de risco RI-3 engloba algumas áreas localizadas nas Ruas José 

Koerisch, Max Siegel e Presidente Juscelino, no bairro da Gruta. 

Presença de moradias, em sua maioria de alvenaria, construídas próximas à 

margem do rio Itajaí do Sul, que sofrem com a inundação deste rio. A última inundação 

significativa aconteceu em 2011. Em uma das casas, onde a cota é mais baixa, o 

morador elevou o nível da calçada no portão de entrada para conter a água. Em alguns 

pontos, a inundação alcançou mais de 1 metro de altura (CPRM, 2018).  

A barragem de contenção das cheias do município teve seu nível aumentado 

em 2,0 metros. Espera-se que o problema com as inundações se minimize (CPRM, 

2018). 

Existem 75 edificações nesta área de risco e aproximadamente 225 pessoas 

vulneráveis. 

O risco neste ponto foi classificado como alto. 

 

Figura 161: Casa atingida pela inundação de 2011. Na imagem, a pessoa indica a altura que a água 
atingiu 

 

Fonte: CPRM, 2018 

 

Na Figura 162 (Apêndice 10), vê-se as áreas de risco RI-4 e RI-5. 
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Figura 162: Área de risco de inundação mapeadas na articulação C1 

 

 

A área de risco RI-1 localiza-se na Rua Gov. Celso Ramos, na área central de 

Ituporanga. 

Moradias construídas muito próximas à margem do Rio Gabiroba e estão 

sujeitas ao processo de solapamento da margem do rio. O local também é atingido 

por inundação daquele rio (Figura 163 e Figura 164). A última significativa ocorreu em 

2011, que alcançou mais de 1,5 metro de altura (CPRM, 2018). 

Existe 02 edificações nesta área de risco e aproximadamente 6 pessoas 

vulneráveis. 

O risco neste ponto foi classificado como alto (CPRM, 2018). 
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Figura 163: Casa que pode ser atingida pelos processos erosivos. Foi atingida pela inundação já 
ocorrida em 2011. 

 

Fonte: CPRM, 2018 

 

Figura 164: Casa que pode ser atingida pelos processos erosivos. Foi atingida pela inundação já 
ocorrida em 2011. 

 

Fonte: CPRM, 2018 

 

A área de risco RI-4 engloba algumas áreas localizadas nas Ruas Presidente 

Juscelino, Presidente Nereu, Paulo França, Carlos Thiesen e Lionel Thiesen, na área 

central do Município. 

Tratam-se de moradias de madeira e de alvenaria construídas na planície de 

inundação e também próximas à margem do rio Itajaí do Sul que sofrem com 
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processos de inundações (Figura 165). A última inundação significativa aconteceu em 

2011 (CPRM, 2018). Além disso, também há histórico de inundação em 2015, além 

da grande inundação de 1983. Em alguns pontos, observa-se erosão de margem 

pluvial. 

Existem 368 edificações nesta área de risco e aproximadamente 1.104 pessoas 

vulneráveis. 

O risco neste ponto foi classificado como alto. 

 

Figura 165: Área de risco de inundação 

 

Fonte: CPRM, 2018 

 

A área de risco RI-5 localiza-se na Rua Guilherme Meurer, no bairro 

Seminário. 

Tratam-se de moradias de madeira e de alvenaria construídas na planície de 

inundação dos rios Itajaí do Sul e Águas Negras (Figura 166), inundadas em 2011 

(CPRM, 2018). 

Existem 37 edificações nesta área de risco e aproximadamente 111 pessoas 

vulneráveis. 

O risco neste ponto foi classificado como alto. 
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Figura 166: Edificações na planície de inundação dos Rios Água Negra e Itajaí do Sul 

 

Fonte: CPRM, 2018 

 

Na Figura 167 (Apêndice 11), vê-se a área de risco RI-9. 
 

Figura 167: Área de risco de inundação mapeadas na articulação D1 
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A área de risco RI-9 engloba as áreas entre a SC-350 e Rua João Backer, no 

bairro Vila Nova. 

Tratam-se de moradias de madeira e de alvenaria construídas na planície de 

inundação do rio Itajaí do Sul (Figura 174 e Figura 175), inundadas em 2011 (CPRM, 

2018). Há histórico de inundação em 1983 e em dois eventos em 2015. Em 2011, o 

nível d’água ultrapassou 2,0 metros em algumas moradias deste setor. 

Existem 32 edificações nesta área de risco e aproximadamente 96 pessoas 

vulneráveis. 

O risco neste ponto foi classificado como alto. 

 

Figura 168: Casa atingida pela inundação em 2011 

 

Fonte: CPRM, 2018 

 

Na Figura 169 (Apêndice 12), vê-se a área de risco RI-6 e RI-7. 
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Figura 169: Área de risco de inundação mapeadas na articulação E1 

 

 

A área de risco RI-6 engloba algumas áreas localizadas nas Ruas João 

Backer, XV de Novembro, Rui Barbosa e Lúcio Corrêa, no bairro Vila Nova. 

Tratam-se de moradias de madeira e de alvenaria construídas na planície de 

inundação do rio Itajaí do Sul (Figura 170 e Figura 171), inundadas em 2011 (CPRM, 

2018). Neste evento, em algumas moradias, o nível d’água chegou a 1,70 metros. 

Existem 64 edificações nesta área de risco e aproximadamente 192 pessoas 

vulneráveis. 

O risco neste ponto foi classificado como alto. 
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Figura 170: Casa atingida pela inundação em 2011 

 

Fonte: CPRM, 2018 

 

Figura 171: Casa atingida pela inundação em 2011 

 

Fonte: CPRM, 2018 

 

A área de risco RI-7 localiza-se na SC-350, no bairro Vila Nova. 

Tratam-se de moradias de madeira e de alvenaria construídas na planície de 

inundação do rio Itajaí do Sul (Figura 172), inundadas em 2011 (CPRM, 2018). Neste 

evento, o nível d’água ultrapassou 1,0 metro nas moradias. 

Existem 10 edificações nesta área de risco e aproximadamente 30 pessoas 

vulneráveis. 

O risco neste ponto foi classificado como alto. 
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Figura 172: Casa atingida pela inundação em 2011 

 

Fonte: CPRM, 2018 

 

Na Figura 173 (Apêndice 13), vê-se a área de risco RI-8. 

Esta área de risco localiza-se na SC-350, no bairro Cerro Negro. 

 
Figura 173: Área de risco de inundação mapeadas na articulação F1 
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Tratam-se de moradias de madeira e de alvenaria construídas na planície de 

inundação do rio Itajaí do Sul (Figura 174 e Figura 175), inundadas em 2011 (CPRM, 

2018). Neste evento, o nível d’água ultrapassou 2,0 metros nas moradias. 

A Barragem Sul, de controle de cheias, localizada à montante do núcleo 

urbano de Ituporanga teve seu nível elevado em 2 m, dessa forma, acredita-se que as 

inundações sejam minimizadas (CPRM, 2018). 

Existem 52 edificações nesta área de risco e aproximadamente 156 pessoas 

vulneráveis. 

O risco neste ponto foi classificado como alto. 

 

Figura 174: Casa atingida pela inundação em 2011 

 

Fonte: CPRM, 2018 
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Figura 175: Casa atingida pela inundação em 2011 

 

Fonte: CPRM, 2018 

 

Já em relação aos riscos geológicos, 5 cartogramas foram produzidos expondo 

as regiões mais suscetíveis a estas ocorrências. Os dados foram coletados do 

mapeamento de áreas de risco realizado pelo Serviço Geológico do Brasil (CPRM), 

no ano de 2018. 

Na Figura 176 (Apêndice 14), vê-se a área de risco RG-4. 
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Figura 176: Área de risco de geológico mapeadas na articulação A1 

 

 

A área de risco RG-4 localiza-se na Rua Adão Sens, no bairro Águas Negras. 

Moradias de alvenaria construídas próximas a taludes de corte subverticais, 

com solo exposto, sem contenção. As edificações não tem recuo de segurança para 

os cortes, estando sujeitas ao atingimento por deslizamento planar. (CPRM, 2018). 

Existem 4 edificações nesta área de risco e aproximadamente 12 pessoas 

vulneráveis. 

O risco neste ponto foi classificado como alto. 

 



 

201 

 

Figura 177: Casas construídas próximas a taludes de corte subverticais 

 

Fonte: CPRM, 2018 

 

Na Figura 178 (Apêndice 15), vê-se a área de risco RG-1. 
 

Figura 178: Área de risco de geológico mapeadas na articulação B1 

 

 

A área de risco RG-1 localiza-se na Rua Frei Jeronimo – Loteamento Frei 

Jeronimo, no bairro Gabiroba. 
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Em 2018, 07 moradias foram removidas após um deslizamento ocorrido neste 

loteamento. A encosta se estende por trás de mais de 17 moradias de alvenaria e de 

madeira (Figura 179). Segundo moradores, ocorreu um deslizamento em 2017 por 

conta de um desvio na drenagem da rodovia SC-110 (CPRM, 2018). 

Existem 18 edificações nesta área de risco e aproximadamente 54 pessoas 

vulneráveis. 

O risco neste ponto foi classificado como alto. 

 

Figura 179: Casas construídas próximo a cortes na encosta 

 

Fonte: CPRM, 2018 

 

Na Figura 180 (Apêndice 16), vê-se a área de risco RG-2. 
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Figura 180: Área de risco de geológico mapeadas na articulação C1 

 

 

A área de risco RG-2 localiza-se na Rua Ulrich Muller, no bairro Gabiroba. 

Moradias de alvenaria construídas próximas a um talude de corte de cerca de 

12 metros de altura, com distância variando entre 5 e 10 metros (Figura 181 e Figura 

182). Já ocorreram pequenos deslizamentos planares superficiais. 

Segundo moradores, os deslizamentos ocorreram devido a um desvio na 

drenagem da rua de cima (CPRM, 2018). 

Existem 8 edificações nesta área de risco e aproximadamente 24 pessoas 

vulneráveis. 

O risco neste ponto foi classificado como alto. 
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Figura 181: Casas construídas próximas a cortes subverticais da encosta 

 

Fonte: CPRM, 2018 

 

Figura 182: Casas construídas próximas a cortes subverticais da encosta 

 

Fonte: CPRM, 2018 

 

Na Figura 183 (Apêndice 17), vê-se a área de risco RG-3. 
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Figura 183: Área de risco de geológico mapeadas na articulação D1 

 

 

A área de risco RG-3 localiza-se na Rua Duque de Caxias, no bairro Boa Vista. 

Presença de moradias de alvenaria e da estação de tratamento de água da 

CASAN, com duas caixas d’água, próximos à crista do topo de uma encosta onde já 

ocorreu um deslizamento em 2015. Não foram observadas trincas e rachaduras nos 

terrenos e nas casas (CPRM, 2018). 

Existem 04 edificações nesta área de risco e aproximadamente 12 pessoas 

vulneráveis. 

O risco neste ponto foi classificado como alto. 
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Figura 184: Estação de tratamento de água da CASAN, próxima a borda do talude onde já ocorreram 
alguns deslizamentos. 

 

Fonte: CPRM, 2018 

 

Na Figura 185 (Apêndice 18), vê-se a área de risco RG-5. 
 

Figura 185: Área de risco de geológico mapeadas na articulação E1 
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A área de risco RG-5 localiza-se na SC-350, no bairro Vila Nova. 

Moradias de alvenaria e madeira construídas a 1,5 metro de distância de um 

talude de corte de cerca de 12 metros de altura, onde foram observadas caixas d’água 

no topo com pequenos vazamentos. Segundo relato de moradores, não há registros 

de movimentos de massa no local. Observa-se na encosta abaixo da casa , o descarte 

de lixo doméstico e restos de construção que podem vir a se instabilizar (CPRM, 

2018). 

Existem 08 edificações nesta área de risco e aproximadamente 24 pessoas 

vulneráveis. 

O risco neste ponto foi classificado como alto. 

 

Figura 186: Casas construídas próximas a cortes subverticais 

 

Fonte: CPRM, 2018 

 

É importante salientar que todas as edificações estabelecidas próximas a 

encostas, a taludes de corte e sobre regiões com declividades acima de 30% estão 

em área de perigo, podendo sofrer impactos quando da ocorrência de algum 

movimento de massa. A Figura 187 (Apêndice 19) ilustra as áreas de fragilidade 

ambiental com mais de 30% de declividade no perímetro urbano do Município. 
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Figura 187: Áreas com declividade maior que 30% no perímetro urbano de Ituporanga. 

 

 

A distância da moradia ao topo ou à base de taludes e aterros é crucial para 

a determinação de risco a que ela está sujeita. De acordo com Augusto Filho (2001), 

os materiais mobilizados percorrem aproximadamente 70% da altura dos taludes 

(0,7:1). Já a Defesa Civil do Estado de São Paulo tem considerado a largura da faixa 

de segurança da ordem de uma vez a altura do talude (1:1). Portanto, é recomendado 

que as residências respeitem essa distância de segurança, a fim de se evitar 

acidentes. 

É possível observar no Quadro 40 a situação das edificações em área de risco 

de movimentação de massa (deslizamento) e inundação e erosão de margem fluvial. 

Somando o total de edificações de todas as áreas de risco, foi obtido o valor de 687. 

 

Quadro 40: Quantificação das edificações em Áreas de Risco no Perímetro Urbano. 

Áreas de Risco 
Número de edificações em área de 

Risco 

Movimento de Massa 42 

Inundação e erosão de margem fluvial 645 

Total 687 
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7.5.1 Probabilidade, intensidade e ocorrência 

 

A probabilidade, a intensidade e a ocorrência de eventos de inundação, 

enchente e alagamento são analisadas através da combinação de condicionantes 

naturais e antrópicos. Tominaga e Santoro (2009) destacam entre os condicionantes 

naturais: as formas do relevo, as características da rede de drenagem da bacia 

hidrográfica, a intensidade, quantidade, distribuição e frequência das chuvas, as 

características do solo e o teor de umidade, e a presença ou ausência da cobertura 

vegetal.  

A ocorrência de chuvas intensas e/ou de longa duração favorecem a 

saturação dos solos, o que aumenta o escoamento superficial e a concentração de 

água. A cobertura vegetal também é um fator relevante, visto que a presença de 

vegetação auxilia na retenção de água no solo e diminui a velocidade do escoamento 

superficial, minimizando as taxas de erosão.  

Já entre os condicionantes antrópicos pode-se citar a ocupação irregular nas 

planícies e margens de cursos d’água, a disposição irregular de resíduos nas 

proximidades dos cursos d’água, alterações nas características da bacia hidrográfica 

e dos cursos d’água (vazão, retificação e canalização de cursos d’água, 

impermeabilização do solo, entre outros).  

A planície de inundação, também denominada várzea, é uma área que 

periodicamente será atingida pelo transbordamento dos cursos d’água, constituindo, 

portanto, uma área inadequada à ocupação. O que significa que as residências 

construídas nestes locais se encontram em áreas de riscos. 

A Resolução do CNRH – Conselho Nacional de Recursos Hídricos Nº 129, de 

29 de junho de 2011, vazão de referência é aquela que representa a disponibilidade 

hídrica do curso de água, associada a uma probabilidade de ocorrência (80%, 85%, 

90%, 95%, 98%, 100%). 

Para a determinação das Vazões de Referência e os diferentes tempos de 

Retorno (TR) na região urbana do município de Ituporanga, primeiramente foram 

delimitadas as principais bacias hidrográficas que contribuem para a probabilidade de 

ocorrência de evento extrema (enchentes e estiagem). Definidas as áreas de 

drenagem dessas bacias foram aplicadas equações especificas e estimado o 

comportamento das vazões. 
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Para a determinação das Vazões de Referência e os diferentes Períodos de 

Retorno (TR) das vazões na região urbana do município de Ituporanga, primeiramente 

foram delimitadas as principais bacias hidrográficas que contribuem para a 

probabilidade de ocorrência de evento extrema (enchentes e estiagem). Definidas as 

áreas de drenagem dessas bacias foram aplicadas equações especificas e estimado 

o comportamento das vazões. 

Conforme se observa no Quadro 41 foram determinadas as a Vazão 

Específica (Q ESP), Vazão Média de Longo Termo (QMLT) e diferentes Vazões Mínimas 

de Referências para a bacia do Rio Itajaí do Sul (em ponto a jusante da área urbana) 

e para as sub-bacias dos Rio Perimbó e Rio Novo (na foz desses cursos). Os cálculos 

das vazões de referência derivam da Vazão Média de Longo Termo (QMLT).  

Os dados da estação fluviométrica ITUPORANGA (83250000) foram 

transpostos para as sub-bacias de estudo através da regionalização de dados 

hidrológicos, baseados na vazão específica e na área de drenagem. Assim a equação 

de transferência utilizada foi: 

 

𝑸𝒓 =  (
𝑸𝑬𝒔𝒕

𝑨𝑬𝒔𝒕
) . 𝑨𝒓 

 

Onde: Qr= vazões regionalizadas para o ponto de interesse,  

Ar=área de drenagem da do ponto de interesse, 

AEst =área de drenagem da estação de referência,  

QEst =vazão média na estação de referência 

 

Também foi utilizada a publicação “Regionalização de Vazões das Bacias 

Hidrográficas Estaduais do Estado de Santa Catarina” de fevereiro de 2006, que 

apresenta a “Regionalização das Vazões Médias de Longo Termo” para a Região 

estudada (SANTA CATARINA, 2006). 

 

Quadro 41: Características hidrológicas e estimativas de Vazões Mínimas de Referência para as 
bacias urbanas de Ituporanga. 

Bacia Rio Itajaí do Sul Rio Novo Rio Perimbó 

Área (km²) 1650 49,88 209,15 

Regionalização 

Vazões (m³/s) 

QMLT 30,01 0,91 3,80 

QEsp 18,93 17,59 18,12 
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Bacia Rio Itajaí do Sul Rio Novo Rio Perimbó 

(SANTA 

CATARINA, 

2006). 

Q80% 11,40 0,34 1,45 

Q85% 9,60 0,29 1,22 

Q90% 7,80 0,24 0,99 

Q95% 6,00 0,18 0,76 

Q98% 4,20 0,13 0,53 

Q100% 1,80 0,05 0,23 

Qmin7 5,12 0,12 0,56 

Q 7,5 3,07 0,07 0,34 

Q 7,10 2,40 0,06 0,26 

Q 7,100 1,69 0,04 0,19 

 

No Quadro 41 foi possível observar essas vazões mínimas de referência, 

assim como as vazões chamadas de Q7,10, que é a vazão mínima de 7 dias de duração 

e 10 anos de tempo de recorrência (com um risco de 10% ocorrer valores menores ou 

iguais a este em qualquer ano). Todas essas vazões determinam qual a situação dos 

rios nos períodos críticos de estiagem.  

Também foram determinados os Períodos de Retorno (TR) das vazões das 

bacias urbanas do município (Quadro 42). Para determinar as vazões máximas para 

um determinado TR, foram utilizadas as equações baseadas na Distribuição de 

Gumbel. Período de Retorno é o período médio que um determinado evento 

hidrológico é igualado ou superado pelo menos uma vez. Eles determinam as vazões 

máximas que determinado rio pode ter, auxiliando assim na estimativa de eventos de 

inundações e enchentes.   

 

Quadro 42: Determinação de Período de Retorno de Vazões Máximas para as bacias Urbanas de 
Ituporanga. 

Tempo de Retorno 

(anos) 

Vazão (m³/s) 

Rio Itajaí do Sul Rio Novo Rio Perimbó 

TR5 544,75 16,47 69,05 

TR10 710,06 21,47 90,01 

TR20 868,62 26,26 110,10 

TR30 959,83 29,02 121,67 

TR40 1.024,15 30,96 129,82 

TR50 1.073,86 32,46 136,12 

TR100 1.227,66 37,11 155,62 

TR500 1.583,07 47,86 200,67 
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Tempo de Retorno 

(anos) 

Vazão (m³/s) 

Rio Itajaí do Sul Rio Novo Rio Perimbó 

TR1000 1.735,86 52,48 220,03 

 

Por exemplo, a vazão máxima de 10 anos de tempo de retorno (TR = 10 anos) 

é excedida em média 1 vez a cada dez anos. Isto não significa que 2 cheias de TR = 

10 anos não possam ocorrem em 2 anos seguidos.  Também não significa que não 

possam ocorrer 20 anos seguidos sem vazões iguais ou maiores do que a cheia de 

TR=10 anos. 

Com os dados consolidados das precipitações entre os anos de 1977 a 2005 

da estação CAPINZAL (02751012), foi realizado o estudo estatístico e definido o 

Tempo de Retorno (TR) das precipitações máximas e a probabilidade de ocorrências 

das mesmas, e aplicada à equação de Distribuição de Gumbel. No Quadro 43 é 

possível observar o resultado dessas estimativas. 

O quadro abaixo apresenta as precipitações máximas e a probabilidade de 

ocorrências das mesmas para diferentes tempos de retorno, conforme estudo de Back 

(2020). 

 

Quadro 43: Determinação de Período de Retorno e probabilidade de ocorrências de precipitações 
máximas para Ituporanga. 

Período de 

Retorno (anos) 
Precipitação (mm) 

A probabilidade de ocorrer em um ano, uma 

chuva de período de retorno 

TR2 74,8 50,00% 

TR5 93,6 20,00% 

TR10 106,1 10,00% 

TR20 118,1 5,00% 

TR25 121,9 3,33% 

TR50 133,6 2,00% 

TR100 145,2 1,00% 

Fonte: Back (2020). 

 

7.6 ÁREAS DE RISCO DECORRENTES DA PRESENÇA/ AUSÊNCIA DE 

SERVIÇOS DE SANEAMENTO OU SOLUÇÕES INDIVIDUAIS 

 

Conforme apresentado no item 5.1.5, apenas uma pequena parcela da 

população urbana, aproximadamente 19%, é atualmente atendida pelo sistema 

público coletivo de coleta e tratamento de efluentes, do qual se tem controle sobre a 
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operação e o atendimento dos parâmetros de lançamento. Em relação aos outros 

cerca de 81% da população, não há informações atualizadas quanto ao tipo de 

tratamento adotado, se houve evolução em relação ao cenário de 2010, e sobre a 

realização de manutenções nesses sistemas, que garantiriam a eficiência destes.   

Durante os trabalhos a campo foram observados alguns cursos d’água que 

apresentavam coloração da água alterada e odor, indicando possível contaminação 

pelo despejo de efluentes. O lançamento de efluentes, brutos ou tratados 

inadequadamente, contamina a água e o solo, ocasiona poluição visual e produz 

odores desagradáveis, além de ser a principal causa de transmissão de doenças 

como gastroenterite, febre tifoide e paratifoide, giardíase, hepatite infecciosa, cólera e 

verminoses. 

É necessário que se amplie o sistema coletivo de esgotamento sanitário, 

visando o atendimento da meta de universalização definida pela Lei 11.445/2007. 

Enquanto o sistema coletivo não abranger toda a área urbana, deve se intensificar a 

fiscalização dos sistemas individuais, garantindo que sejam instalados sistemas com 

tecnologias de tratamento adequadas, e que, após a implantação, estes recebam 

manutenção regular. 

Conforme apresentado no capítulo 5.1.7, os serviços de coleta de resíduos 

atendem totalmente a área urbana do município. Ainda assim, foram identificados, 

durante as visitas técnicas no município, pontos de disposição irregular de diversos 

resíduos. A disposição de resíduos em locais inapropriados favorece a proliferação de 

pragas urbanas, tais como roedores e insetos que fazem parte do ciclo de transmissão 

de diversas doenças. Além disso, os resíduos também são um problema quando 

carreados para os sistemas de drenagem urbana, já que podem causar a obstrução 

das tubulações.  

Em consulta as informações epidemiológicas do município disponíveis no 

portal TABNET (DATASUS), verificou-se 24 casos de ocorrência de doenças de 

veiculação hídrica entre 2014 e 2020: 19 casos registrado de leptospirose, 4 casos 

registrado de dengue, e 1 notificação de hantavirose (TABNET/DATASUS, 2021). Em 

consulta ao sistema de informação de vigilância epidemiológica das Doenças 

Diarreicas Agudas (DDA), verificou-se, entre 2014 e 2019, 812 notificações de casos 

de doença diarreica aguda, doença normalmente associada a ingestão de água e 

alimentos contaminados (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2021). 
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