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Resumo 

A malacocultura é por definição a atividade produtora de moluscos, todavia, essa atividade é realizada em 

águas administradas pela União e a maioria dos produtores possui produções artesanais e familiares, 

sendo assim a malacocultura tem uma participação social representativa na economia catarinense. Por se 

tratar de uma atividade que ocupa os corpos d’água da União, algumas normas e leis devem ser seguidas, 

como as leis foram publicadas no momento em que a ocupação territorial marinha já estava ocupada em 

boa parte de onde atualmente existem as áreas produtivas chamadas de áreas aqüícolas, alguns itens da 

legislação vigente não estão sendo cumpridos. O principal item em descumprimento é a obtenção da 

concessão de uso de águas públicas para fins de produção de organismos aquáticos. Com a falta da 

concessão de uso por parte da União todas as áreas de cultivos de moluscos estão irregulares perante a lei. 

Para buscar solução desse problema e diagnosticar a atual situação das áreas de cultivo de moluscos, o 

trabalho proposto utilizou ferramentas do Sistema de Informações Geográficas (SIG) apoiado nas 

premissas do Cadastro Técnico Multifinalitário (CTM) para diagnosticar a malacocultura em relação às 

leis. Para diagnosticar a malacocultura foi realizado um levantamento topográfico de vinte áreas aqüícolas 

com auxílio de receptores GNSS (Sistema Global de Posicionamento por Satélite) nas áreas de cultivo de 

moluscos do bairro Tapera e do Alto Ribeirão, localizados no sul da Ilha de Santa Catarina. O diagnóstico 

apontou que existem áreas aqüícolas em locais com profundidade e com distância da linha de baixa-mar 

inadequadas perante a lei, e foi constatado que parte de uma área aqüícola ficou em local a menos de 

cinqüenta metros de um costão rochoso. Os resultados dos diagnósticos foram representados em forma de 

mapas temáticos e o levantamento topográfico somado as principais feições do ambiente terrestre foram 

representados em mapas cadastrais com as áreas aqüícolas, uma lista de coordenadas com o nome dos 

respectivos proprietários e fotografias das áreas aqüícolas. Por fim foi possível concluir que a 

malacocultura necessita de um trabalho interdisciplinar e interinstitucional desenvolvido em uma base de 

dados georreferenciados e com métodos de medições que atendam a necessidade e os princípios do CTM 

onde a prioridade é o sucesso da produção de moluscos, bem como o ordenamento espacial em águas da 

União para que a atividade cumpra com seu papel social, ambiental e econômico.  
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Abstract 

The mollusk culture by definition is the activity of producing clams, however this activity is carried out in 

federal waters and the majority of the producers are possessed by family and craft productions. With this 

the mollusk culture has representative social participation in the economy of the state of Santa Catarina. 

Some norms and laws must be followed if there is any activity that occupies bodies of federal water, as 

the laws were published at the moment when the marine territory was already in good part occupied 

where currently exists the productive areas called cultivated areas, some subjects of the legislative law are 

not being fulfilled. The main item in disagreement is the obtaining of the concession of public water use 

for the objective of production of aquatic organisms. With the lack of the use of concession on the part of 

the federal waters all the cultivated areas of mollusks are irregular before the law. To seek the solution of 

this problem and to diagnose the current situation of cultivated areas of the mollusks, the job used tools of 

the Geographic Information System (GIS) supported in the premises of Multipurpose Cadastre to 

diagnose the mollusk culture in relation to the laws. To diagnose the mollusk culture, a topographical 

survey of twenty cultivated areas was carried out with the aid receivers of GNSS (Global Navigation 

Satellite System) in the cultivated areas of the mollusks in the district of Tapera and Alto Ribeirão, 

located in the south of Santa Catarina Island. The diagnosis showed that cultivated areas exist in places 

with depth and from a distance of the shoreline of the inadequate low tide before the law, and was 

confirmed that a part of the one cultivated area stayed in localities to less than fifty meters of a rocky 

coast. The results of the diagnoses were represented in the form of thematic maps and the topographical 

survey added the main features of the terrestrial environment which were represented in cadastre maps 

with the cultivated areas. A list of coordinates with the name of the respective proprietors and 

photographs of the cultivated areas also was represented. Finally it was possible to conclude that the 

mollusk culture needs interdisciplinary work and developed interinstitutional in georeferencial databases 

and with methods of measurements that take care of the necessity and the principles of the Multipurpose 

Cadastre where the priority is the success of the production of mollusks, as well as the spatial order in the 

federal waters for which the mollusk culture plays the social, environmental and economic part. 
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CAPÍTULO 1- Introdução

 

1.1.Introdução 

 A malacocultura como definição é a atividade de produção de moluscos. Os moluscos por sua vez 

são animais de corpo mole que na maioria dos casos estão envoltos por conchas. O único molusco que 

não possui concha é o polvo (SCHIMIDT-NIELSEN, 2002). Os exemplos mais clássicos de moluscos 

cultivados em Santa Catarina são: a ostra, o mexilhão, e a vieira. 

 A malacocultura está enquadrada em uma atividade que tem como objetivo a obtenção de 

recursos pesqueiros e faz parte de uma área chamada aqüicultura, que tem como definição o cultivo de 

organismos que possuem toda ou parte do ciclo de vida em meio aquático. A aqüicultura possui 

características diferentes da pesca. 

 A pesca está definida no dicionário da língua portuguesa como: atividade daquele que tem por 

fim a captura de peixes destinados à indústria e ao comércio. A pesca e a malacocultura são atividades 

que são realizadas em águas da União no caso dos ambientes marinhos. 

 No entanto, a pesca não possui limites materializados em campo para a extração dos animais e os 

pescadores atualmente estão cadastrados na SEAP e recebem a licença de pesca de acordo com a espécie 

alvo de cada pescador. A licença permite que o pescador possa extrair a espécie na qual foi licenciado e 

dessa forma o indivíduo atua legalmente na atividade pesqueira. 

 A malacocultura possui outra característica em relação à utilização do espaço físico, enquanto a 

pesca tem a necessidade de encontrar os animais para a sua extração, a malacocultura os mantém de 

forma controlada em um sistema produtivo. 

 A definição dos locais para o desenvolvimento da malacocultura é de extrema importância, por se 

tratar da utilização de um sistema produtivo onde estruturas são colocadas no mar e permanecem “fixas”, 

para o desenvolvimento dos animais cultivados. 
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 O cultivo de moluscos é recente no Brasil e pode ser visto pelos pescadores como uma disputa 

por espaço físico, assim como pelos turistas e empresas de turismo que podem alegar impacto visual e 

ambiental. Portanto a localização das áreas aqüícolas utilizadas para produção de moluscos deve estar em 

consonância com as demais atividades do recurso marinho, bem como respeitar a legislação vigente e os 

parâmetros ambientais legais e técnicos. 

 Levando em consideração a importância da ocupação territorial marinha de forma ordenada e a 

importância social da malacocultura para os produtores artesanais a proposta do trabalho foi desenvolver 

um método de análise apoiado no CTM para diagnosticar a atual ocupação, bem como propor ferramentas 

de planejamento e gestão. 

 O método aplicado utilizou como ferramenta de análise o Sistema de Informações Geográficas 

(SIG), técnicas de levantamento topográfico e a cartografia temática para apoiar as análises dos resultados 

e representar os dados espaciais, bem como para diagnosticar o posicionamento geográfico das áreas 

aqüícolas e confrontação com a legislação. 

1.1.1.Breve Histórico 

 O cultivo de moluscos no Brasil basicamente teve seu início na década de 70. Os pesquisadores 

do Instituto de Pesca da USP - Universidade de São Paulo e do Instituto de Pesquisa da Marinha (RJ) 

deram início aos primeiros estudos (POLI. et.al, 2004). O objetivo da pesquisa foi descobrir técnicas para 

o ciclo produtivo dos moluscos com a finalidade de cultivo dos mesmos.  

 Todavia, em Santa Catarina há registro de tentativas de cultivo de moluscos no ano de 1971. Na 

época foram utilizados coletores artificiais para captação de ostra nativa no estuário do Rio Ratones na 

Ilha de Santa Catarina. 

 No entanto, somente com a introdução da espécie da ostra japonesa Crassotrea gigas as pesquisas 

e os cultivos propriamente ditos começaram a apresentar melhores resultados em relação às questões 

técnicas e reprodutiva de todo sistema produtivo. A ostra japonesa viabilizou o cultivo de moluscos em 

Santa Catarina e as pesquisas com essa espécie começaram a ser realizadas na década de 90. 

 Fazendo uma análise cronológica, desde a década de 70 até a década de 90, não foram obtidos 

grandes avanços para que se consolidasse a atividade de cultivo de moluscos como uma atividade 

produtiva e comercial, somente depois da introdução de uma espécie exótica foi que as pesquisas 

avançaram mais rapidamente. 
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 A introdução da ostra japonesa não trouxe somente os animais para o Brasil, mas também um 

pacote de informações tecnológicas de outros países, onde o cultivo dessa espécie já estava consolidado e 

atuando em escala comercial. 

 Em Santa Catarina a introdução da espécie foi via LMM – Laboratório de Moluscos Marinhos da 

Universidade Federal de Santa Catarina. O LMM desenvolveu e ainda desenvolve diversas pesquisas com 

a ostra japonesa e fornece sementes (“filhotes”) para os produtores de todo estado. 

 A tecnologia importada através de projetos de intercâmbios forneceu um avanço extremamente 

rápido nas pesquisas e os resultados positivos apareceram como conseqüência de todo um conjunto de 

parâmetros como a espécie de cultivo (ostra japonesa), tecnologia, condições climáticas e de qualidade de 

água em Santa Catarina, bem como com a competência de alguns profissionais que atuaram e atuam nas 

pesquisas. 

 Enquanto as pesquisas estavam em desenvolvimento e os primeiros resultados mais sólidos 

começaram a ser apresentados, alguns antigos pescadores iniciaram os cultivos em locais próximos aos 

seus ranchos de pesca, utilizando estruturas simples como, por exemplo, o bambu.  

 O LMM realizou diversas atividades de extensão e de experimentos de campo junto aos primeiros 

produtores. Portanto o ciclo produtivo dos moluscos foi o principal item a ser conhecido naquele 

momento, não havia preocupação com ordenamento espacial, gestão ambiental e processos burocráticos 

de pedido de concessão de áreas da União, pois a atividade estava nascendo e existiam poucos 

“aventureiros” investindo na malacocultura. 

 O tempo passou, as pesquisas avançaram, o LMM melhorou sua estrutura e passou a produzir um 

volume de sementes que superava a demanda, e a tecnologia já estava consolidada no LMM. Os trabalhos 

de campo forneciam resultados de como deveriam ser os manejos e tratos culturais dos moluscos e a 

ocupação do espaço marinho foi aumentando, pelos resultados positivos e pelo fomento dos órgãos 

envolvidos com as pesquisas. 

 Dava-se início no Brasil e em Santa Catarina uma nova atividade que teve como um dos 

principais temas para o seu fomento, a fonte de renda extra para o pescador artesanal e para os indivíduos 

das comunidades tradicionais. Os pescadores descontentes com a queda do volume de pescado oriundo da 

pesca artesanal passaram a ser produtores de moluscos. 

 Em paralelo às pesquisas da ostra japonesa estavam sendo aprimoradas pesquisas para o 

desenvolvimento de técnicas para o cultivo de mexilhão. O mexilhão cultivado é uma espécie nativa e a 

estrutura utilizada nos cultivos é mais simples em relação à estrutura utilizada para o cultivo da ostra 

japonesa.  
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 No entanto, as pesquisas seguiram em paralelo e os produtores podiam cultivar as duas espécies 

de moluscos (ostra e mexilhão) ou escolher uma delas para seguir adiante com a produção. Na realidade o 

cultivo de mexilhões possui uma estrutura simples e o maior desafio é a obtenção de sementes, uma vez 

que essas não são produzidas em laboratório como as das ostras. 

 Passada a fase de experimentos e descobertas sobre a malacocultura, ou seja, da consolidação da 

ostra japonesa nos cultivos em Santa Catarina. O cenário atual catarinense apresenta-se bastante diferente 

de uma ou duas décadas atrás. Assim, com um número elevado de produtores e famílias envolvidas na 

atividade, o cultivo de moluscos começa a fazer parte da cultura, renda familiar, emprego e da 

gastronomia catarinense. Um exemplo foi o volume de produção total de moluscos no ano de 2006, que 

chegou a aproximadamente 15.000 toneladas (OLIVEIRA NETO, 2006). 

 Contudo, a atividade ganhou uma importância em Santa Catarina e atualmente é geradora de 

renda para cerca de setecentos produtores em todo litoral catarinense. Porém somados aos produtores 

estão os ajudantes e a família que trabalham direta ou indiretamente na malacocultura e o número de 

pessoas envolvidas pode ser cerca de cinco mil. 

 Entretanto, os atuais produtores não possuem licença para cultivar os moluscos e as instituições 

envolvidas no planejamento e no fomento da malacocultura buscam alternativas para que a situação entre 

os processos burocráticos exigidos pelas leis e os produtores se normalize. 

 Um dos principais itens pela falta de legalização da malacocultura é o ordenamento espacial e 

conseqüentemente o cadastramento e o conhecimento de todos os produtores em atividade. Alguns 

produtores abandonaram as áreas, outros venderam ilegalmente e outros invadiram, enquanto no meio de 

alguns conflitos estão pessoas com boas intenções e que dependem da produção de moluscos para 

subsistência. 

 Atualmente a falta de legalização seguida do ordenamento espacial e somada a abertura de novos 

mercados pode ser considerado os itens prioritários para serem solucionados em busca do sucesso pleno 

da malacocultura. 

1.1.1.1. Estruturas e Sistemas de Cultivos de Moluscos em 

Santa Catarina 

 Os sistemas de cultivos e a estrutura utilizada nos mesmos dependem de fatores ambientais, 

hidrodinâmicos e espaciais. Cada local pode adaptar o sistema de cultivo de acordo com as suas 

necessidades e de acordo com as variáveis naturais e técnicas das espécies a serem cultivadas. 
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 Em Santa Catarina está consolidado o sistema de cultivo suspenso flutuante conhecido com o 

nome de sistema em espinhel ou Long Line, onde um cabo principal é amarrado em duas poitas de 

concreto ou estacas, que são colocadas e prezas ao fundo do mar e suspensas por bóias, ou seja, um cabo 

flutuante onde as bóias sustentam o mesmo na superfície, mas que ficam presos nas extremidades para 

que a estrutura não solte e nem fique a deriva. A Figura 1 apresenta um esquema do sistema suspenso 

flutuante. 

 
Figura 1: Esquema geral dos sistema suspenso-flutuante 

 

 Outro sistema de cultivo utilizado em Santa Catarina é o sistema fixo. Utilizado em locais com 

baixa profundidade, o sistema fixo é constituído de uma estrutura de madeira ou tubos de PVC 

preenchidas com concreto, onde os pés da estrutura são enterrados no fundo do mar. O sistema de cultivo 

fixo é utilizado por uma minoria de produtores que ainda não trocaram para sistema suspenso flutuante, 

principalmente os produtores mais antigos. A Figura 2 apresenta um esquema do sistema fixo de cultivo 

de moluscos. 

 Todo o sistema de cultivo de molusco tem um objetivo, armazenar os animais de uma forma que 

os mesmos possam se alimentar e que o manejo, limpeza e retirada de todo conjunto do sistema possa ser 

realizado da forma mais fácil e rápida possível. 



 

6

 Em ambos os sistemas utilizados os animais são acondicionados nas estruturas de cultivo e 

confinados para que haja o controle da produção. No caso das ostras, as mesmas são colocadas em uma 

estrutura cilíndrica com rede em torno chamada de lanterna. Os mexilhões são colocados com uma malha 

fina de algodão junto com um cabo de nylon no centro, aonde os animais irão se fixar naturalmente no 

cabo de nylon. A malha fina de algodão rasga em poucas semanas e os mexilhões ficam presos no cabo 

central (Figuras 1 e 2). 

 
Figura 2: Esquema geral do sistema fixo. 

 

1.1.2. A malacocultura atual 

 Atualmente a malacocultura não está mais na fase das pesquisas básicas e sim na fase de busca de 

novos mercados, de melhora do trabalho de campo, de ganho de produtividade e de ampliação da 

produção. 

 Para o cultivo de mexilhões o maior desafio atual é obter sementes através de coletores artificiais, 

pois o produtor não pode coletar um número elevado de sementes do banco natural. Os produtores estão 

utilizando cordas e redes de pesca velhas, onde as mesmas são trançadas e amarradas na estrutura de 

cultivo, nessas redes as sementes de mexilhão se fixam e os produtores retiram para fazer as novas cordas. 
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 O mexilhão não é produzido em laboratório em escala comercial, pois o preço de venda do 

produto final é baixo e o custo de produção em laboratório é alto, portanto não é financeiramente viável a 

reprodução em laboratório. 

 Outro fato que ocorre com o comércio de mexilhões é o preço de mercado. A lei da oferta e da 

procura para os produtores de mexilhão muitas vezes faz com que os preços fiquem baixos. Sem poder 

contar com estruturas eficientes de cooperativas e organização para processar e comercializar os 

mexilhões, os produtores estão à mercê dos atravessadores que trabalham com outros tipos de pescado e 

já possuem estrutura e transporte para comercializar o mexilhão. 

 No entanto, a ostra possui um preço bem definido no mercado e não sofre grandes variações. 

Porém o cultivo da ostra tem um custo maior pela forma de manejo e pela mortalidade que ocorre na 

época do verão. A espécie japonesa se desenvolveu no Oceano Pacífico onde as águas são mais frias, 

apesar de estar introduzida no Brasil há bastante tempo na época de verão, onde as águas são mais 

quentes, as ostras sofrem com as altas temperaturas causando mortalidade de parte da produção (POLI. et. 

al, 2004). 

 Atualmente existe uma outra espécie de molusco sendo produzida comercialmente, é a vieira com 

nome científico Nodipecten Nodosus. A vieira é uma espécie nativa de molusco e também é conhecida 

como Pata de Leão, Concha da Shell ou Coquile. 

 As pesquisas do processo reprodutivo ainda buscam melhoras para o fornecimento de um grande 

volume de sementes e no campo os produtores tentam descobrir formas de manejo para que os moluscos 

cresçam mais rapidamente. O LMM está desenvolvendo projetos junto aos produtores para melhorar o 

processo produtivo da vieira. 

 A vieira possui bom valor comercial, cresce mais lentamente em relação ao mexilhão e a ostra, 

exige mais cuidados no manejo e com qualidade de água e pode ser considerada como uma grande 

promessa de produto para os produtores em um futuro próximo. 

 Contudo, além dos problemas específicos de cada espécie cultivada todos os produtores 

enfrentam um problema associado com as áreas onde os cultivos estão localizados, esse problema é a falta 

da concessão de uso de águas da União para fins de aqüicultura. O item a seguir Ordenamento Espacial 

apresenta as características da problemática em relação à ocupação do espaço marinho. 
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1.1.3. Ordenamento Espacial 

 O fomento da malacocultura somado aos resultados e avanços tecnológicos e de conhecimento 

fizeram com que não somente pescadores artesanais fossem buscar o cultivo de moluscos como fonte de 

renda, mas também pessoas ligadas ao comércio e a restaurantes iniciaram sua produção. O público que 

se tornou produtor é variado e a quantidade de pessoas que inseriram a malacocultura nas atividades 

cotidianas aumentou rapidamente.  

 Aumento de produção e alta procura pela malacocultura, significaram espaços no ambiente 

marinho que foram ocupados. Para que a expansão fosse realizada de maneira organizada foram 

elaboradas leis específicas para a malacocultura com o objetivo de manter organização, ordenamento 

espacial e a não produção de impacto ambiental e visual, bem como a segurança alimentar.  

 Entretanto a legislação foi elaborada no mesmo tempo em que a malacocultura ocupava as águas 

da União. Até os dias atuais a legislação vem se adequando para que a produção esteja dentro de limites e 

parâmetros específicos para o sucesso e organização dos cultivos de moluscos, porém a atividade 

apresenta condições de incongruência com a legalização e com os usos dessas áreas, que por sua vez são 

administradas pela União.  

 Para gerenciar a rápida ocupação marinha as instituições EPAGRI e IBAMA em 1995 realizaram 

um planejamento apoiado a dados de cartas náuticas, onde foram delimitadas as áreas que seriam 

destinadas aos cultivos de moluscos em todo litoral catarinense. 

 Todavia, a ocupação foi ocorrendo com acompanhamento de técnicos e funcionários da EPAGRI, 

que realizavam um curso para os novatos produtores. A EPAGRI também investiu em pesquisa e 

trabalhou junto ao LMM, e foi a instituição que fomentou de forma incisiva a malacocultura em Santa 

Catarina. 

 No entanto, a ocupação ocorria e a legislação passou a exigir no ano de 1998 um projeto técnico 

para que as instalações em atividade fossem regularizadas perante a lei e que as futuras instalações 

tivessem que passar pelo mesmo processo para conseguir novas áreas. 

 O tempo passou e poucos produtores entraram com o projeto, que era recebido pelo Ministério da 

Agricultura e passado para a Marinha do Brasil e Secretaria do Patrimônio da União para receber os 

pareceres em relação ao empreendimento. 

 Nesse mesmo passar do tempo o IBAMA, órgão fiscalizador ambiental da malacocultura que 

esteve sempre envolvido nas discussões e no processo de licenciamento ambiental da malacocultura, 
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publicou no ano de 2003 um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC). No momento dessa publicação 

ficou definido que os produtores em atividade deveriam regularizar-se perante a lei e não seria permitida 

a ocupação de novas áreas até a finalização de todos os processos de adequação entre produtores e os 

órgãos envolvidos na legalização.  

 O TAC foi aplicado por motivo da falta do cumprimento da lei para a ocupação do espaço 

marinho. Até os dias atuais não há nenhum produtor com a concessão de uso de águas da União, ou seja, 

não existem produtores legalmente em atividade. No ano de 2004 a legislação específica foi revisada para 

elaboração dos projetos de concessão do uso de águas da União, enquanto a produção continuava e a 

ocupação de áreas marítima já se encontrara estabelecida. 

 Durante esse processo foi criada a SEAP – Secretaria Especial de Aqüicultura e Pesca no ano de 

2003 pelo governo Federal, a qual tem como objetivo o fomento e ordenamento das atividades de pesca e 

aqüicultura. No ano de 2005 foi publicada pela SEAP a lei que regulamenta a formação dos parques 

aqüícolas1, chamada de PLDM – Plano Local de Desenvolvimento da Maricultura. A promessa da 

instituição é que através dessa lei e dos procedimentos tomados de acordo com a mesma, as áreas de 

cultivo de moluscos seriam regularizadas e a atividade poderia se expandir, pois a lei exige um estudo 

aprofundado para que esse evento possa ocorrer. 

 No entanto, desde a sua publicação até os dias atuais os processos de ajustes dos parques 

aqüícolas existentes e projeção de futuros não estão publicados e atualmente estão sendo executados pela 

EPAGRI, porém com lentidão, tendo em vista as necessidades da malacocultura e dos produtores, que 

necessitam se legalizar o mais rápido possível para que a expansão da ocupação marinha e da produção 

seja realizada da melhor maneira possível. 

 Baseado na definição e importância dos Parques Aqüícolas, a necessidade de desenvolver novas 

metodologias com vista para o ordenamento espacial é uma realidade atual na zona marítima, com o 

crescimento da malacocultura, conflitos por uso do espaço físico podem se tornar mais acirrados, como 

por exemplo, conflitos com pescadores artesanais e com a indústria do turismo. A competição por espaço 

físico e por áreas de cultivo de moluscos tende a se agravar com a falta de organização das atividades 

marítimas. 

                                                   

1 Os parques aqüícolas são demarcações de áreas viáveis para o cultivo de moluscos onde apresentam condições 

legais, técnicas e ambientais para o desenvolvimento da atividade. O objetivo dos Parques Aqüícolas é abrigar 

outras pequenas áreas destinadas aos produtores individualmente e manter a ocupação marítima ordenada. 
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 Considerando a problemática ocupacional do espaço marinho pela malacocultura e a 

complexidade da interação entre as diversas variáveis existentes na zona costeira, o presente trabalho visa 

elaborar um método para auxiliar no ordenamento espacial e diagnosticar os atuais problemas e 

divergências legais.   

1.2.Justificativa 

 A aqüicultura é uma atividade produtora de alimento e com potencial de auxiliar na diminuição 

da pobreza, podendo gerar emprego e conseqüentemente bem estar e qualidade de vida para as pessoas. 

Por se tratar de uma atividade produtiva a aqüicultura trouxe benefícios econômicos significativos e gerou 

emprego às economias nacionais de todo o mundo, porém deve-se considerar os demais usuários dos 

recursos costeiros para que a aqüicultura não venha sofrer impactos ambientais indesejáveis, bem como 

não venha causá-los (GESAMP, 2001).  

 No entanto, existem problemas associados à atividade na zona costeira, por exemplo, a 

vulnerabilidade aos problemas de má qualidade da água e poluição aquática causada por agentes externos 

ou da própria atividade, o crescimento não sustentado devido ao uso indevido dos recursos, acaba gerando 

problemas sociais (SEIFFERT, 2003). 

 Para diminuir ou minimizar esses impactos, o planejamento e a coordenação do desenvolvimento 

sustentável da aqüicultura devem ser elaborados através de uma base de informações que contenham 

dados tecnológicos e socioeconômicos suficientes e esse fato é uma exceção nos países produtores, 

inclusive no Brasil (SEIFFERT, 2003).  

 Em Santa Catarina a produção de moluscos cresceu cerca de 2000 % do ano de 1990 até o ano de 

2006 (OLIVEIRA NETO, 2006), demonstrando o seu potencial e o desenvolvimento tecnológico dos 

sistemas de cultivo. O ambiente marinho do estado de Santa Catarina se mostra adequado para realização 

de diversas atividades de aqüicultura como: cultivo de moluscos, algas, camarões e peixes. 

 Para que essas atividades tenham organização e desenvolvimento sustentável, a mesma deve ser 

tratada de forma profissional. O profissionalismo da atividade deve começar com um planejamento 

adequado e eficiente. O trabalho multidisciplinar se faz necessário tendo em vista que a aqüicultura 

interage com diversas atividade e usuários dos recursos naturais. 

 Segundo a FAO (2004) o Brasil tem uma taxa média anual de crescimento na aqüicultura de 

aproximadamente 18%, demonstrando a potencialidade da atividade ser uma geradora de renda e 

emprego para o país. O mesmo trabalho (FAO) demonstra que a atividade extrativa de pesca marinha está 
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praticamente estável, porém os investimentos na força pesqueira continuaram ao longo dos anos e pode-se 

concluir que se os estoques naturais estivessem equilibrados a extração de pescado teria aumentado. 

 Apesar da malacocultura e a aqüicultura de forma geral demonstrarem crescimento e 

perspectivas, deve-se levar em consideração a localização espacial dos cultivos, principalmente os 

realizados em águas da União, pois o espaço marinho utilizado pela malacocultura possui usuários 

distintos inclusive outras atividades geradoras de renda e emprego para outras atividades, como a pesca e 

o turismo. 

 Considerando o potencial da aqüicultura de uma forma geral e em especial da malacocultura na 

zona costeira de Santa Catarina, bem como a situação de ilegalidade da atividade de cultivo de moluscos 

em áreas da União, a proposta da pesquisa é desenvolver um método de análise e gestão territorial e 

espacial dos cultivos para a identificação de problemas entra como alternativa complementar às ações 

desenvolvidas atualmente pelas instituições de fomento e gerenciamento da malacocultura. 

 A proposta de pesquisa segue com a elaboração de cartografia e organização de um banco de 

dados para subsidiar a tomada de decisão suprindo parte das necessidades apontadas pelos próprios 

produtores, que necessitam trabalhar de forma regular e legal para que a produção possa ser escoada para 

novos mercados.  

 Contudo, a proposta de trabalhar com o CTM, gera uma análise com visão aprofundada na área 

de ordenamento territorial. O CTM utilizado pelas municipalidades como ferramentas de instrumentos de 

política fiscal e administração pública (ERBA et al, 2005), começam a ser instrumento de planejamento 

em outras atividades, por demonstrar eficiência nos resultados. A pesquisa visa utilizar o CTM e seus 

conceitos em conjunto com o SIG para análise do cenário atual, bem como gerar propostas de 

melhoramento no ordenamento da malacocultura.  

 O ordenamento espacial apoiado ao CTM pode fornecer subsídios para os processos de 

certificação de qualidade e origem do produto, bem como o processo de rastreabilidade do produto. O 

conhecimento geográfico das áreas aqüícolas e os respectivos produtores fazem parte do processo de 

certificação de origem dos produtos oriundos da malacocultura. 

 Portanto, o CTM além de auxiliar na organização do espaço físico pode transcender para apoiar 

estratégias que visam qualidade do serviço e do produto oferecido para os consumidores. 
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1.3.Objetivos 

1.3.1.Objetivo geral 

 Diagnosticar a ocupação territorial da malacocultura com base no CTM, bem como realizar 

análise espacial das áreas de cultivo de moluscos e seu entorno, na região da Tapera da Base e norte do 

Ribeirão da Ilha (Alto Ribeirão), na baía sul de Florianópolis. 

1.3.2.Objetivos específicos 

• Mapear e analisar segundo a legislação específica, a forma de ocupação do espaço aquático; 

• Definir um CTM com a localização geográfica das áreas de cultivo de moluscos da região da 

Tapera da Base e do Alto Ribeirão em Florianópolis através de levantamento topográfico; 

• Elaborar um banco de dados em meio digital georreferenciado, com as informações cadastrais de 

localização e posicionamento geográfico das áreas de cultivo de moluscos; 

•  Pesquisar através de referencial teórico e por meio de suporte geotecnológico, os processos de 

análise espacial e a geração de mapas temáticos vinculados aos dados cadastrais de interesse da 

malacocultura; 

• Elaborar proposta de fluxograma básico de informações, procedimentos e atribuições entre as 

instituições e organizações envolvidas com a malacocultura. 
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1.4.Estrutura do Trabalho 

 O trabalho está estruturado em cinco capítulos. O “Capítulo 1 – Introdução”, apresenta a parte 

introdutória do trabalho dividido nos sub-capítulos: introdução, justificativa e objetivo.  

 O “Capítulo 2 – Caracterização do Ambiente”, teve como objetivo apresentar o estudo sobre as 

características dos ambientes terrestre e marinho da área de estudo, bem como fornecer dados para os 

demais capítulos.  

 No ambiente terrestre foram abordados temas como: vegetação, hidrografia, relevo, declividade 

do terreno, entre outros. No ambiente marinho foram abordados os temas relacionados com a batimetria, 

qualidade e circulação de água e sedimento marinho.  

 O “Capítulo 3 – Avaliação Jurídica” teve como objetivo a revisão da legislação da malacocultura 

e das demais atividades que fazem parte do contexto onde ela está inserida, bem como, apresentar de 

forma didática os principais parâmetros legais, vinculados ao uso e ocupação do espaço marinho pela 

malacocultura, através de mapas temáticos e análise descritiva.   

 Também estão apresentados nesse capítulo alguns tópicos, em forma de discussão, da legislação 

chilena quanto ao uso de águas públicas para fins de aqüicultura. O Chile é um grande produtor de 

organismos aquáticos para fins comerciais e pode ser considerado como referência na América do Sul. 

 O “Capitulo 4 - Avaliação Cadastral”, teve como objetivo integrar os dados dos capítulos 

anteriores na análise do cadastro das áreas de cultivo de moluscos (áreas aqüícolas), bem como estruturar 

um banco de dados cadastral e apresentá-lo cartograficamente.  

 Além da integração dos dados capítulos anteriores, o Capítulo 4 apresenta dados do levantamento 

topográfico, com a finalidade de obter as coordenadas das extremidades das áreas aqüícolas ocupadas 

pela malacocultura.  

 Os dados coletados em campo foram utilizados no cruzamento das informações do 

posicionamento das áreas aqüícolas em relação aos dados ambientais e legais produzidos nos capítulos 2 e 

3. Os resultados das análises estão apresentados em forma de mapas, gráficos e tabelas, no qual foi gerado 

um diagnóstico da atividade.  

 Para finalizar o trabalho o “Capítulo 5 – Considerações Finais”, teve como objetivo descrever as 

observações importantes de acordo com as análises dos resultados de todo trabalho. A finalidade do 
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capítulo foi descrever algumas ações ou propostas que podem ser realizadas para a melhora dos resultados 

do método aplicado e apresentar alternativas para os gerenciadores e administradores da malacocultura. 

 As estruturas dos capítulos 2, 3 e 4 são semelhantes, ou seja, apresentam introdução, referencial 

teórico, método e resultados e discussões específicos para cada capítulo e as informações espaciais de 

todo trabalho foram organizada em banco de dados geográficos no ambiente SIG através do software 

ArcGis versão 9.2. 

 A organização do trabalho visa apresentar de forma didática os dados que foram coletados em 

diferentes instituições e distintas fontes, bem como organizar a revisão bibliográfica que tratam de 

assuntos distintos entre os capítulos. A Figura 3 apresenta um diagrama resumido da estrutura do 

trabalho.  

  
Figura 3: Diagrama resumido da estrutura do trabalho. 
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CAPÍTULO 2 - Caracterização do 

Ambiente 

 

2.1.Introdução 

 O capítulo da caracterização do ambiente na área de estudo teve como objetivo fornecer dados 

relacionados aos ambientes terrestre e marinho. A interação entre esses ambientes é constante, segundo 

consta na literatura, a zona costeira é composta de um ambiente de interação entre mar, terra, águas 

epicontinentais e atmosfera (YANES-ARANCIBIA, 1986 apud GERCO/SC).  

 A complexidade das interações entre os ambientes e a extensão da zona costeira no Brasil torna o 

seu gerenciamento uma atividade complexa e de trabalho multidisciplinar. Portanto, para que as 

atividades na zona costeira sejam gerenciadas e estejam em harmonia, instrumentos legais subsidiam no 

ordenamento das atividades humanas. Contudo, diversas leis e normas estão em vigor para direcionar a 

utilização dos recursos.  

 Na aqüicultura a situação obedece a mesma característica, um exemplo é a Instrução Normativa 

nº 17 de setembro de 2005 publicada pela SEAP, que traz em seus artigos a necessidade dos estudos de 

caracterização dos ambientes terrestres e marinhos para a demarcação dos parques aqüícolas em águas da 

União com finalidade de produção de moluscos marinhos. 

 O estudo do ambiente terrestre fornece dados que permitem compreender características 

ambientais importantes de ocorrência no ambiente marinho, principalmente onde estão instalados os 

cultivos de moluscos, que por sua vez situam-se próximos da costa onde a interação entre terra e mar é 

mais intensa. 

 A análise dos ambientes terrestre e marinho fornece parâmetros importantes para o conhecimento 

e planejamento do local a ser instaladas as áreas aqüícolas. O estudo do entorno dos cultivos de moluscos 
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fornecerem um diagnóstico espacial e um retrato da realidade, que por sua vez devem ser utilizados como 

parâmetros auxiliares na escolha de locais viáveis para a malacocultura. 

 Todavia, para auxiliar na análise da caracterização do ambiente, a cartografia apresenta-se como 

um instrumento de representação de dados físicos do território, como: solos, altimetria, ocupação 

territorial e hidrografia entre outros, que são utilizados para confecção dos mapas temáticos do ambiente 

referenciados neste capítulo.  

 No ambiente marinho a batimetria e informações dos parâmetros físico-químicos do sedimento e 

de qualidade da água podem ser representados também em forma de mapas, porém tradicionalmente não 

se produz cartografia dos parâmetros citados no ambiente marinho, exceto as Cartas Náuticas (batimetria 

com o objetivo de navegação). Porém com o avanço das geotecnologias as recentes pesquisas buscam 

analisar os dados e representá-los espacialmente na forma de mapas. 

 Contudo, o capítulo da caracterização do ambiente tem como principal objetivo fornecer através 

de mapas temáticos e de forma descritiva as informações dos ambientes terrestre e marinho da área de 

estudo, bem como fornecer dados para as análises dos demais capítulos. 

 Os capítulos seguintes utilizaram os mapas temáticos produzidos no Capítulo 2 visando 

aprofundar as análises direcionadas aos temas propostos (Avaliação Jurídica e Avaliação Cadastral). 

2.1.1.Área de estudo 

 A área de estudo da pesquisa é a região do Bairro da Tapera da Base e Alto Ribeirão, localizada 

na Baía Sul da Ilha de Santa Catarina – Florianópolis/SC. A escolha do local facilitou as atividades de 

campo, por estar localizado a aproximadamente 25 Km do centro da cidade, permitindo freqüentemente 

visitas de campo e avaliação junto aos produtores. As coordenadas geodésicas que delimitam a área de 

estudo estão no sistema de referência SAD 69 e podem ser visualizadas na Tabela 1. 

Tabela 1: Tabela de coordenadas geodésicas (SAD 69) da área de estudo 

Latitude Longitude 

27º40’35”S 48º 35’31”O 

27º43’02”S 48º 35’31”O 

27º40’35”S 48º 31’58”O 

27º43’02”S 48º 31’58”O 
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 Além disso, a região da Tapera apresenta atividade pesqueira tradicional, geograficamente se 

enquadram em seu ambiente marinho com algumas diversidades, tais como; pequenas ilhas costeiras 

próximas à praia, costões rochosos e praias arenosas. Também é importante ressaltar que próximo ao 

local de estudo ocorre o encontro das marés oriundas das baías norte e sul de Florianópolis tornando o 

local com baixa velocidade de corrente formada pela circulação de água induzida pela maré (MELO et al, 

1997 & PRUDÊNCIO, 2003). 

 Na parte terrestre, o bairro da Tapera apresenta concentração urbana densa, que é um fator a ser 

analisado com cautela no momento do planejamento da malacocultura, e elementos naturais como: cursos 

d’água que se dirigem ao mar, passando por área de manguezal e áreas urbanas antes de chegar a jusante 

(mar), bem como morros com áreas de vegetação preservada. 

 Outro motivo pela escolha do local foi o indicativo visual da existência de áreas aqüícolas que 

estão localizadas próximas à faixa de areia. Na coleta de informações para o desenvolvimento do método 

e da escolha do local, os principais pontos com as áreas aqüícolas da Ilha de Santa Catarina foram 

visitados anteriormente ao início da pesquisa. Nessa visita foi constatada que algumas áreas aqüícolas 

localizadas na região escolhida com a área de estudo apresentavam as características descritas acima.  

 O mapeamento atual dos parques aqüícolas na área de estudo deu suporte a escolha após a vista 

dos locais de cultivo de moluscos. Estão mapeados pelas instituições gerenciadoras da malacocultura sete 

parques aqüícolas, que possuem um número variado de produtores utilizando essas áreas de cada parque 

aqüícola. 

 Considerando visualmente que existem áreas aqüícolas próximos das praias arenosas e dos 

costões rochosos e o mapeamento dos parques aqüícolas, onde a região da área de estudo abrange um 

número significativo de produtores, foi realizado um estudo prévio com auxilio de geotecnologia. 

 Foram utilizados os limites municipais apresentados nas Cartas Topográficas do IBGE e foram 

posicionados os parques aqüícolas mapeados e ocupados fornecidos pelo IBAMA/CEPSUL. Segundo a 

legislação as áreas aqüícolas devem estar a uma distância de duzentos metros da linha de baixa-mar 

média, todavia, foi traçada uma linha de duzentos metros da costa segundo a Carta Topográfica. 

 A linha traçada se sobrepôs às áreas aqüícolas mapeadas, portanto o local deveria ter um estudo 

mais aprofundado para determinar o real posicionamento e o seu confronto com a legislação, esse fato 

também auxiliou na definição da área de estudo. 

 A Figura 4 apresenta o mapa produzido no período de escolha do local de estudo e a Figura 5 

apresenta o mapa de localização da área de estudo do trabalho. 
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Figura 4:Mapa do estudo prévio para a definição do local de estudo 

 
Figura 5:Mapa de localização da área de estudo 
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2.2.Referencial Teórico 

 Com o objetivo de organização e apresentação didática o referencial teórico está apresentado em 

duas etapas, a primeira sobre o ambiente terrestre e a segunda sobre o ambiente marinho. 

2.2.1. Ambiente Terrestre 

 A análise do ambiente terrestre do entorno dos cultivos de moluscos possui importância para a 

escolha dos locais para a malacocultura, pois fornece uma visão das atividades nas suas proximidades. O 

ambiente terrestre tem interação direta com os oceanos principalmente nos locais próximos da costa. 

 Nessa interação o ambiente terrestre fornece um aporte de nutrientes ao mar e os rios são um dos 

responsáveis pelo transporte desses materiais. Segundo Christofoletti (1980) os rios constituem os agentes 

mais importantes dos materiais intemperizados das áreas elevadas para as áreas mais baixas e dos 

continentes para o mar. 

 Os nutrientes oriundos do continente incrementam o já produtivo mar, de substâncias para a 

produção primária marinha, porém junto ao aporte continental podem estar presentes elementos 

indesejáveis como: lixos, efluentes industriais, agrícolas e residenciais, entre outros. 

 Christofoletti (1980) apresenta definições importantes para subsidiar a caracterização do 

ambiente. Dentro dos temas abordados pelo autor, a geomorfologia fluvial e análise das bacias 

hidrográficas apresentam dados que são discutidos junto aos mapas temáticos. 

 Além dos rios, alguns parâmetros de solo foram estudados. POTTER et al., (2004), 

desenvolveram estudo de mapeamento dos solos do Estado de Santa Catarina. A pesquisa realizada pela 

EMBRAPA forneceu dados do solo, do clima, vegetação e da geomorfologia do estado, bem como a 

hidrografia. Os dados e mapas foram publicados no Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento Nº 46.   

 Os parâmetros do solo como relevo, textura, e vegetação, são importantes na compreensão de 

todo sistema e a interação dos parâmetros e sua influência no meio ambiente. Os tipos de sedimento 

terrestres e de vegetação podem estar vinculados a determinados locais marinhos e caracterizar ambientes 

específicos, como o caso dos manguezais. O resultado da pesquisa de solos da EMBAPA para o estado de 

Santa Catarina pode ser visualizado na homepage da instituição www.embrapa.br em forma de mapa 

interativo. 

  



 

20

 O estudo da EMBRAPA forneceu dados para a elaboração dos mapas e para as análises espaciais 

vinculadas a área de estudo. Esses dados foram apresentados em forma de mapas e são apresentados nos 

resultados do Capítulo 2. 

 Outros dados físicos do ambiente terrestre foram gerados pelo mapeamento do IPUF, realizado no 

ano de 2002. O mapeamento da cidade de Florianópolis possui as informações técnicas como: curva de 

nível, áreas alagadas, cursos d’água, sistema viário, lotes, residências, área de mangue, contorno da 

vegetação. Esses dados estão publicados no Atlas de Florianópolis, e que fornece dados mais localizados 

e direcionados à ilha de Santa Catarina. 

 A reunião dos dados das publicações citadas acima forneceu subsídio técnico para a 

caracterização do ambiente tanto de forma descritiva, como para elaboração dos mapas temáticos. 

2.2.2. Ambiente Marinho  

 O ambiente marinho é um sistema de complexa compreensão principalmente na correlação de 

seus parâmetros com a malacocultura. O referencial teórico apresentado neste capítulo iniciou com 

informações gerais sobre o oceano chegando a pontos mais direcionados à atividade de malacocultura. 

 Na geomorfologia dos oceanos Pereira e Soares-Gomes (2002), conceituaram a costa como sendo 

a parte de terra firme em contato com o mar e modificada pela ação deste. A praia é a borda exterior da 

costa e se estende do nível mais alto ao nível mais baixo atingido pelas marés. 

 As marés podem ser definidas como movimentos verticais periódicos ou regulares das massas de 

água causadas pela força gravitacional dos astros, que é inversamente proporcional à distância e 

diretamente proporcional à massa, e pela força centrífuga, originária do movimento de rotação da Terra 

(PEREIRA & SOARES-GOMES, 2002). 

 No entanto, a maré é uma das formas de ação para a circulação de água nos oceanos, baías e 

estuários. Outro fenômeno da natureza que realiza e auxilia na circulação de água é o vento. A soma do 

vento e da ação das marés foi estudada por Mello et al, 1997. A pesquisa gerou um modelo numérico de 

circulação de água induzida pela maré nas Baías de Florianópolis. O resultado dessa pesquisa é 

apresentado em um mapa com vetores de direção em forma de flechas onde a intensidade das correntes 

está relacionada de forma proporcional ao tamanho do vetor. Através dessa pesquisa é possível obter um 

indicativo de locais com maior ou menor circulação de água na Baía Sul e, conseqüentemente, da área de 

estudo. 
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  A circulação de água é um dos principais parâmetros para o sucesso da malacocultura, ela 

fornece a renovação de água e maior disponibilidade de alimento (microalgas), bem como a dispersão de 

matéria orgânica produzida pela digestão dos moluscos. 

 Vinculada à circulação de água, a batimetria também é um parâmetro estudado, tanto na parte 

legal com na parte ambiental. Os locais com menor profundidade tendem a possuir menor circulação de 

água e ocasionando a deposição de materiais de granulometria mais finas. A relação entre os dois 

parâmetros e a abordagem legal quanto a batimetria fez com que o estudo da caracterização do ambiente 

marinho apresente os dados em relação à circulação de água e a batimetria. 

 Portanto, para estudar a batimetria da área de estudo, buscou-se uma das principais fontes de 

dados, que é a carta náutica nº 1904, produzida pela Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN), a CN 

nº 1904 fornece os dados batimétricos da baía sul de Florianópolis na escala 1:49.875 no centro da folha. 

 As cartas náuticas não possuem atualizações periódicas, onde em determinados locais podem não 

representar a realidade, entretanto é um dado oficial e que tem dentro da proposta da pesquisa grande 

importância, a CN nº 1904 teve sua última atualização no ano de 1976. A legislação específica da 

malacocultura em suas publicações atuais traz informações e exigências relacionada à profundidade do 

mar nos locais de cultivo de moluscos. 

 Outro parâmetro importante para a caracterização do ambiente marinho é o sedimento. Silva 

(2002) estudou o sedimento da Baía Sul de Florianópolis e a relação com parâmetros oceanográficos. 

Com os resultados de análises de nitrogênio, matéria orgânica, enxofre, carbono orgânico, carbonato 

biodetrítico e granulometria o autor apresentou um mapa com a baía sul dividida em setores.  

 Os dados de sedimento trazem características importantes das áreas de cultivos de moluscos, 

principalmente na granulometria, porém é bastante difícil encontrar pesquisas vinculadas a malacocultura 

e análises de sedimento. A granulometria também está associada à circulação de água e a batimetria. 

Outro fato importante em relação ao sedimento é que a mortalidade de ostras pode estar relacionada à 

ambientes com fundo lodoso (POLI el al, 2004). 

 O referencial teórico citado anteriormente somado as publicações e recomendações do GESAMP 

e da FAO forneceram informações técnicas para o desenvolvimento da pesquisa. O GESAMP publicou 

em 2001, através da FAO um manual de Planejamento e Gerenciamento para o Desenvolvimento 

Sustentável da Aqüicultura Costeira. As principais diretrizes fornecidas pelo GESAMP são em relação a 

sustentabilidade da atividade e também fomenta a utilização do SIG no planejamento e gerenciamento da 

aqüicultura costeira, para que a atividade tenha sustentabilidade, econômica, social e ambiental. 
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2.3.Método 

 O método está dividido em duas etapas; entrada de dados e processamento de dados, subsidiando 

os resultados e discussões. Um esquema geral do método pode ser visualizado na Figura 6. 

 Após a revisão do referencial teórico e aquisição dos dados de entrada obtidos junto aos órgãos e 

instituições responsáveis pelos mesmos, os arquivos digitais foram importados para o banco de dados 

geográficos do software ArcGis para que fossem gerenciados no ambiente SIG.  

 A escolha do SIG foi determinante, pois o sistema proporciona agilidade nas análises espaciais 

em ambos os ambientes e forneceu suporte para a organização do banco de dados (geodatabase) e 

elaboração dos mapas temáticos. É oportuno ressaltar que toda a pesquisa foi realizada utilizando o 

mesmo software e o banco de dados para este e os demais capítulos estão em uma mesma plataforma e 

são gerenciados juntamente. 

 O banco de dados geográficos do software ArcGis permite duas opções de trabalho com os dados 

vetoriais, a primeira opção é utilizar o formato shapefile onde cada arquivo ou layer é gerenciado 

individualmente e a outra alternativa e utilizar um banco de dados geográficos chamado geodatabase, 

onde os arquivos vetoriais são gerenciados em uma única estrutura, além de proporcionar mais robustez e 

segurança das informações. 

 Levando em consideração as vantagens da estrutura do geodatabase, os arquivos de toda pesquisa 

foram gerenciados nesse formato de arquivo. O geodatabase foi alimentado com os dados que foram 

utilizados para a elaboração dos mapas temáticos e subsidiaram as análises espaciais, bem como permitiu 

que os dados fossem utilizados nos capítulos seguintes como está descrito no decorrer do trabalho. 

 Os mapas temáticos tiveram importância vital no trabalho, pois através dos mesmos as análises 

espaciais foram realizadas e os resultados de caracterização do ambiente puderam ser apresentados de 

forma visual didática e de fácil compreensão ao leitor, portanto atingindo o objetivo da pesquisa que é 

conscientizar o produtor e as instituições gerenciadoras da malacocultura sobre a real situação da 

ocupação territorial pela malacocultura. 

 Outro fator determinante para a escolha do software e do SIG foi à disponibilidade da licença do 

programa computacional no GEOLAB – Laboratório de Geoprocessamento da UDESC, onde a pesquisa 

foi realizada. 

 



 

23

 
Figura 6:Esquema geral do método aplicado no capítulo de caracterização do ambiente. 
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2.3.1. Entrada de dados 

 Os dados utilizados para a caracterização do ambiente são informações disponíveis pelas 

instituições que realizaram pesquisas na abrangência da área de estudo. Os dados foram obtidos em 

diferentes órgãos públicos. Esse fato demonstra de antemão a falta de integração entre as instituições, 

principalmente as de caráter público, as informações existem, porém não de forma integrada e 

sistematizada. 

 No entanto, a primeira etapa para o desenvolvimento da pesquisa foi realizar uma busca de 

informações e materiais nas instituições de pesquisa e de planejamento. O objetivo na busca de materiais 

se concentrou em um primeiro momento nos dados gráficos, ou seja, cartográficos.  

 Como descrito anteriormente o trabalho foi desenvolvido em ambiente SIG, portanto foi 

necessária informações sobre a área de estudo que pudessem ser utilizadas no sistema da pesquisa e que 

subsidiasse a caracterização do ambiente. Todos os dados adquiridos estão referenciados no sistema de 

projeção UTM e no Datum SAD69, mesmo sistema utilizado para o desenvolvimento do trabalho. 

 A seguir são apresentados os dados e as respectivas fontes: 

§ Arquivos em meio digital no formato shapefile (vetorial) de polígonos, com dados do 

solo do Estado de Santa Catarina, da EMBRAPA na escala 1:250.000; 

§ Ortofoto (fotografia aérea ortorretificada) da área de estudo no sistema de projeção 

UTM, do ano de 2002 na escala 1:8.000, no formato digital HMR (raster), fornecidos 

pelo IPUF; 

§ Restituição fotogramétrica da ortofoto da área de estudo do ano de 2002 na escala 

1:2.000, em arquivo digital vetorial no formato dgn, fornecido pelo IPUF; 

§ Base Cartográfica na escala 1:50.000 em formato shapefile com os limites de 

municípios do Estado de Santa Catarina do IBGE, o material está disponível na 

homepage da instituição (www.ibge.gov.br); 

§ Carta Náutica Nº1904 do Canal Sul da Ilha de Santa Catarina adquirida junto a 

Capitania dos Portos de Santa Catarina em formato analógico e produzido pela Diretoria 

de Hidrografia e Navegação, na escala de 1:49.875; 

§ Bibliografias com informações técnicas sobre a área de estudo. 
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2.3.2. Processamento de dados 

 O processamento de dados está apresentado separadamente para as áreas terrestre e marinha, pois 

facilita a visualização do processo metodológico relacionado a cada ambiente. 

 Para o gerenciamento dos arquivos digitais em ambiente SIG, foi criado um Personal 

geodatabase (banco de dados geográficos do ArcGis) no aplicativo ArcCatalog, onde todos arquivos 

digitais coletados nas instituições foram inseridos.  

 O geodatabase do software ArcGis, permite a realização de análises topológicas dos arquivos, 

identificando erros de edição e métodos para correção dos mesmos, ora de forma automática, ora de 

forma manual, mas com produtividade satisfatória. Portanto todos os arquivos foram importados para o 

geodatabase e organizados considerando uma mesma estrutura. O geodatabase foi criado segundo o 

esquema abaixo (Figura 7).  

 

Figura 7: Estrutura básica do geodatabase. 
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2.3.2.1. Ambiente Terrestre 

 Em um primeiro momento foram importados para o geodatabase os arquivos em formato 

shapefile que não necessitavam de edições ou conversões, que foram os arquivos de solos da EMBRAPA, 

a base cartográfica do IBGE com os limites de município e o arquivo com o limite da área de estudo.  

 Os dados de solos juntamente com a base cartográfica do IBGE foram utilizados para a 

elaboração dos mapas temáticos de relevo, vegetação e textura do solo, (Figuras 10, 14 e 15) e estão 

representados na escala 1:150.000. Os mapas temáticos foram elaborados no modo Layout do aplicativo 

ArcMap do software ArcGis. 

 Os arquivos digitais da restituição fotogramétrica e a ortofoto necessitaram de edições e 

conversões de extensão. A ortofoto que foi fornecida pelo IPUF estava em formato HMR e foi utilizado o 

software MacroStation através do aplicativo Decartes para a conversão ao formato TIFF. A restituição 

fotogramétrica foi transformada do formato dgn para shapefile através do software ArcGis com a 

ferramenta de exportação de dados, depois de convertida para shapefile os dados da restituição foram 

importados ao geodatabase. 

 A ortofoto e restituição fotogramétrica foram utilizadas como base de informações detalhadas da 

área terrestre, possibilitando a distinção dos elementos de uso e ocupação do solo, como: área urbanizada, 

curva de nível, vias, rodovias, áreas distintas de vegetação, praias arenosas, costões rochosos, cursos e 

corpos d’água e área de mangue. 

 Com os dados da restituição fotogramétrica sobrepostos a ortofoto, foi realizada a vetorização do 

uso e ocupação do solo através da foto-interpretação utilizando o modo Editor do aplicativo ArcMap. 

Após todos os arquivos vetoriais estarem completos, foi realizada a correção topológica dos dados através 

do aplicativo ArcCatalog e ArcMap. Foram corrigidas as áreas de sobreposição e “buracos” entre 

polígonos vetorizados no uso e ocupação do solo e de desencontros e sobreposição de linhas na 

hidrografia, vias e curvas de nível.  

 Com o geodatabase estruturado e com a correção topológica realizada deu-se início às análises. 

As curvas de nível foram utilizadas para a geração de MDE – Modelo Digital de Elevação com 

características visuais 3D. Através da extensão 3D analyst do software ArcGis, foi gerada uma malha 

triangular de superfície, TIN - Triangulated Irregular Network. 

 O MDE resultante da TIN forneceu a base de dados para a elaboração do mapa de hipsometria 

(Figura 11) e declividade (Figura 12). A TIN foi classificada com intervalos de cinco classes para a 

hipsometria utilizando o método de quebra natural do histograma de distribuição dos dados. Para a 
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declividade a TIN foi classificada de acordo com o manual da EMBRAPA (1999) e também foram 

utilizadas cinco classes de intervalo. 

 O arquivo da restituição fotogramétrica também foi utilizado para elaboração dos mapas 

temáticos de hidrografia e do uso e ocupação do solo (Figuras 17 e 18).  Os dados de hidrografia estão 

representados no mapa com a indicação dos nomes dos dois principais rios da região. 

 O mapa de uso e ocupação do solo foi classificado com as seguintes classes: 

• Área Urbanizada; 

• Vegetação nativa; 

• Vegetação rasteira; 

• Área de mangue; 

• Corpos d’água; 

• Praia Arenosa; 

• Costões rochosos. 

 Um esquema geral do processamento de dados do ambiente terrestre pode ser visualizado a seguir 

na Figura 8. 
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Figura 8: Esquema geral do processamento de dados do ambiente terrestre. 
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2.3.2.2.Ambiente Marinho 

 Para o ambiente marinho não é comum a disponibilidade de dados geográficos ligados 

diretamente a malacocultura, pois as principais pesquisas utilizadas no trabalho não apresentam 

informações de caráter espacial. 

 A carta náutica (CN) foi o principal dado espacial e cartográfico utilizado para o ambiente 

terrestre. A (CN) nº1904 serviu de base de dados batimétricos de toda baía sul e conseqüentemente da 

área de estudo. Como o material foi adquirido em meio analógico a CN foi escanerizada e posteriormente 

foi realizado o georreferenciamento e a correção geométrica da mesma utilizando o software ERDAS 

Imagine versão 9.1. 

 Após o georreferenciamento e a correção geométrica esse procedimento deu-se início ao processo 

de vetorização dos dados batimétricos, ou seja, a transformação dos dados raster em vetorial. O arquivo 

vetorial de pontos foi criado no geodatabase e editado no software através da ferramenta Editor, onde 

cada ponto da CN foi desenhado e inserido o valor da batimetria no campo de atributo do banco de dados. 

 Após toda edição do arquivo vetorial relativo a área da CN o mesmo foi utilizado de base para a 

geração da malha triangular (TIN) da superfície do fundo do mar onde o produto final foi uma imagem 

(raster) no formato TIFF de toda batimetria da Baía Sul de Florianópolis.  

 A geração da TIN com os dados batimétricos foi realizada com a ferramenta 3D Analyst do 

software ArcGis. Essa operação é um método de triangulação entre os pontos de batimetria, onde cada 

ponto vetorizado é vértice de um ou mais triângulos, dessa forma os triângulos são orientados de acordo 

com os valores numéricos da batimetria e possibilitam a visualização do relevo marinho para toda a área 

da Baía Sul, inclusive nos locais onde não havia pontos vetorizados. 

 A imagem da batimetria resultante da TIN possibilita utilizar os recursos do SIG no cruzamento 

de informações com outros temas. A imagem produzida nesse capítulo foi utilizada nos demais capítulos 

para o aprofundamento das análises. 

 Os dados de sedimento, circulação de água e qualidade de água não foram introduzidos no 

ambiente SIG em não foram representados em forma de mapas e por esse motivo não foram processados 

da mesma forma dos dados georreferenciados. Contudo, os dados citados estão apresentados em forma 

descritiva, tabelas e figuras. 

 O processamento de dados da caracterização do ambiente forneceu a base de informações para a 

análise do ambiente propriamente dito e para os próximos capítulos, onde o geodatabase continua a ser 
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alimentado com novos dados e com resultados das operações do SIG. Um esquema geral do 

processamento de dados do ambiente marinho pode ser visualizado na Figura 9. 

 

 
Figura 9: Esquema geral do processamento de dados do ambiente marinho. 

 

 

 

 

 

 

 



 

31

2.4.Resultados e discussões 

 Os resultados e discussões estão apresentados em forma de mapas temáticos e de forma 

descritiva, tanto para o ambiente terrestre, quanto para o ambiente marinho. A apresentação dos 

resultados está descrita separadamente para os ambientes terrestre e marinho para a melhor visualização e 

compreensão dos dados. 

2.4.1. Ambiente terrestre 

 Os mapas temáticos foram produzidos no modo Layout do software ArcGis. A descrição dos 

resultados foi a análise dos mapas temáticos apoiado na bibliografia revisada.  

 Os mapas referentes ao ambiente terrestre estão representados em duas escalas distintas, 

dependendo da origem dos dados. Para os dados oriundos do mapeamento do solo da EMBRAPA a escala 

de representação é 1:150.000 e para os dados oriundos da restituição fotogramétrica e ortofoto, os 

mesmos estão representados em escala 1:25.000. Não se faz necessária representação cartográfica em 

escalas maiores, tendo em vista que para a caracterização do ambiente as escalas e os dados disponíveis 

atendem as necessidades da pesquisa. 

  Nos mapas representados na escala 1:150.000 é possível visualizar toda a área de entorno da Baía 

Sul de Florianópolis e inclusive parte dos municípios que circundam a Ilha de Santa Catarina. Nesses 

casos o mapa traz em sua representação uma área maior do que a área de estudo, portanto os mesmos 

seguem com a identificação da área de estudo com uma linha tracejada. 

 Nos mapas representados na escala 1:25.000 a área de estudo coincide em abrangência com a 

folha impressa, não tendo a necessidade de utilizar a linha tracejada para identificá-la. Portanto, com a 

referida escala tem-se os mapas temáticos da área de estudo propriamente dita. 

 Com os mapas temáticos elaborados a apresentação dos resultados na forma descritiva segue o 

mesmo tema dos mapas, porém com o apoio da bibliografia para a discussão dos temas. O objetivo da 

descrição dos dados é o aprofundamento nas análises dos dados representados cartograficamente na área 

de estudo, mesmo nos casos em que os mapas temáticos apresentam informações de todo entorno da Baía 

Sul.   
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2.4.1.1. Relevo, hipsometria (MDE) e declividade 

 Segundo dados da EMBRAPA, o relevo da área de estudo é caracterizado na parte sul da mesma, 

como forte ondulado e forte ondulado montanhoso, e na parte central o relevo é plano e plano suavemente 

ondulado (Figura 10). Esse fato ocorre porque a área de estudo está situada na interface de uma grande 

planície e de um morro com a declividade acentuada em algumas partes e de altitude significativa. 

 A planície e o morro referidos são dois ambientes peculiares da Ilha de Santa Catarina. A planície 

em questão é a maior da ilha, bem como o morro que é um dos mais altos de Florianópolis, conhecido 

como Morro do Ribeirão. A Figura 11 apresenta o MDE da área de estudo classificado em cinco 

intervalos para um detalhamento da hipsometria na área de estudo. A altitude máxima apresentada na 

Figura 11 da área de estudo é de 470 metros, porém o próprio Morro do Ribeirão que foi recortado na 

delimitação da área de estudo alcança os 532 metros de altitude. 

 A classificação do relevo possui uma relação direta com a declividade. Essa relação é foi 

publicada pela EMBRAPA (1999) e pode ser visualizada na Tabela 2. Portanto, a classificação do mapa 

temático de declividade apresenta cinco classes e pode ser visualizado na Figura 12. O mapa de 

declividade foi gerado a partir das curvas de nível da restituição fotogramétrica e do MDE produzido 

através da malha triangular (TIN). As áreas de maior declividade coincidem justamente a área do Morro 

do Ribeirão e as de baixa declividade com a planície localizada na parte central e norte da área de estudo. 

Tabela 2: Classificação do relevo em função da declividade segundo EMBRAPA, 1999. 

Declividade % Classificação do relevo

0 - 3 Plano

3 - 8 Suavemente ondulado

8 - 20 Ondulado

20 - 45 Fortemente ondulado

> 45 Montanhoso  

 O relevo e a declividade possuem papel importante na determinação dos cursos d’água, bem 

como a direção que os mesmos possuem. Os principais rios da região são o Ribeirão do Porto e Rio Alto 

Ribeirão. Esses rios possuem ligação com outros rios que tem como nascente o Morro do Ribeirão e vão 

desembocar na Baía Sul, esse item será abordado na apresentação dos resultados da hidrografia. 
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Figura 10: Mapa de Relevo dos municípios da Baía Sul. 
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Figura 11: Modelo Digital de Elevação - MDE da área de estudo. 
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Figura 12: Mapa de declividade em % da área de estudo 
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2.4.1.2. Vegetação 

 As classes de vegetação estão apresentadas em mapas temáticos tomando por base os dados da 

EMBRAPA na escala 1:150.000, somadas as informações supracitadas do Atlas de Florianópolis 

(BASTOS, 2004) e do Atlas Ambiental de Florianópolis (NASCIMENTO, 2002) através do qual foi 

possível obter maior detalhamento para algumas classes de vegetação. 

 A vegetação da área de estudo está classificada segundo dados da EMBRAPA como, floresta 

tropical perenifólia e floresta tropical de restinga e pode ser visualizado na Figura 14. Contudo, o Atlas de 

Florianópolis de 2004 caracteriza a vegetação da área de estudo em: 

• Vegetação com influência fluviomarinha arbórea (mangue); 

• Florestas Ombrófila Densa das Terras Baixas; 

• Floresta Ombrófila Densa Montanha; 

• Floresta Ombrófila Densa Sub-montanha; 

• Vegetação com influência fluvial herbácea sem palmeiras. 

Parte da Floresta Ombrófila Densa caracterizada pela EMBRAPA (Figura 14) está classificada como 

vegetação secundária em vários estágios de regeneração segundo Nascimento (2002). A Floresta 

Ombrófila Densa é também conhecida com Floresta Tropical Úmida. Está condicionada a fatores 

climáticos como, temperaturas elevadas, com médias anuais de 25ºC e precipitação abundante, distribuída 

ao longo do ano (MULLER - DOMBOIS 1965/66 apud BASTOS, 2004). 

Uma das vegetações mais importantes na interação do ambiente terrestre com o mar é classificada 

como Vegetação com influência fluviomarinha arbórea (mangue), Segundo Reitz (1961) apud Bastos 

(2004), os manguezais são terrenos atingidos pela águas salgadas do oceano, como pequenos rios, canais, 

margem de baías, banhados, brejos e desenvolve uma vegetação especial devido à elevada salinidade e a 

falta de oxigênio. 

Leite, 1995 apud Bastos (2004), acrescenta que a zona de contato entre as águas marinhas e 

fluviais estabelece um estado de instabilidade ecológica. Isso se dá por motivo das águas marinhas e 

fluviais possuírem alguns parâmetros diferentes, o principal deles é a salinidade, nesse caso a vegetação 

que ali vive deve ter estratégias de sobrevivência para o ambiente adverso no contato entre as duas classes 

de água. 
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Na zona de contato entre a água do mar e do rio instalam-se plantas aquáticas e seletivas 

higrófilas, dotadas de adaptações que lhes permitem viver no ambiente frágil e com diverso grau de 

adversidade. 

Águas calmas, sem muita movimentação, pouco profundas, como rios de escoamento vagaroso, 

são condições necessárias em que se desenvolve um substrato lodoso onde as espécies de mangue se 

instalam. Em Florianópolis os manguezais estão localizados dentro das baías onde estão as águas calmas 

e rasas (LEITE, 1995 apud BASTOS,2004). 

O substrato lodoso do mangue é chamado vasa que resulta da deposição de flóculos que se 

formam quando partículas de argila, matéria orgânica e outras, transportadas em suspensão pelos rios, 

entram em contato com a água salgada (CARUSO, 1983 p 53 apud BASTOS, 2004). O estado de Santa 

Catarina é o limite sul para a espécie vegetal do mangue Rizophora mangle. 

No centro da área de estudo encontra-se o mangue da Tapera, com a observação em capo pode-se 

observar as feições descritas na bibliografia. Foi observado no local pouca profundidade e água calma, na 

Figura 13 é possível visualizar um trator passando do “continente” para a Ilha Maria Francisca. Por se 

tratar de um local com baixa profundidade em alguns momentos de baixa-mar é possível visualizar o 

afloramento do fundo do mar. 

 
Figura 13: Ilha Maria Francisca e o trator passando do continente em direção a ilha. 
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Figura 14: Mapa de vegetação dos municípios da Baía Sul. 
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2.4.1.3. Textura do solo 

 A textura do solo também foi determinada baseada nos dados da EMBRAPA. O mapa de textura 

do solo pode ser visualizado na Figura 15 e apresenta somente duas classes na abrangência da área de 

estudo. Na parte central e norte da área de estudo a textura do solo está classificada como indiscriminado. 

Essa área coincide com as áreas planas e de urbanização densa. 

 Na parte sul da área de estudo a classificação é de solo argiloso. A textura do solo argiloso 

coincide espacialmente com a vegetação densa, com as áreas com relevo mais ondulado e com o local de 

natureza mais preservada.  

 A argila é um sedimento que possui granulometria fina e são encontrados em suspensão nas águas 

dos rios. Os materiais em suspensão são transportados ao mar e tem como principal veículo os rios, nesse 

caso esse material é levado para a Baía Sul. 

 Analisando as informações citadas anteriormente no tema de vegetação é possível observar que 

existe relação entre a textura do solo com o tipo de vegetação de mangue encontrada na interface do 

ambiente terrestre e marinho.  

 A vegetação de mangue que tem como característica de solo com granulometria fina e o mangue 

da Tapera recebe esses sedimentos finos (argilosos) oriundos do ambiente terrestre, principalmente nos 

locais próximos das desembocaduras dos rios. 

 Portanto, o mangue é um indicativo das interações de textura do solo, tipo de vegetação e das 

características oceanográficas que serão apresentadas na caracterização do ambiente marinho. 
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Figura 15: Mapa da textura do solo dos municípios da Baía Sul. 
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2.4.1.4. Hidrografia e Uso e Ocupação do Solo 

 A hidrografia é o principal veículo transportador dos elementos terrestres para o ambiente 

marinho, na área de estudo os principais rios são o Ribeirão do Porto e o rio Alto Ribeirão e demais 

cursos d’água menores que são afluentes desses principais rios (Figura 16).  

 Segundo classificação de Chirstofoletti (1980), a área de estudo apresenta uma rede de drenagem 

radial composta por correntes fluviais que se encontram dispostas como os raios de uma roda, em relação 

ao ponto central. Na área de estudo é possível visualizar na Figura 16 a configuração dos rios 

apresentadas de forma radial em torno do Morro do Ribeirão.  

 Tanto o Ribeirão do Porto quanto o Rio Alto Ribeirão possuem o fluxo de água direcionado para 

a Baía Sul, sendo classificados como uma rede de drenagem exorreicas (CHRISTOFOLETTI, 1980). 

Além de transportar sedimentos e nutrientes para o mar, os rios também podem transportar agentes 

indesejáveis, principalmente quando entram em contato com locais de potencial poluidor. 

 Na área de estudo existe grande concentração urbana que pode ser visualizada no mapa de uso e 

ocupação do solo na Figura 17 e a hidrografia atravessa a área com densa ocupação antes de chegar ao 

mar. Além da ocupação urbana densa o mapa de uso e ocupação do solo mostra as áreas de vegetação e 

rasteira. Essas áreas, em sua maior parte, coincidem com locais planos, que são viáveis à construção civil, 

podendo o local ter futuramente maior concentração de área urbanizada. 

 O mapa de uso e ocupação do solo também apresenta mapeadas as áreas de costões rochosos e 

praias arenosas, esses dados serão explorados nos capítulos seguintes, onde os mesmos possuem uma 

relação direta com a legislação da malacocultura. 
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Figura 16: Mapa da hidrografia da área de estudo. 
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Figura 17: Mapa de uso e ocupação do solo. 
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 A Figura 18 apresenta um conjunto de quatro fotografias do bairro da Tapera da Base onde os rios 

são canalizados na área urbanizada e vão desembocar na Baía Sul. Em campo foi possível verificar a 

existência de lixo dentro dos rios e de construções muito próximas de suas margens. Também se observa 

no local uma placa indicando local de área de preservação permanente (Figura 18D). 

 
Figura 18: (A) - Córrego canalizado em área urbana, (B) - Entrada do córrego canalizado no mangue,  

(C) - Córrego no mangue e lixo na água e (D) - Placa de Área de Preservação Permanente. 

  

 O bairro Tapera da Base, como tantos outros em Florianópolis, não possui rede de coleta e 

tratamento de esgoto, portanto o sistema de esgoto é feito por fossas sépticas e sumidouros, esses sistemas 

podem contaminar a água dos rios e do lençol freático. 

 A água contaminada com fezes humanas e de animais de sangue quente pode disseminar 

facilmente, através dos moluscos, um grande número de enfermidades (POLI et al.,2004), portanto não é 

indicado cultivar moluscos próximos de áreas urbanizadas principalmente quando os efluentes domésticos 

não são tratados. 

 Além dos fatores físicos e antrópicos, a salinidade da água do mar é um outro fator importante 

que está relacionado com a hidrografia. Os rios quando deságuam no mar alteram a salinidade nos locais 

próximos a desembocadura. Poli et al, (2004) coloca a salinidade do ambiente de cultivo como um dos 
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parâmetros que se deve levar em conta no estabelecimento de cultivos de moluscos e que se deve 

observar valores ótimos de salinidade para que o crescimento dos animais ocorra de forma satisfatória. 

 Nos dias de grande precipitação a influência da água doce no mar pode ser mais intensa fazendo 

com que haja alteração da salinidade da água do mar. Por terem densidades diferentes a água marinha e a 

água doce demoram a se misturar, mas com o auxílio do vento e do movimento do mar esse fenômeno 

pode ocorrer mais rapidamente. 

 Geralmente a água salgada é mais densa do que a água doce, a salinidade é um dos fatores que 

determinam a densidade da água, os outros fatores determinantes para a densidade da água são a 

temperatura e a pressão, mas a salinidade é o parâmetro mais importante para tal determinação (POLI et 

al, 2004), ou seja, nos locais mais profundos e mais distantes dos rios a probabilidade de influência de 

água doce é menor, pois a água da chuva tende a ficar mais próxima da superfície e as águas dos rios mais 

próximos das desembocaduras dos mesmos. 

 Os moluscos marinhos produzidos em Santa Catarina têm uma relação fisiológica com a 

salinidade. A alteração brusca desse parâmetro pode induzir os moluscos a desovarem, dessa forma o 

animal perde massa corpórea e valor comercial, principalmente nos mexilhões.  

 Quando ocorre esse fenômeno o produtor espera um tempo a mais de produção para a 

recuperação da massa corpórea do animal gerando um custo de manejo do produto que já poderia ter sido 

vendido. A perda de massa corpórea dos moluscos desvaloriza o produto, pois a relação de carne é menor 

em comparação ao produto padrão conhecido no mercado. Portanto cultivar moluscos nos locais onde a 

salinidade tende a sofrer mais variações não é uma boa estratégia técnica produtiva, podendo concluir que 

o posicionamento dos rios em relação às áreas aqüícolas deve ser estudado para a escolha dos locais de 

implantação da produção de moluscos. 
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2.4.2.Ambiente marinho 

2.4.2.1. Batimetria 

 O inicio do trabalho de caracterização do ambiente marinho se pautou na determinação da 

batimetria do local de estudo. O dados de batimetria são importantes no contexto de caracterização do 

ambiente e de avaliações ligada à legislação específica de ordenamento da malacocultura e de aqüicultura, 

onde são determinadas profundidades específicas para a atividade. 

 Para a determinação da batimetria foi utilizada a CN nº1904 como base de dados, onde os valores 

dos pontos batimétricos foram triangulados em uma malha no método TIN. O produto final da geração da 

malha triangular foi uma imagem com o relevo do fundo do mar da Baía Sul.  

 A Figura 19 (A), apresenta a CN digitalizada e (B), a malha de pontos utilizada para a geração da 

malha triangular para determinar a batimetria em toda a área da baía sul e a Figura 20 apresenta uma 

visualização tridimensional do relevo marinho com exagero vertical. 

  
Figura 19: (A) CN em meio digital para digitalização, (B) Malha de pontos digitalizados da CN utilizados 

na interpolação de dados numéricos. 
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Figura 20: Visualização 3D da Baía Sul de Florianópolis. 

  

 De acordo com os resultados apresentados pela imagem da batimetria (Figura 21) a profundidade 

máxima tem o valor de aproximadamente trinta metros e está localizada no extremo sul da Baía Sul, onde 

ocorre um estrangulamento entre o continente e a Ilha de Santa Catarina e, conseqüentemente, a 

circulação de água é maior no local, transportando sedimento, que possivelmente poderiam se depositar 

no local. 

 Apesar das correntes geradas pela circulação de água possuírem maior velocidade nos locais de 

estrangulamento entre a Ilha de Santa Catarina e o continente, a geologia do local também tem influência 

na batimetria, a formação geológica permite que esses sedimentos sejam transportados e a profundidade 

do mar está relacionada à circulação de água e a geologia marinha. 

 O mesmo ocorre no extremo norte da Baía Sul, onde a profundidade é aproximadamente vinte 

metros, nesse local ocorre outro estrangulamento, que é conhecido com estreito, onde está localizada a 

divisão entre as Baías Norte e Sul de Florianópolis. 

 Segundo a imagem da batimetria (Figura 21), a Baía Sul é um ambiente que apresenta 

profundidade média em torno dos três metros em toda a sua área, e pode ser considerado um ambiente 
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pouco profundo. Na parte central de toda a área da Baía Sul no sentido de sul para norte é possível 

visualizar um canal com maior profundidade, local esse utilizado tradicionalmente pelas embarcações. 

 Segundo Bastos/Florianópolis, 2004 na Baía Sul ocorre a planície de maré, que são comuns em 

mar calmo, desenvolvendo-se nas reentrâncias do litoral e na foz dos rios, onde o fundo marinho é raso. 

Nesses locais acumulam-se sedimentos finos (silte e argila) que forma um solo lamoso freqüentemente 

encharcado pelo lençol freático próximo da superfície e pela invasão das águas do mar nos períodos de 

maré cheia. Fato esse que demonstra a pouca profundidade média do local. 
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Figura 21: Mapa da batimetria da Baía Sul. 
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2.4.2.2. Sedimento marinho 

 O sedimento marinho da área de estudo foi caracterizado segundo Silva (2002) pelos parâmetros 

de granulometria, matéria orgânica, enxofre, carbonatos biodetríticos e carbono orgânico. 

 
Figura 22: Setorização dos ambientes em relação ao sedimento segundo Silva, 2002, modificado 

Boscatto, 2008 

  

 De acordo com Silva, 2002 os resultados de sua pesquisa apresentam dois setores distintos (II e 

III, Figura 22) que abrangem a área de estudo. Na região entre a Ilha Maria Francisca e o continente e 

seguindo para a direção sul (setor II) o sedimento está classificado como local de areias médias, 

moderadamente selecionadas, com 3,5% de carbonatos biodetríticos, com matéria orgânica nula e baixos 

índices de carbono, nitrogênio e enxofre.  

 No setor III, que vai da Ilha Maria Francisca em direção ao norte e ao centro da Baía Sul, o 

sedimento está classificado em sedimentos mais finos, com areias finas e muito finas e siltes grosso, com 

pobre seleção e concentração de 9,5% de carbonatos biodetríticos e 2,6% de matéria orgânica.  
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 A Baía Sul pode ser caracterizada como um sistema aquoso raso, possuindo vários bancos 

arenosos no seu interior. As maiores profundidades estão associadas no estreitamento entre a ilha e o 

continente, onde as correntes formadas pela circulação de água possuem maior velocidade (SILVA, 

2002). Os parâmetros do sedimento são importantes para o conhecimento da oceanografia do local, bem 

como da hidrodinâmica. 

 Os parâmetros oceanográficos são importantes para a escolha do local dos cultivos de moluscos, 

os principais parâmetros que devem ser considerados na escolha da localização dos parques aqüícolas 

são: a temperatura da água, salinidade, circulação da água, corrente marinha, disponibilidade de alimento 

(clorofila a) e a granulometria e demais parâmetros encontrados no sedimento marinho.  

 O sedimento marinho tende a acumular materiais decantados, esses materiais podem ser metais 

pesados, matéria orgânica entre outros, a concentração desses parâmetros é mais intensa no sedimento do 

que na água, ou seja, o sedimento pode disponibilizar material para a coluna de água. 

2.4.2.3. Qualidade de água 

 Ferreira et.al. (2004), em sua pesquisa desenvolvida na Baía de Florianópolis analisou parâmetros 

físico-químicos da água entre os anos de 1998 e 2002. Um dos pontos de coleta dessas análises foi o 

Ribeirão da Ilha onde os valores médios de temperatura, oxigênio dissolvido, pH e salinidade estão 

apresentados na Tabela 2. 

 Tabela 3: Valores médios dos parâmetros físicos - químicos do Ribeirão da Ilha do ano 1998 até 
2002 segundo Ferreira et.al.(2004). 

Parâmetro Físico-químico Valor CONAMA

Temperatura. (oC) 21.81 -

pH 8.05 6,5 - 8,0

Oxigênio dissolvido (mgL-1) 7.24 6, 0 mínimo

Oxigênio dissolvido % 93.04 -

Salinidade (psu) 31.54 água marinha  

 De acordo com a Tabela 2 a temperatura média da água durante o período de coleta foram de 

21,81ºC, o pH 8,05 o oxigênio dissolvido 7,24 mgL-1 e a salinidade 31,54 psu. Os parâmetros encontrados 

estão de acordo com as exigências legais publicadas pelo CONAMA na Resolução 357/2005. 

 A temperatura da água é considerada um dos principais parâmetros para o desenvolvimento dos 

moluscos, bem como para o sucesso da produção, porém a Resolução 357 CONAMA não determina 

nenhum valor especifico para o referido parâmetro. Um exemplo é a comparação entre os cultivos 



 

52

desenvolvido na França e no Brasil. Na França se cultiva a mesma espécie de ostra cultivada em 

Florianópolis e o período de crescimento até o tamanho comercial é de dois anos no país europeu, 

enquanto que no Brasil o mesmo animal demora oito meses para ser comercializado. 

 Porém em Santa Catarina ocorre a chamada mortalidade de verão das ostras, pois as temperaturas 

chegam aos seus patamares mais altos e parte dos animais não resistem e acabam morrendo, enquanto que 

na França ocorre o inverso, no inverno as águas chegam a temperaturas baixas e os animais param de 

crescer dessa forma não ocorre mortalidade em massa, mas a produção nesse período é pouco 

significativa.  

 Em relação à salinidade, a classificação do CONAMA as águas com salinidade superior a 30 psu 

são classificadas como águas marinhas. A salinidade é um parâmetro importante para o desenvolvimento 

dos moluscos, inclusive na estratégia reprodutiva do animal. 

 A pesquisa também analisou a clorofila a presente na água. A clorofila a é um parâmetro 

importante, pois demonstra a quantidade de microalgas (produção primária) presente no ambiente. As 

microalgas são os principais alimentos dos moluscos. A clorofila a possui variação sazonal, pois está 

relacionada diretamente à disponibilidade de luz, no entanto, no verão e primavera os valores de clorofila 

são mais altos seguidos do outono e por fim do inverno com valores mais baixos. 

 Fatores bacteriológicos também determinam a qualidade da água para a malacocultura. Logullo 

(2005) analisou os padrões de qualidade de água e da carne das ostras cultivadas no Ribeirão da Ilha, 

situado ao sul da área de estudo deste trabalho. Foram encontradas Salmonella sp e Hepatite A em 

amostras de carnes de ostras estando fora dos padrões exigidos pela Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA).  

 O resultado apresentado por Logullo (2005) é preocupante na questão da sustentabilidade da 

malacocultura e da qualidade do produto fornecido ao consumidor, o fato dos cultivos estarem localizados 

próximos da costa com área urbana próxima ao mar e a falta de tratamento de esgoto das residências pode 

ser um problema de planejamento espacial e se transformar em um problema de saúde pública. Portanto, 

existe mais um motivo para os cuidados no planejamento das áreas e parques aqüícolas. 

2.4.2.4. Circulação de água 

 Melo et.al,1997, desenvolveram uma pesquisa sobre o estudo da circulação de água induzida pela 

maré na Baía de Florianópolis. Os resultados apresentados em forma de mapas possuem representação da 
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velocidade das correntes em forma de setas e quanto maior a seta maior é a velocidade da corrente. A 

Figura 23 apresenta o momento da enchente da maré.  

 Segundo Melo et.al (1997), o fluxo de água da Baía de Florianópolis é assimétrico. A água entra 

pelas aberturas localizadas nos extremos norte e sul da Baía de Florianópolis, porém como a área e a 

profundidade não são simétricas e o próprio momento do início da enchente da maré não ocorre 

exatamente no mesmo instante, as águas oriundas da Baía Norte e da Baía Sul se encontram na Baía Sul e 

não na “divisão” entre as duas baías (estreito). 

 A área de encontro das marés possui correntes marinhas mais fracas onde sedimentos mais finos 

tendem a decantar nesse local, tornando o ambiente delicado quanto aos dejetos, poluição ou qualquer 

tipo de incremento de material externo nesse ambiente. 

 O conhecimento da circulação de água tanto pela maré quanto pelos ventos é importante para o 

sucesso da malacocultura, no entanto, além do modelo apresentado por Melo et al 1997, não está 

disponível nenhuma outra informação mais detalhada para o planejamento da malacocultura. A circulação 

de água pode ser considerada um dos parâmetros mais importantes para o sucesso da produção de 

moluscos e deve ser estudado e servir de parâmetro para a escolha dos parques e áreas aqüícolas. 

 As instituições de fomento da malacocultura devem investir no conhecimento da circulação de 

água, bem como da batimetria atualizada dos locais com potencial para o cultivo de moluscos. 

 A renovação de água é um aspecto que deve ser cuidadosamente observado, principalmente em 

ambientes restritos, de pouca circulação de água e fracas correntes, como baías e enseadas. Nestes locais 

o tempo de residência e a taxa de renovação de água devem ser avaliados (POLI et al, 2004). 
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Figura 23: Mapa de circulação de água induzida pela maré na Baía Sul de Florianópolis. 
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2.5.Conclusões do Capítulo 2 

 Os mapas temáticos e os dados pós-processados no SIG, juntamente com a literatura consultada 

caracterizaram que a área delimitada para o estudo possui distintas variáveis e que devem ser 

consideradas no planejamento da malacocultura, bem como se conhecer as interações entre o uso e 

ocupação territorial terrestre com o mar e a malacocultura.  

 No ambiente terrestre, as áreas com elevada altitude e com os maiores valores de declividade do 

terreno são as áreas de natureza mais preservada e coincidem com a área com menor densidades da 

população e com a área de vegetação densa, já os locais planos possuem grande concentração urbana.  

 Quanto à hidrografia foi possível concluir que os principais rios da região possuem sua direção 

em sentido ao mar, ou seja, para a Baía Sul. As nascentes dos rios e da rede de drenagem estão 

localizadas nos pontos mais altos dos morros e antes de chegar na desembocadura, os rios passam pela 

área urbanizada e por área de mangue.  

 A área de mangue por sua vez, está localizada na interface entre a terra e o mar e pelo lado 

terrestre tem como vizinho a área urbanizada e na área marinha tem como característica local pouco 

profundo, de correntes fracas e sedimentos finos. 

 Em relação à área marinha, a Baía Sul, bem como a área de estudo, podem ser consideradas 

ambientes com baixa profundidade, protegido de ondas e fortes correntes, tendo em sua composição 

manguezal, costões rochosos e praias arenosas. 

 As análises de sedimento demonstraram que os locais com menor profundidade estão 

relacionados com sedimento de granulometria mais finas e vinculados próximos ao mangue. 

 Os parâmetros de qualidade de água estão em acordo com a resolução do CONAMA 357/2005, 

porém os coliformes fecais e totais (bactérias) devem ser monitorados constantemente, pois os mesmos 

são agentes contaminantes. A Resolução CONAMA 357 determina valores máximos para esse parâmetro 

e o mesmo possui relação direta com a qualidade dos moluscos e com a saúde pública. Outro patógeno 

para os humanos é o vírus da hepatite, que tem como hospedeiro os moluscos e dessa forma devem existir 

análises periódicas nas áreas aqüícolas. 

 O monitoramento ambiental e de qualidade da água deve ser realizado em locais com pontos de 

controles pré-estabelecidos, esses pontos devem ser coletados em coordenadas conhecidas, ou seja, de 

forma georreferenciada, assim os dados resultantes do monitoramento podem ser confrontados com a 



 

56

localização geográfica das áreas aqüícolas e com os mapas temáticos do ambiente terrestre, fornecendo 

informações espaciais e permitindo uma análise espacial de todo contexto que envolve a malacocultura. 

 Os dados de monitoramento georreferenciados possibilitam interpolações de dados numéricos 

podem fornecer informações da interação entre a área terrestre e marinha, bem como a influência das 

áreas urbanas nos locais onde estão instalados os cultivos de moluscos. O georreferenciamento dos pontos 

de controle também permite que as coletas de água sejam realizadas sempre no mesmo local, dessa forma 

será possível estruturar um banco de dados histórico do monitoramento de água. 

 Por fim, conclui-se que á área de estudo é rica em variáveis tanto no ambiente terrestre como no 

ambiente marinho, onde a escolha do local de cultivos de moluscos deve estar acompanhada de um 

planejamento e análise do entorno para que os agentes terrestres não influenciem negativamente na 

malacocultura.  
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CAPÍTULO 3 - Avaliação 

Jurídica 

 

3.1.Introdução 

 A malacocultura é uma atividade considerada nova no Brasil, porém existem leis e normas que 

orientam e ordenam o espaço marinho, bem como delimitam áreas destinadas à atividade de produção de 

moluscos. 

 Apesar da existência da legislação e da mesma apresentar abrangência em todos os setores da 

atividade, na prática percebe-se que há casos de descumprimento de algumas exigências legais. Um dos 

principais itens que impede a expansão da malacocultura é justamente o não cumprimento de uma das 

leis, que é exatamente a que orienta o produtor a fazer o pedido de concessão de uso de espaço físico para 

fins de aqüicultura em águas da União.  

 A concessão de uso de espaço físico em águas da União é o documento de autorização que os 

produtores devem ter para poder utilizar o recurso marinho com finalidade de produção. No entanto, o 

processo de ocupação das áreas aqüícolas ocorreu de uma forma que atualmente os produtores em 

atividade não estão de acordo com a legislação, ou seja, os produtores estão produzindo, mas sem a 

autorização e sem a concessão de uso de águas públicas. 

  Para organizar os atuais produtores os órgãos de fomento e de gerenciamento da malacocultura 

realizam tentativas de legalizar a atividade e de planejar o futuro da mesma, no entanto, o processo é 

moroso e delicado, pois a ocupação marinha irregular está consolidada.  
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 Uma das ações que deu início ao processo de organização e de legalização da atividade e dos 

produtores foi realizada pelo CEPSUL/IBAMA. Com intuito de ordenar a atividade, no ano de 2003 foi 

publicado o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC da malacocultura.  

 O TAC teve como objetivo respaldar juridicamente os produtores e ao próprio IBAMA, até que 

os produtores conseguissem a concessão de uso de águas da União. No entanto, o processo de pedido das 

concessões das áreas não foi encaminhado pelos produtores e o TAC foi renovado por mais dois anos em 

uma decisão tomada durante uma reunião realizada nas dependências do CEPSUL/IBAMA, em agosto de 

2005. Nessa reunião participaram todas as entidades e instituições vinculadas ao setor da malacocultura, 

desde o produtor, associações, federação dos maricultores, representantes dos órgãos de fomento, 

universidades e representantes do governo federal. 

 Todavia, os órgãos de fomento e ambientais trabalham em busca de adequações com o objetivo 

do crescimento ordenado e sustentável da atividade, buscando desenvolver trabalhos direcionados e de 

forma integrada, mas a dificuldade de gerenciar a discussão entre produtores e instituições dificulta o 

trabalho. 

 As instituições públicas têm dificuldades de relacionamento entre si e os produtores têm 

dificuldade de relacionamento com as instituições públicas. Porém a única maneira de realizar o 

reordenamento da malacocultura é por um princípio legal. 

 As leis elaboradas e publicadas pelos órgãos envolvidos com a malacocultura e com as atividades 

na zona costeira são as diretrizes para a legalização da atividade e podem ser consideradas como o inicio 

do planejamento espacial da atividade no ambiente marinho e de domínio da União. 

 O litoral catarinense apresenta diversos locais com potencial para o desenvolvimento da 

malacocultura, como enseadas e baías abrigadas ou semi-abrigadas e com qualidade de água que 

viabilizam a produção de moluscos, porém a legislação deve ser estudada em primeiro plano para 

verificar se os locais com potencial ambiental e técnico são permitidos para essa atividade. 

 O capítulo da Avaliação Jurídica tem como objetivo levantar e estudar toda a legislação vigente 

na questão de legalização, ordenamento espacial e ocupação das águas da União pela malacocultura, bem 

como produzir mapas temáticos com as áreas de viabilidade legal para o desenvolvimento da atividade.  
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3.2.Referencial Teórico 

 A revisão bibliográfica do capítulo de Avaliação Jurídica visa descrever as principais leis que 

abrangem a atividade de malacocultura e de zoneamento e ordenamento costeiro. A revisão da legislação 

é de extrema importância no processo de planejamento para a ocupação dos espaços físicos.  

 Por se tratar de uma atividade que tem como característica a sobreposição de uso espacial com 

outras atividades, como a pesca, turismo e navegação, a malacocultura possui legislação de diversas 

esferas e instituições, desde as de âmbito federal, estadual e/ou regional. Algumas leis são direcionadas 

especificamente para a malacocultura, outras abrangem o ambiente marinho e a zona costeira e, 

conseqüentemente, a malacocultura. 

3.2.1.Política Nacional do Meio Ambiente – Lei 6.938 de 

31 de agosto de 1981 

 A Política Nacional do Meio Ambiente tem como objetivo a preservação, melhoria e recuperação 

da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar condições ao desenvolvimento sócio-

econômico, aos interesses da segurança nacional e a proteção da dignidade da vida humana. 

 Os princípios da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente e temas relacionados à 

malacocultura são:  

• Proteção dos ecossistemas, com preservação de áreas representativas; 

• Controle e zoneamento das atividades potenciais ou efetivamente poluidoras. 

 A malacocultura é considerada uma atividade com potencial poluidor por gerar resíduos oriundos 

da digestão dos moluscos, portanto essa lei está vinculada com a atividade. 

3.2.2.Constituição da república Federativa do Brasil de 

1988 

Segundo o Artigo 20º da Constituição Federal de 1988, são bens da União: 

I - os que atualmente lhe pertencem e os que lhe vierem a ser atribuídos; 
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II - as terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, 

das vias federais de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei; 

III - os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de 

um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele 

provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais; 

IV as ilhas fluviais e lacustres nas zonas limítrofes com outros países; as praias marítimas; as ilhas 

oceânicas e as costeiras, excluídas, destas, as que contenham a sede de Municípios, exceto aquelas 

áreas afetadas ao serviço público e a unidade ambiental federal, e as referidas no art. 26, II; 

V - os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva; 

VI - o mar territorial; 

VII - os terrenos de marinha e seus acrescidos; 

VIII - os potenciais de energia hidráulica; 

IX - os recursos minerais, inclusive os do subsolo; 

X - as cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos; 

XI - as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 

 A localização dos cultivos de moluscos no estado de Santa Catarina estão inseridas na área 

delimitada como mar territorial e em todos os locais onde existem a malacocultura as áreas aqüícolas 

estão localizadas próximos da costa, portanto essas áreas são de administração da União. 

3.2.3.Lei do Gerenciamento Costeiro – Lei 7.661 de 16 

de maio de 1988 

 A Lei N. 7.661, 16 de maio de 1988, institui o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - 

PNGC. O PNGC visa especificamente orientar a utilização racional dos recursos da zona costeira. 

Segundo a lei, a zona costeira é o espaço geográfico de interação do ar, mar e terra, incluindo os seus 

recursos renováveis ou não, abrangendo uma faixa marítima e outra terrestre.  
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 No Plano de Gerenciamento Costeiro está previsto o zoneamento dos usos e atividades dando 

prioridade à conservação e proteção dos bens como: costões, recursos renováveis e não renováveis, ilhas 

costeiras e oceânicas, baías, enseadas, praias entre outros.  

 Em Santa Catarina, as áreas aqüícolas geralmente estão instaladas nos ambientes relacionados 

anteriormente, contudo, o gerenciamento costeiro tem uma atenção com o zoneamento marinho e a 

malacocultura faz parte do mesmo.  

3.2.4. Portaria 69 de 30 de outubro de 2003 

 O objetivo da publicação da Portaria 69 de 30 de outubro de 2003 foi de permitir o cultivo de 

moluscos no litoral Sudeste e Sul do Brasil, exclusivamente aos empreendimentos, que estavam em 

comprovada operação, mediante assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), até a obtenção 

da Licença Ambiental de Operação. 

 A partir do momento da publicação da referida Portaria, os produtores deveriam se adequar à lei 

tanto em relação à documentação quanto a qualquer outro parâmetro que estivesse em desacordo com as 

leis vigentes naquele momento.  

 A comprovação de que os produtores estavam em operação poderia se feita com base em 

documentação fornecida por órgãos públicos Federais, Estaduais e Municipais em que constasse data de 

início de operação, localização, tamanho e características do empreendimento. 

 Ficou vedada a implantação de novos empreendimentos para cultivo e a ampliação dos 

empreendimentos em operação, até a promulgação de ato estabelecendo os procedimentos e critérios 

específicos para o licenciamento ambiental da atividade de malacocultura. 

 Ficou estabelecido o prazo de 90 dias, a partir da publicação, em caráter não prorrogável, aos 

empreendimentos supracitados, para que promovessem a sua regularização junto ao IBAMA, através da 

adesão ao TAC. 

3.2.5.Decreto nº 4.895 de 25 de novembro de 2003 

 O Decreto 4.895 de 25 de Novembro de 2003 dispõe sobre a autorização de uso de espaços 

físicos de corpos d’água de domínio da União para fins de aqüicultura. O decreto visa definir os 

parâmetros para a utilização dos corpos d'água para fins de aqüicultura, estão contidos no referido 
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documento todos os itens necessários a serem cumpridos para a obtenção da concessão de uso do espaço 

físico em área da União para a atividade de aqüicultura. 

 Os principais objetivos citados em relação à concessão de uso do espaço físico são: 

• Desenvolvimento sustentável; 

• Aumento da produção brasileira de pescados; 

• Inclusão social; 

• Segurança alimentar.  

 Segundo o Decreto, a SEAP é a instituição responsável pela delimitação dos parques aqüícolas 

com prévia anuência do Ministério do Meio Ambiente, da Autoridade Marítima (Marinha do Brasil ou 

Capitania dos Portos), do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, e da ANA - Agencia 

Nacional das Águas.  

 No entanto, a falta de delimitação dos parques aqüícolas não é considerado motivo para 

indeferimento no pedido de concessão de uso para a produção de pescados, ou seja, áreas que não estão 

previamente delimitadas podem ser solicitadas e o motivo de não estarem demarcadas não indefere o seu 

uso. 

 A autorização de uso de águas da União para fins de aqüicultura será efetivada no âmbito do 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, após a aprovação final do projeto por um técnico da 

SEAP. O pedido de autorização é analisado pela SEAP, pela Autoridade Marítima, pelo IBAMA, pela 

ANA e pela Secretaria do Patrimônio da União. O uso indevido do espaço físico cancela a autorização 

sem direito a indenização. 

3.2.6.Instrução Normativa Interministerial Nº. 6 de 31 

de maio de 2004 

 A IN Nº 6 estabelece as normas complementares para autorização de uso de espaços físicos em 

corpos d’água de domínio da União para fins de aqüicultura. Fica estabelecido o modelo de projeto que 

deve ser apresentado para obter a concessão de uso, bem como o detalhamento das informações contidas 

no Decreto 4.895. O projeto tem como objetivo fornecer as informações cadastrais de localização e dos 
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dados das pessoas físicas que estão solicitando a área. Deve-se considerar que a publicação dessa 

legislação demonstra uma atenção na necessidade de ordenar e de elaborar o cadastramento dessas áreas. 

 Os principais pontos do projeto a serem destacados em relação às áreas aqüícolas são: 

• Localização geográfica do empreendimento no Datum WGS 84 ou SAD 69; 

• Sistema de cultivo; 

• Quantidade aproximada gerada de resíduos sólidos; 

• Estrutura e materiais do cultivo; 

• Monitoramento de água; 

• Profundidade média; 

• Mapa da área em escala de 1:25.00 até 1:75.000;  

• Planta dos equipamentos e do perímetro externo da área. 

3.2.7.Instrução Normativa Nº17 de 22 de setembro de 

2005 - Plano Local de Desenvolvimento da Maricultura 

(PLDM) 

 A Instrução Normativa Nº 17 de 22 de setembro de 2005, dispõe sobre os critérios e 

procedimentos para a formulação e aprovação dos PLDM`s, visando a delimitação dos parques aqüícolas 

e faixas ou áreas de preferência.  

 O PLDM é um instrumento de planejamento participativo para a identificação de áreas propicias 

para a delimitação de parques aqüícolas marinhos e estuarinos, bem como a faixa ou áreas de preferências 

para as comunidades locais tradicionais. 

 Nos procedimentos de determinação dos parques aqüícolas estão previstas consultas públicas à 

comunidade e aos produtores, bem como a elaboração de comitês envolvendo todos os setores 

relacionados a malacocultura para discussão do tema. 

 A elaboração do PLDM será baseada nos aspectos: 
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• Caracterização ambiental da área de abrangência do local a ser implantado o Plano; 

• Identificação das formas de ocupação da área de abrangência, considerando os múltiplos usos da 

área; 

• Identificação e caracterização das atividades produtivas instaladas na área terrestre do entorno 

que poderiam causar impactos na prática da maricultura; 

• Participação da comunidade local e dos demais usuários dos recursos da zona costeira; e 

• Participação das instituições locais envolvidas com a pesquisa, fomento, extensão, ordenamento e 

controle da maricultura, de instituições envolvidas com o planejamento da zona costeira, bem 

como de representantes do setor produtivo da maricultura. 

 Considerando os itens relacionados acima, pode-se concluir que a formulação dos parques 

aqüícolas é um processo que necessita de equipe multidisciplinar com o envolvimento de instituições 

distintas, bem como de dados e informações de distintas fontes.  Todavia, a publicação da IN nº17 já 

demonstra a necessidade de estruturação de um banco de dados das atividades que ocupam o espaço 

marinho para melhor gerenciamento do território. 

3.2.8.Instrução Normativa Nº. 20 de 16 de Novembro de 

2005 

 A IN nº 20 estabelece limites máximos para áreas de aqüicultura em unidades demonstrativas e de 

pesquisa em águas da União, tanto em águas marinhas como em água doce. Para as atividades praticadas 

em águas marinhas e estuarinas, as áreas destinadas tanto à instalação de unidades demonstrativas como à 

implantação de projetos de pesquisa não poderão exceder a um hectare e meio (1,5 ha). 

 Na IN nº06 de 2004 existe o modelo de projeto para a solicitação de áreas para pesquisa e a IN 

nº20 traz informações adicionais levando em consideração o tamanho do empreendimento. 
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3.2.9.Instrução Normativa Nº. 105 de 20 de Julho de 

2006 

 A IN Nº 105 visa estabelecer regras de ordenamento pesqueiro para a extração de mexilhões da 

espécie Perna perna de estoques naturais e os procedimentos para instalação de empreendimentos de 

malacocultura em águas de domínio da União no litoral sul e sudeste do Brasil. 

 Os principais parâmetros legais desta Instrução Normativa para o tema abordado no trabalho são: 

 Quanto à taxa de ocupação em áreas abrigadas e em mar aberto. 

• Em baías abertas e enseadas, a título de precaução, a taxa máxima permitida de 

ocupação da área superficial é de 10% da área total. 

• Em baías fechadas e estuários, a título de precaução, a taxa máxima permitida de 

ocupação é de 5% da área total. 

• Em áreas de plataforma continental interna, a taxa máxima permitida de ocupação 

superficial pela malacocultura deverá ser definida pelo Zoneamento Ecológico 

Econômico Estadual. 

 Quanto ao afastamento mínimo da costa os parâmetros são: 

• 200 metros da linha média de baixa-mar em praias. 

• 50 metros dos costões rochosos. 

 Quanto à profundidade mínima para instalação da estrutura os parâmetros são: 

• A profundidade mínima deve ser igual à altura da estrutura de cultivo submersa, mais 

uma distância de 1,50 metros entre a parte inferior da estrutura e o sedimento. 

• A profundidade mínima deve guardar a relação 1:1 entre a parte submersa da 

estrutura de cultivo e o vão livre sob a mesma. Deve prevalecer sempre a maior 

profundidade, ou seja, deve-se calcular para ver qual regra aplicar. 

Outro item abordado na referida IN é em relação à padronização das bóias. As bóias utilizadas no 

cultivo de moluscos devem ser padronizadas em relação ao tamanho e cor e fica proibida a utilização de 

garrafas plásticas de refrigerantes (PET) e de produtos químicos.  
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3.2.10.Instrução Normativa Nº. 107 de 20 de Julho de 

2006 

 Na introdução do capítulo foi citado que em uma reunião entre representantes do setor da 

malacocultura foi decidida pela renovação do TAC. A IN nº 107 é o resultado dessa discussão e em sua 

publicação teve como principal objetivo a oficialização da renovação do TAC. Os principais parâmetros 

citados na IN nº 107, são a lista de nomes e quantidades de produtores que foram contemplados. 

 O número de produtores renovados foi de 541. Esse número e a lista publicada foram fruto de 

uma pesquisa de campo realizada por Rodrigues (2008), onde teve como objetivo a verificação das áreas 

ocupadas em relação ao planejamento espacial e a comparação com o banco de dados com as informações 

dos produtores que é gerenciado pela EPAGRI. O resultado da pesquisa foi publicado em uma tese de 

doutorado pela UFSC no departamento de Engenharia Ambiental. 

 A IN nº 107 demonstrou mais uma vez a vontade e a necessidade, bem como a complexidade de 

se organizar espacialmente as áreas ocupadas e os ocupantes das mesmas. O TAC foi publicado em 2003 

conforme descrito anteriormente no item da Portaria 69 e em 2006 foi renovado por mais dois anos com 

vencimento em 2008.  

3.2.11. Instrução Normativa Interministerial Nº 1 de 

10 de outubro de 2007 

A IN Interministerial Nº 1 publicada em 10 de outubro de 2007 tem como objetivo estabelecer os 

procedimentos operacionais entre a SEAP/PR e a SPU/MP para a autorização de uso dos espaços físicos 

em águas de domínio da União para fins de aqüicultura. Nessa IN ficam estabelecidas as competências 

entre a SEAP e SPU, bem como os procedimentos entre as duas instituições com vistas de conceder uso 

de áreas para malacocultura. 

Nos artigos da IN está descrito que compete a SEAP: 

• Delimitar os parques aqüícolas e as faixas ou áreas de preferência, após a anuência dos 

demais órgãos públicos envolvidos, no âmbito de suas respectivas competências; 

• Manifestar-se quanto à conveniência e oportunidade da implantação do projeto proposto, bem 

como quanto às condições de impacto do empreendimento no meio formulando os planos de 
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manejo dos parques aqüícolas, que deverão estabelecer as diretrizes e condicionantes de 

exploração dos espaços físicos em corpos d'água de domínio da União; 

• Aprovar os projetos técnicos de aqüicultura em espaços físicos em corpos d'água de domínio 

da União. 

Compete a SPU efetivar a autorização de uso dos espaços físicos em corpos d'água de domínio da 

União, de acordo com projeto técnico aprovado pela SEAP, a partir de pedido fundamentado, as áreas 

definidas pela SEAP como prioritárias para a aqüicultura para a implantação de parques aqüícolas, áreas 

de produção, faixas ou áreas de preferência poderão ser declaradas de interesse público pela SPU. 

A SPU poderá autorizar a SEAP/PR a ceder áreas aqüícolas, observadas as seguintes condições: 

• Obediência às normas relacionadas com o funcionamento da atividade e às normas de 

utilização do imóvel; 

• A prioridade para a autorização de uso dos espaços físicos em corpos d'água de domínio 

da União para fins de aqüicultura nas faixas ou áreas de preferência, será atribuída a 

integrantes de populações tradicionais, atendidas por programas de inclusão social, de 

acordo com o art. 5º, inciso I, do Decreto nº 4.895, de 25 de novembro de 2003; 

• Quando destinada a empreendimento de fins lucrativos, a cessão deverá ser onerosa e 

sempre que houver condições de competitividade deverão ser observados os 

procedimentos licitatórios previstos em lei; 

• O processo de seleção será conduzido pela SEAP/PR, ficando a seu critério a escolha da 

modalidade a ser empregada no caso concreto, de acordo com a legislação em vigor; 

• Outras que venham a ser estabelecidas no Termo de Entrega da SPU/MP. 

No artigo 8º está descrito que a SEAP/PR procederá à definição dos espaços físicos em corpos 

d'água de domínio da União para fins de aqüicultura a serem objeto de licitação das seguintes maneiras: 

• A partir da delimitação de espaços físicos destinados à aqüicultura na demarcação de 

parques aqüícolas e das áreas aqüícolas que os compuserem; 

• Baseada nas informações geográficas delimitantes das poligonais constantes dos 

processos de solicitação de autorização de uso dos espaços físicos em corpos d'água de 

domínio da União, constituídos em conformidade com o Decreto nº 4.895, de 25 de 
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novembro de 2003, e com a Instrução Normativa Interministerial nº 06, de 31 de maio de 

2004. 

O parágrafo único do mesmo artigo diz que  “O cessionário deverá firmar junto ao Contrato de 

Cessão de Uso seu compromisso de alocação das estruturas dentro dos limites de acurácia definidos na 

Instrução Normativa Interministerial nº 06, de 31 de maio de 2004, em seu Anexo I”.  

As áreas demarcadas pela SEAP como áreas de preferências e quando forem destinadas para as 

comunidades tradicionais, não terão custos para a concessão de uso de águas da União, põem em caso 

contrário poderá ocorrer licitações para o uso desse espaço físico. Os procedimentos exigidos pela IN 

Interministerial nº 06 de 2004 devem ser seguidos, assim como o Decreto 4895, ambos descritos nesse 

mesmo capítulo de revisão bibliográfica. Com a publicação dessa IN a SEAP após cumprir todos os 

procedimentos poderá gerenciar ás áreas aprovadas pela SPU.  

3.3.Método 

 O método está dividido em duas etapas que são: Entrada de Dados, Processamento de Dados, 

seguindo a mesma formatação de apresentação do Capítulo 2. O método utilizado para apresentação dos 

dados desse capítulo foi interpretar a legislação e elaborar os mapas temáticos de acordo com os 

parâmetros legais. 

3.3.1.Entrada de dados 

§ Legislação específica citada no referencial teórico nos itens 3.2.1 ao 3.2.11; 

§ Imagem da batimetria gerada no Capítulo 2; 

§ Levantamento de batimétrico de campo executados no dia 05/12/2007; 

§ Base Cartográfica na escala 1:50.000 em formato shapefile com os limites de municípios do 

Estado de Santa Catarina do IBGE, o material está disponível na homepage da instituição 

(www.ibge.gov.br) (Geodatabase); 

§ Ortofoto georreferenciada no sistema de coordenadas UTM da área de estudo do ano de 2002, na 

escala de vôo 1:8.000, fornecidos pelo IPUF (Geodatabase); 
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§ Restituição fotogramétrica da área de estudo do ano de 2002 na escala 1:2.000, fornecido pelo 

IPUF (Geodatabase); 

§ Medidas da estrutura de cultivo, lanternas e cordas de mexilhões; 

3.3.2.Processamento de dados 

 Com as informações legais revisadas e estudadas, o processamento de dados do presente capítulo 

teve como objetivo apresentar em forma de mapas temáticos e de forma descritiva os parâmetros legais 

passíveis de mapeamento e de ordenamento espacial da malacocultura. 

 O início do processamento de dados deu-se com a geração da batimetria incluindo dados 

coletados em campo na área de estudo. O levantamento batimétrico em campo foi realizado juntamente 

com o levantamento topográfico planimétrico que será apresentado no Capítulo 4. 

 No Capítulo 3 está descrito o método utilizado para o levantamento batimétrico e no Capítulo 4 

está descrito o método e os equipamentos utilizados para o levantamento topográfico planimétrico, 

contudo, os levantamentos ocorreram simultaneamente e pela mesma equipe de trabalho. 

 Para coletar os dados em campo foi utilizada uma embarcação, uma corda de nylon graduada por 

uma trena de fibra a cada dez centímetros e um par de aparelhos receptores GNSS Hiper Lite Plus da 

marca Topcon. 

 As coordenadas armazenadas no receptor GNSS foram acompanhadas de anotação do valor 

batimétrico. Após o levantamento as coordenadas foram descarregadas no computador através do 

software Topcon Link e os valores batimétricos foram inseridos no banco de dados. 

 Segundo a tábua de marés da DHN a maré variou dez centímetros no período da coleta de dados, 

por esse motivo os valores batimétricos foram recalculados para o valor da maré mais baixa. A intenção 

do levantamento batimétrico foi a densificação da malha de pontos vetorizados da CN nº1904. A CN 

apresenta os valores batimétricos calculados para a maré mais baixa de sizígia. 

 Contudo, é oportuno lembrar que tanto os dados da CN quanto os dados do levantamento 

batimétrico podem ser atualizados e coletados com equipamentos mais modernos e precisos. A CN é do 

ano de 1976 e a corda graduada utilizada no levantamento batimétrico pode apresentar discrepância entre 

os valores encontrados e os valores considerados exatos. Assim caracteriza-se que o método adotado não 

é o mais preciso para se levantar dados batimétricos. 
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 Deve-se considerar, que a região onde estão localizados os parques aqüícolas tem poucos pontos 

levantados na CN e o levantamento batimétrico veio suprir a necessidade de mais pontos para a geração 

da malha triangular para a área de estudo. Os pontos coletados em campo foram visualizados juntamente 

com a CN e com a imagem gerada na malha triangular com dados somente da CN para verificação dos 

valores encontrado em campo. Não houve caso de valores de campo apresentarem números 

completamente distintos dos valores da CN e da imagem da batimetria produzida no Capítulo 2, no 

entanto, nos locais de coleta de campo poucos valores são apresentados na CN, dessa forma o controle 

dos dados medidos não possibilita uma conferência com maior precisão. 

 Os dados da CN e do levantamento batimétrico que contou com oitenta e quatro pontos geraram o 

relevo do fundo do mar aplicando o método TIN e o resultado foi uma imagem raster da batimetria da 

área de estudo, a malha de pontos pode ser visualizada na Figura 24. 

 
Figura 24: Malha de pontos para a gerar o modelo da batimetria na área de estudo. 
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 Conforme a IN nº 105 os cultivos de moluscos devem possuir um vão livre entre a estrutura e o 

sedimento marinho, por esse motivo a batimetria foi estudada de maneira detalhada nesse capítulo e os 

oitenta e quatro pontos batimétricos levantados, além de suprir a falta de pontos da CN foram coletados 

próximos das extremidades das áreas aqüícolas. 

  Conforme os parâmetros de vão livre determinado na IN (vão de 1,50 metros para estruturas de 

até 1,50 metros e escala de 1:1 para estruturas com tamanho superior a 1,50 metros) citada anteriormente 

no referencial teórico e com a imagem da batimetria da área de estudo gerada com os dados da CN e com 

os dados do levantamento batimétrico, foi necessário definir o tamanho da estrutura de cultivo para 

realizar a comparação entre as estruturas e a IN nº 105.  

 As estruturas utilizadas são basicamente, as lanternas, bandejas, caixas flutuantes e as cordas de 

mexilhões. Portanto a seguir será apresentada de modo mais detalhado a característica das estruturas. 

 As lanternas são utensílios em formato de cilindro utilizados para armazenar as ostras no mar e 

são amarradas em cabos que ficam sustentados por bóias, chamado de espinhel. O tamanho da lanterna 

utilizada como estrutura nos cultivos de moluscos foi medido no LMM - Laboratório de Moluscos 

Marinhos da UFSC com uma trena e pode ser visualizado na Figura 25.  

 As lanternas têm o tamanho de aproximadamente um metro de altura, podem ocorrer pequenas 

variações no tamanho entre as lanternas, pois as mesmas são produzidas manualmente e o produtor pode 

optar por lanternas mais altas, porém lanternas mais altas são utilizadas em locais mais profundos, que 

não é o caso da área de estudo do trabalho. 

 As cordas de mexilhões são da mesma maneira amarradas no espinhel, no entanto, o mexilhão 

não necessita da lanterna, pois o mesmo se fixa naturalmente em um cabo de nylon que geralmente 

possuem um metro de comprimento. Cordas de mexilhões muito compridas tendem a arrebentar com o 

passar do tempo de cultivo e com o peso por causa do crescimento dos animais, por isso o comprimento 

médio das cordas fica em torno de um metro (Figura 25). 

 As caixas flutuantes são utensílios construídos com madeira e uma tela para a retenção das 

sementes de ostras. Essas caixas que são utilizadas nas fases iniciais do cultivo de ostras ficam flutuando 

próximo da superfície da água não ocupando um volume significativo na parte submersa de toda estrutura 

de cultivo de moluscos. A caixa flutuante tem aproximadamente dez centímetros de espessura (PEREIRA 

et al, 2005), podendo variar de acordo com a largura da madeira utilizada na confecção da caixa. 

 Levando em consideração as medições da lanterna e cordas de mexilhão e os dados descritos 

anteriormente o tamanho da estrutura foi definido um metro de altura. Aplicando a IN nº 105, para uma 

estrutura de um metro de altura deve haver um vão livre até o sedimento de no mínimo um metro e meio 
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(1,50 m). Essa relação entre a estrutura de cultivo e o vão livre define a profundidade mínima para o 

cultivo de moluscos que é aproximadamente dois metros e meio (2,50 m).   

 Com a definição das medidas da estrutura e do vão livre abaixo da mesma, a imagem da 

batimetria foi classificada utilizando os valores desde o valor batimétrico mínimo até o valor batimétrico 

de dois metros e meio e a outra classe foi definida pelos valores batimétricos superiores a dois metros e 

meio utilizando a ferramenta Reclassify do ArcGis.  

 Com a imagem classificada com as profundidades citadas anteriormente foi produzido o mapa de 

viabilidade legal segundo a batimetria. Também foi elaborado um mapa que relaciona a batimetria e o 

tamanho da estrutura para o cultivo de moluscos com a reclassificação da imagem a cada um metro. Esse 

mapa é um exemplo cartográfico de zoneamento para o parâmetro legal da IN Nº 105. 

 

 
Figura 25: Esquema da estrutura utilizada no sistema fixo-flutuante com unidade de medidas em metros. 

  

 Após a definição dos parâmetros relacionados com a batimetria e com a estrutura de cultivo de 

moluscos e com a produção do mapa temático de viabilidade legal segundo a profundidade e o mapa de 
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zoneamento segundo a batimetria e tamanho da estrutura, o passo seguinte foi a definição linha de baixa-

mar e dos costões rochosos e praias arenosas.  

 A linha de baixa-mar média foi definida através de foto-interpretação e da restituição 

fotogramétrica. A importância da definição da linha de baixa-mar se dá por motivo de abordagem legal. 

Como citada no referencial teórico, a IN nº 105 diferencia os distanciamentos dos costões rochosos e da 

linha de baixa-mar das praias permitindo o cultivo a distâncias de acordo com cada parâmetro.  

 A utilização da ortofoto permitiu a distinção entre as praias arenosas e os costões rochosos da 

área de estudo.  Também foi possível verificar que as praias da região possuem faixa de areia pequena e 

após a faixa de areia estão construções, estrada ou muros, por esse motivo o movimento horizontal da 

maré não é grande minimizando os erros de interpretação da ortofoto.  

 Após a identificação dos ambientes abordados na legislação na ortofoto foi criado um arquivo 

vetorial de linha no geodatabase, onde no campo de atributos do banco de dados foram diferenciados os 

ambientes costões rochosos e praias arenosas. Com o arquivo vetorial da linha de baixa-mar editado e 

pronto para as análises e processamentos digitais, foram geradas linhas paralelas de cinqüenta (50) metros 

para os costões rochosos e linhas paralelas em duzentos (200) metros da linha de baixa-mar utilizando a 

ferramenta Editor do software ArcGis com a função Copy Parallel.  

 As linhas paralelas foram copiadas em direção ao mar, e o processo seguinte foi o fechamento da 

área entre a linha de baixa-mar e as paralelas utilizando a mesma ferramenta Editor do ArcGis. Para 

fechar a área, conforme dito anteriormente, foi criado um arquivo vetorial de polígono no geodatabase.  

 No banco de dados do arquivo vetorial de polígono foram inseridos os dados referentes ao 

distanciamento da costa, segundo a distância de acordo com IN nº105. O resultado desse processamento é 

o mapa de viabilidade legal segundo ao distanciamento. 

 Por fim foi produzido um mapa de viabilidade legal na questão espacial para a atividade de 

malacocultura considerando a legislação vigente. Para confeccionar o mapa de viabilidade legal foram 

utilizados os dados vetoriais da área ilegal de acordo com o distanciamento da linha de baixa-mar e com o 

dado raster da imagem de batimetria. 

 Os dados foram unidos em um arquivo vetorial, para que isso fosse possível o dado de batimetria 

foi convertido de raster para vetor e depois foi realizada a união entre os arquivos. 

 O mapa final de viabilidade legal pode ser considerado como o mapa base para o gerenciamento 

espacial da malacocultura, pois estão contidos nele os parâmetros legais e técnicos para a elaboração do 
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mesmo. Todos os mapas temáticos foram elaborados no software ArcGis no modo Layout. Um esquema 

geral da metodologia pode ser visualizado na Figura 26. 

  

 
Figura 26:Diagrama metodológico do capítulo 3. 
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3.4.Resultados e discussões 

 Os resultados do Capítulo 3 estão apresentados em dois sub-capítulos, o primeiro uma 

interpretação da lei com visão a obtenção da concessão do uso de espaços físicos aquáticos da União e o 

ordenamento da malacocultura, e o segundo apresenta a legislação aplicada através de mapas temáticos 

elaborados a partir dos parâmetros definidos na legislação. 

3.4.1.Interpretação da legislação 

 O resultado de interpretação da lei visa analisar sucintamente os principais itens da legislação. Os 

itens da interpretação estão divididos da seguinte forma, quanto: 

• Espacialização; 

• Concessão de uso; 

• Procedimentos institucionais. 

3.4.1.1. Quanto à espacialização 

 O ordenamento espacial da malacocultura tem importância tanto no cumprimento legal quanto na 

redução de impacto visual e ambiental, bem como facilitar o processo de legalização de áreas aqüícolas. 

 A IN nº 17 de 2005 que instrui como demarcar os parques aqüícolas atualmente está sendo 

aplicada no estado de Santa Catarina por meio de um convênio firmado entre EPAGRI e SEAP. O 

objetivo do trabalho é demarcar os parques aqüícolas, bem como a faixa de preferência para as 

comunidades tradicionais, previstos em lei. Até a metade do ano de 2008 foram realizadas audiências 

públicas nas comunidades para a discussão do limite da faixa de preferência e do reordenamento espacial 

das áreas aqüícolas. 

 A proposta de reordenamento espacial foi discutida entre as comunidades e um comitê formado 

por entidades representativas de todos os setores da malacocultura. Os parques aqüícolas apresentados 

como resultado das discussões e audiências públicas serão solicitados a SPU após a sua aprovação final. 

A solicitação a SPU será por meio de instrumentos legais que foram revistos nesse capítulo. 
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 O conjunto de leis que devem ser seguidas para a demarcação dos parques e áreas aqüícolas deve 

ser levado em consideração em qualquer planejamento realizado e em procedimentos tomados tanto pelas 

instituições quanto os produtores. 

 As informações espaciais estão abordadas na legislação e tanto na IN nº 06 de 2004 quanto na IN 

nº 1 de 2007 é solicitado ao interessado em uma área aqüícola que tenha as coordenadas com um erro 

máximo de 20 metros. Da mesma forma que se permite “errar” 20 metros, o artigo 8º da IN nº 1 de 2007 

no parágrafo único diz que “O cessionário deverá firmar junto ao Contrato de Cessão de Uso seu 

compromisso de alocação das estruturas dentro dos limites de acurácia definidos na Instrução Normativa 

Interministerial nº 06, de 31 de maio de 2004, em seu Anexo I“. Os limites considerados de acurácia 

nesse caso são os mesmo 20 metros. 

 No entanto, para ter acurácia de uma determinada coordenada deve haver uma outra coordenada 

considerada exata. Não existe a possibilidade de um produtor levantar as coordenadas das extremidades 

de sua área aqüícola e comparar com uma coordenada “exata”, pois essa coordenada “exata” não existe 

até o presente momento. 

O que a legislação se refere é à precisão do levantamento de dados, o que se percebe é que há a 

necessidade de se garantir um valor de precisão (20 metros) para que quando as instituições fiscalizadoras 

forem realizar as conferências dos pontos em campo, os mesmos possam estar nos vinte metros previstos 

em lei. 

Já no artigo 14º item II da mesma IN é solicitado um memorial descritivo da área, indicando as 

coordenadas UTM dos vértices do(s) polígono(s) da(s) área(s) pleiteada(s), tolerando-se um erro máximo 

de vinte metros, ou, na sua impossibilidade, coordenadas geográficas a partir da carta náutica apresentada 

a requerimento do Comando da Marinha, acompanhado de planta de situação. 

Fica clara, com a leitura do artigo 14º, que não há intenção de se conhecer com exatidão as 

coordenadas das áreas aqüícolas, pois se o proponente do projeto não conseguir as coordenadas UTM ele 

pode marcar na CN que geralmente estão representadas em escalas pequenas e os vinte metros não serão 

respeitados e muito menos controlados com exatidão. 

 Ao mesmo tempo em que não se demonstra necessidade ou preocupação com a exatidão dos 

pontos das extremidades das áreas aqüícolas, a IN 105 de 2006 descreve que as áreas aqüícolas devem 

estar a uma distância de cinqüenta metros dos costões rochosos e duzentos metros da linha de baixa-mar 

das praias. 
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Entretanto, o erro permitido pela legislação é quase 50 % da distância não permitida para 

malacocultura próximos aos costões rochosos e sem as coordenadas dos parques e áreas aqüícolas devem 

ser conhecidas com exatidão. 

Existe uma incompatibilidade de conceitos e da real necessidade no posicionamento das áreas e 

dos parques aqüícolas. A falta de clareza nesses conceitos pode trazer interpretações erradas no futuro e 

tornar o processo mais moroso na concessão de uso do espaço físico da União. 

3.4.1.2. Quanto à concessão de uso 

 De acordo com a Constituição federal de 1988, as águas utilizadas pela malacocultura são da 

União. Nesse caso como visto anteriormente no referencial teórico a SPU concede o uso da área para a 

malacocultura, ou seja, o produtor tem a permissão de utilizar e produzir moluscos na área, mas a mesma 

continua sendo da União. 

 Fato interessante descrito na legislação e corroborado na situação real atual das áreas aqüícolas é 

que há um ponto em comum da ocupação marinha com o histórico da ocupação territorial brasileira. 

 A legislação somente concede o uso para malacocultura se a área for produtiva, o mesmo 

aconteceu no século XIX. Segundo Belaga et al. (2004) originalmente todas as terras que atualmente 

pertencem ao Brasil foram públicas, pertencentes a nação portuguesa por direito de conquista, passando 

ao Império e depois à Republica, mas sempre tendo o domínio do Estado. 

 Antes do descobrimento da América já vigorava no reino peninsular uma lei de 1375 que os 

proprietários de terras rurais eram obrigados a trabalhar em suas terras podendo sofrer a perda da mesma 

caso não a tornasse produtiva (BELEGA et al, 2004).  

 Depois do descobrimento do novo continente o governo português tentou colonizar as terras 

dando concessões de grandes áreas aos portugueses que haviam prestado serviço à pátria e todos os que 

tivessem intenção de povoar o novo território. A propriedade transferida era denominada de Sesmaria e o 

título respectivo de concessão era denominado Carta de Sesmaria. As Sesmarias constituíram o tronco de 

onde se ramificou a propriedade imobiliária no Brasil. 

 Essa filosofia de incentivar a produção herdada de Portugal continuou viva até a promulgação de 

Resolução nº76 de 1822, que por sua vez suspendeu a concessão das Sesmarias até a convocação da 

Assembléia Geral Constituinte. A partir desse momento se instaurou um regime de ocupação extralegal 

no que prevalecia a posse ou a ocupação. Dois anos depois em 1824, se promulga a Constituição Política 
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do Império a qual garantia o direito de propriedade privada, impondo que essa cumpra com sua função 

social. 

 O mesmo parece acontecer com a ocupação marinha, nesse momento a SPU concede o uso da 

área e o produtor tem que a tornar produtiva, de forma não diferente a essa situação ocorreu na área 

terrestre. 

 Atualmente existe a necessidade de medir os imóveis rurais e urbanos sob um critério 

sistematizado e seguindo normas que estão sendo elaborados para organizar a ocupação territorial. Os 

gerenciadores da malacocultura deveriam seguir os mesmos passos e exigir que as medições das áreas 

fossem sistematizadas e que um banco de dados pudesse ser estruturado com dados posicionais confiáveis 

das áreas e parques aqüícolas. 

 Para um efeito comparativo foi consultada parte da legislação chilena que aborda o mesmo item 

de concessão de uso de águas públicas. O Chile é referência na produção de organismos aquáticos e a sua 

maior produção é de salmão que é desenvolvido na parte sul do país.  

 Parte do processo produtivo do salmão é realizado no mar, em áreas públicas. Foram consultados 

os documentos Decreto nº 430 e a REX 2340, onde estão descritas algumas informações gerais e outras 

pontuais das áreas marinhas públicas. 

 No Decreto Nº430 está publicado todos os parâmetros relativos à pesca e aqüicultura, onde as 

áreas públicas utilizadas para os cultivos de organismos aquáticos são concedidas e a autorização é dada 

através de um ato administrativo. Para que aconteça o processo administrativo deve haver um 

planejamento espacial e na REX 2340 é possível encontrar uma lista de coordenadas dos setores e das 

áreas propícias para a aqüicultura da VII região do Chile, isso demonstra que existe um trabalho com 

bases georreferenciadas. 

 Com os dados georreferenciados e planejados e com os projetos aprovados, o produtor ou 

empresa que ocupa a área pode comercializá-la, diferentemente do que acontece no Brasil. No entanto, o 

Chile também passou por momentos de demora nos processos administrativos e levava-se bastante tempo 

para conseguir a concessão de uso. 

 Os cultivos chilenos também possuem outra característica importante, são desenvolvidos na sua 

maioria por empresas e o país exporta grande parte do produto. O fato de o Chile exportar pescados 

oriundos da aqüicultura mostra que existe uma organização como suporte das ações realizadas.  
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3.4.1.3. Quanto aos procedimentos institucionais 

 Para representar os procedimentos institucionais foi elaborado em um fluxograma das ações das 

instituições envolvidas (Figura 27). A SEAP é a instituição responsável por receber e encaminhar os 

projetos para os outros órgãos. As demais instituições devem analisar os projetos e caso ocorra 

reprovação, haverá o retorno para a SEAP, que por sua vez irá solicitar ao proponente do projeto as 

adequações necessárias. 

 Em caso de aprovação a SEAP encaminha a SPU para que a mesma analise e forneça o 

documento de concessão de uso de águas da União. Após a emissão da concessão a SPU encaminha o 

processo à SEAP que irá emitir o registro de aqüicultor ao solicitante que a partir desse momento poderá 

utilizar a área pretendida (Figura 27). 

 
Figura 27:Fluxograma do processo de concessão de uso de águas da União. 
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 Por se desenvolver em águas da União e ter interação com meio ambiente a malacocultura exige 

que todas as instituições citadas anteriormente façam parte do processo de aprovação dos projetos para 

que as áreas utilizadas sejam feitas de forma legal e responsável. No entanto, o envolvimento de todas as 

instituições causa demora nos procedimentos dos processos. 

 Na Tabela 3 está apresentado um resumo da legislação com as principais publicações legais na 

questão do ordenamento territorial marinho para malacocultura, bem como o apontamento de problemas 

encontrados na interpretação legal e a relação com o CTM. 

Tabela 4:Quadro de resumo da legislação diretamente ligada ao ordenamento territorial da malacocultura. 

Legislação Objeto Relação com CTM 
Problemática / Necessidade de 

aprimoramento 

Constituição 
Federal de 1988 

Definição das áreas 
territoriais da União 

Permissão de uso e 
ocupação do 
território da União 

A SPU não consegue administrar o território 
da União. 
O cadastro das áreas aqüícolas deve estar 
sobre responsabilidade da SPU em conjunto 
com a SEAP. 

Decreto 4.895 
de 2003 

Presidência da 
Republica 

Define parâmetros 
para o uso de corpos 
d’água da União. 

Ocupação territorial 
marinha 

O erro permitido é inadequado. 
A cartografia exigida é inadequada. 
Deve haver um estudo para que se melhore 
o erro permitido das coordenadas das áreas 
aqüícolas. 
Há a necessidade de exigência de uma 
cartografia cadastral, pois a exigida em lei 
não tem serventia. 

IN 06 de 2004 
Interministerial 

Instruções para a 
formulação do pedido 
de concessão de Uso 
de Espaço Físico da 
União. 

Ocupação territorial 
marinha 

Precisão e exatidão da localização das áreas 
e parques aqüícolas. 
Mapa de localização inadequado para se 
conhecer o posicionamento da área. 

IN 17 de 2005 
SEAP 

Instruções para a 
formulação dos 
parques aqüícolas e 
áreas de preferências 
das comunidades 
tradicionais. 

Instruções para o 
estudo do ambiente 
marinho e da 
ocupação terrestre 
do entorno dos 
parques aqüícolas 

A IN deve solicitar um estudo da interação 
direta entre os ambientes terrestre e 
marinho. 
Essas interações devem ser utilizadas na 
tomada de decisão para a formulação dos 
parques aqüícolas. 

IN 105 de 2006 
IBAMA/CEPS

UL 

Estabelece limites de 
ordenamento 
espacial, bem como 
de padronização de 
bóias 

Distâncias 
determinadas em 
relação à costa e 
em relação a 
batimetria 

Estudar mais profundamente a relação entre 
a estrutura de cultivo e a profundidade ideal. 
Embasar cientificamente os parâmetros 
legais.  

IN 10 de 2007 
Interministerial 

Procedimentos 
operacionais entre a 
SEAP e a SPU 

Fluxo burocrático 
dos processos e 
projetos para 
ocupação das áreas 
da União pela 
malacocultura 

A SEAP vai administrar áreas da União com 
a concessão de uso realizada pela SPU. 
Tanto a SEAP quanto a SPU não tem 
funcionários suficientes para gerenciar a 
área. Apesar de documentalmente tudo estar 
correto, na prática a fiscalização não vai 
ocorrer e as invasões podem continuar 
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3.4.2.Legislação Aplicada 

 A aplicação da legislação no SIG gerou resultados que estão apresentados nos mapas temáticos 

que foram produzidos de acordo com os parâmetros legais vigentes. O principal objetivo desses mapas 

temáticos é mostrar espacialmente os parâmetros da legislação. Os parâmetros que foram espacializados e 

representados nos mapas temáticos foram a batimetria e o distanciamento da linha de baixa-mar e dos 

costões rochosos. 

 Foram produzidos cinco mapas temáticos de área de estudo para análise legal da malacocultura, o 

primeiro mapa apresentado é o mapa da batimetria da área de estudo, outro mapa temático é da área de 

viabilidade legal em relação a batimetria, também foi elaborado um mapa com um zoneamento referente 

a batimetria e tamanho da estrutura de cultivo, um com a área de viabilidade legal em relação aos 

distanciamentos previstos na legislação e por fim a soma dos mapas temáticos de viabilidade legal 

(distanciamento e batimetria) em um único mapa de viabilidade legal da malacocultura. 

 Para o mapa de viabilidade legal em relação a batimetria foram utilizados a imagem resultante da 

malha triangular (Figura 28) e os dados da restituição fotogramétrica. É possível visualizar que os locais 

com menor profundidade estão próximos da costa, como o esperado, porém o local entre as ilhas 

localizadas próximos da costa e o continente, são os locais com maior área ilegal em relação à 

profundidade (Figura 29). 

 A imagem da batimetria forneceu dados para elaboração de um mapa temático de zoneamento 

relacionando a profundidade e estrutura de cultivo. A imagem foi classificada a cada um metro de 

profundidade utilizando como dado inicial o valor de dois metros e meio de que foi determinado como 

valor mínimo para as instalações das estruturas de cultivo de moluscos (Figura 30).  

 Quanto ao distanciamento é possível visualizar que as distâncias alternam ao longo da costa onde 

se encontram alternâncias dos ambientes das praias arenosas e dos costões rochosos (Figura 31). As ilhas 

costeiras possuem ao seu redor mais costões rochosos e pouca faixa de areia, na maior ilha (Ilha Maria 

Francisca) existe uma faixa de areia na parte norte e que coincide com um local bastante próximo à costa 

e com baixa profundidade.  

 O método aplicado para a elaboração dos mapas de área com viabilidade legal pode ser utilizado 

para a gestão da malacocultura e para a determinação de novos parâmetros legais. O trabalho com 

informações espaciais georreferenciadas fornece uma visão que permite cruzamentos com demais 

informações de ocupação marinha ou até mesmo de coleta de água. 
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 Não foram contemplados os valores de qualidade de água nos mapas temáticos, pois os mesmos 

são coletados pontualmente e não é possível interpolar os dados ou visualiza-los espacialmente. No 

entanto, os dados passíveis de mapeamento foram abordados e a relação entre a profundidade e estrutura 

de cultivos foi o que mais inviabilizou área para a malacocultura, conforme os mapas apresentados nas 

Figuras 29 e 30.  

 A intenção de se deixar um espaço entre a estrutura de cultivo e o sedimento procede 

corretamente, pois a circulação de água é importante para a sustentabilidade dos cultivos de moluscos. 

Outro fato que pode ocorrer quando os cultivos estão em baixa profundidade e estão em localização com 

pouca circulação de água é o assoreamento das áreas de cultivo de moluscos. 

 A água do mar tem em suspensão diversas partículas de distintos tamanhos, as estruturas 

colocadas no mar são barreiras artificiais para a circulação de água e para a dispersão de materiais em 

suspensão. Essa barreira artificial faz com que parte do material em suspensão se deposite na estrutura de 

cultivo. Em campo é possível verificar que as lanternas ficam “sujas” com um material de grão fino, 

inclusive um dos manejos que é dado nas estruturas é a limpeza do material.  

 Os materiais que não se depositam nas estruturas podem decantar nos locais abaixo das mesmas, 

ou seja, abaixo da estrutura de cultivo podem ocorrer deposição de um material que estava em suspensão 

e que foi barrado pela estrutura de cultivo, porém não existem estudos aprofundados sobre esse tema. 

 Outro fato são as fezes e pseudofezes produzidas pelos moluscos como resultado do processo 

digestivo dos animais que também tendem a decantar e se depositar abaixo das estruturas de cultivo, 

potencializando o assoreamento e alteração na biologia e na fauna bêntica do local  (BOEHS et al., 2003). 

 Torrens (2005) estudou a produção de matéria orgânica resultante do processo digestivo dos 

moluscos, onde foram encontrados valores de 934 gramas por dia para uma tonelada de mexilhão. Esses 

valores podem ser diferentes dependendo da matéria orgânica e inorgânica e da disponibilidade de 

alimento no ambiente (SUPLICY et al.,2003). 

 Todavia, em locais com pouca profundidade a matéria orgânica produzida pelos moluscos pode 

causar assoreamento e impacto ambiental nas áreas aqüícolas, uma vez que se tem boa circulação de água 

e profundidades maiores a decantação e assoreamento pela matéria orgânica pode ser menor. 

 As conchas de animais mortos que caem das lanternas e também os outros animais marinhos que 

se fixam na estrutura de cultivo, também podem causar o assoreamento. Os produtores costumam limpar 

as estruturas com materiais que possibilitem a raspagem dos cabos de sustentação da estrutura de cultivo, 

Nesses casos, os organismos fixados nas estruturas vão para o fundo do mar, causando o assoreamento e o 

impacto na fauna bêntica. 
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 Portanto, na malacocultura após o planejamento de viabilidade legal devem ser estudados os 

parâmetros ambientais, tanto técnicos para o desenvolvimento da malacocultura, quanto os de caráter 

poluidor e que causem impactos negativos ao meio ambiente. 

 O resultado final do Capítulo 3 é o mapa de viabilidade legal para a malacocultura, ou seja, após 

o estudo da legislação e da determinação da área de interesse o primeiro passo do planejamento é a 

elaboração de um mapa de viabilidade legal (Figura 32). O mapa de viabilidade legal orienta os estudos 

ambientais e técnicos, como de qualidade de água, circulação de água, ocorrência de ondas e demais 

parâmetros técnicos para o sucesso do cultivo de moluscos.  
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 Figura 28 : Mapa da Batimetria da Área de Estudo 
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Figura 29: Mapa de zoneamento do tamanho da estrutura em relação à batimetria 
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Figura 30: Mapa da área ilegal em relação à profundidade. 
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Figura 31: Mapa de área Ilegal segundo aos distanciamentos. 
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Figura 32: Mapa de Viabilidade Legal da Malacocultura. 
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3.5.Conclusões da Avaliação Jurídica 

 De acordo com os dados utilizados e o método aplicado, pode-se concluir que o planejamento da 

malacocultura necessita trabalhar com dados georreferenciados e que a elaboração do mapa de viabilidade 

legal é o primeiro passo para que a distribuição espacial dos parques aqüícolas e das áreas aqüícolas 

possam ser localizadas ou definidas em locais permitidos. 

 O mapa de viabilidade legal deve-se manter atualizado de acordo com as modificações dos 

parâmetros legais. Esse mapa foi elaborado com dados batimétricos oriundos da CN e de coleta de campo 

conforme descrito no processamento de dados, no entanto, esses dados podem ser coletados com métodos 

mais precisos do que os apresentados nesse capítulo.  

 Para uma análise mais acurada da viabilidade legal em relação à profundidade e para a 

determinação das áreas legais se faz necessário o levantamento batimétrico com métodos mais precisos 

do que o utilizado neste trabalho e com uma malha de ponto mais densa do que as apresentadas nas CN’s. 

 A situação ideal seria coletar dados batimétricos na área de estudo com equipamentos eletrônicos 

conhecidos como eco-batímetros acoplados a receptores GNSS. 

 A situação referente à profundidade e batimetria utilizada no capítulo tem as seguintes 

considerações: Os dados de batimetria da CN são corrigidos para a baixa-mar e os dados coletados em 

campo acompanharam a mesma característica e foram corrigidos para a baixa-mar. Contudo, buscou-se 

trabalhar com as profundidades menores possíveis para a determinação das áreas ilegais segundo a 

profundidade. 

 As variáveis acima devem ser consideradas e ponderadas nas avaliações dos resultados, no 

entanto, os mapas foram elaborados com os dados que estão disponíveis nas instituições e na cartografia 

oficial da Marinha do Brasil. 

 O mapa de viabilidade legal pode ser considerado como a base cartográfica para a malacocultura. 

Os dados ambientais e técnicos e até mesmo de posicionamento das futuras áreas de cultivo de molusco 

devem estar associados ao mapa base (viabilidade legal).  

 Passaram cinco anos desde a publicação do TAC e as instituições ainda não conseguiram 

gerenciar de maneira eficaz a questão do ordenamento espacial, a demora nas ações somada a falta de 

fiscalização e a falta de oportunidade para profissionais capacitados desenvolverem trabalhos na área da 

malacocultura torna o processo moroso e passível de questionamentos técnicos. A falta de agilidade no 
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processo de legalização e a falta de um sistema com dados georreferenciados e cadastrais dos produtores 

referenda os descumprimentos da lei. 

 As áreas aqüícolas situadas em águas da União não podem ser vendidas ou comercializadas como 

apresentado no referencial teórico, assim o ocupante da área deve avisar aos órgãos competentes que não 

possui interesses pela área. Contudo, na prática ocorre a comercialização do material instalado no mar, 

mas o comprador continua ocupando a área de quem vendeu o material. 

 Ocorreram alguns casos não documentados, de venda de material e de espaço físico. O produtor 

que se desinteressa por uma área oferece a um interessado que paga pelo valor avaliado do material, 

contudo, o novo produtor que compra o material do que não quer mais produzir acaba ocupando a mesma 

área, ou porque é um novo produtor e não fez pedido de uma nova área ou porque quer ampliar a sua 

produção no caso de já ser um produtor. 

 Esse tipo de comércio é bastante comum e não foi coibido de início, desse modo, atualmente 

diversas pessoas estão em áreas “compradas”, descumprindo a lei e acirrando conflitos nas comunidades. 

 Além de um banco de dados cadastrais, fiscalizações com medições e coleta de dados pessoais 

devem ser freqüentes, para que as pessoas mal intencionadas possam ser punidas pelos atos ilegais, essas 

atividades devem ser acompanhadas de um planejamento pautado nos princípios legais e apoiadas na 

cartografia, principalmente no mapa de viabilidade legal. 
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CAPÍTULO 4 - Avaliação 

Cadastral 

 

4.1.Introdução 

 O Capítulo 4 está organizado da seguinte maneira: Introdução, onde estão descritos os objetivos 

do capítulo; referencial teórico, onde as literaturas consultadas estão organizadas em sub-capítulos; o 

método, os resultados e discussões e conclusões do Capítulo 4. 

 A priori o objetivo do capítulo foi caracterizar a ocupação marinha pela malacocultura e realizar o 

levantamento topográfico das áreas aqüícolas da área de estudo, onde se obteve os dados de coordenadas 

na projeção UTM no Datum SAD 69 do espaço ocupado pelos produtores de moluscos. 

 Numa segunda etapa do trabalho os dados do levantamento topográfico foram confrontados com 

o mapa de viabilidade legal para malacocultura que foi produzido no Capítulo 3. A confrontação desses 

dados produziu um diagnóstico do posicionamento das áreas aqüícolas em reação à legislação. 

 O diagnóstico apresentado nesse capítulo foi apoiado na cartografia, nos dados espaciais e no 

levantamento topográfico, todas as informações foram organizadas em banco de dados (geodatabase). O 

diagnóstico é resultado da integração dos dados de todo trabalho. 

 O capítulo de Avaliação Cadastral abordou conceitos do CTM e desenvolveu um método para 

diagnosticar a ocupação marinha pela malacocultura, bem como produziu documentos cartográficos 

provenientes do levantamento topográfico realizado a campo. O levantamento topográfico, bem como as 

análises espaciais e territoriais do local de estudo foram executadas segundo as premissas do CTM. 

Portanto o capítulo de Avaliação Cadastral visa abordar os dados e a malacocultura sob a ótica do 

Cadastro. 

 O CTM através de seus conceitos é considerado neste trabalho como ferramenta de análise de 

dados relativos à ocupação territorial marítima, bem como a estruturação do banco de dados com 

informações técnicas. O banco de dados forneceu informações atuais de forma organizada e 
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sistematizada, bem como possibilita o armazenamento histórico da atividade quando as informações são 

atualizadas. 

4.2.Referencial Teórico 

 O referencial teórico apresentado neste capítulo tem como objetivo definir os elementos 

vinculados ao CTM além das atividades de planejamento na zona marinha e na malacocultura.  

 Poucos trabalhos existem na literatura científica relacionando o CTM com as atividades presentes 

no ambiente marinho, porém existem trabalhos com propostas de zoneamento marinho utilizando 

geotecnologias que se aproxima às características do CTM. Entretanto, segundo as experiências relatadas, 

os princípios do CTM aplicados no ambiente marinho são os mesmos aplicados no ambiente terrestre.   

4.2.1.Conceitos Básicos sobre Cadastro Territorial 

 Segundo Henssen apud Kaufmann e Steudler (1998), a definição tradicional do Cadastro é: um 

inventário público, organizado metodicamente, de dados vinculados à propriedade de um determinado 

país ou distrito, baseado na medição de seus limites. 

 As propriedades são identificadas de maneira sistemática por meio de alguma designação 

distintiva. Os limites da propriedade e o identificador da parcela se indicam normalmente nos planos em 

escala grande, que junto com outros registros podem mostrar para cada propriedade distinta, a natureza, o 

tamanho, o valor e os direitos legais associados à parcela. Através de seus conceitos e métodos utilizados 

para o levantamento de dados  o Cadastro responde as perguntas de onde e quanto referentes às 

propriedades. 

 Segundo Erba et al. (2005) o Cadastro não tem uma definição para todas as partes do mundo, 

dependendo do país as definições podem possuir distinções. No Dicionário AURÉLIO da língua 

portuguesa diz que, Cadastro deriva do termo francês Cadastre, que significa registro público dos bens 

imóveis de um determinado território, o registro de bens privados de um determinado indivíduo. 

 Nos países que compõem o Mercosul (à exceção do Brasil) e na maior parte dos que fazem parte 

do chamado “primeiro mundo”, o Cadastro Territorial é um registro público sistematizado dos bens 

imóveis de uma jurisdição contemplado nos seus três aspectos fundamentais: o jurídico, o geométrico e o 

econômico. A instituição tem por objeto coadjuvar a publicidade e garantir os direitos reais, efetuar uma 

justa e eqüitativa distribuição das cargas fiscais e servir de base indispensável para o planejamento do 
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ordenamento territorial e da obra pública. Isto pressupõe uma metodologia para instrumentá-lo, uma 

longa e complexa tarefa para executá-lo, uma organização administrativa para conservá-lo e um aporte 

constante de informações para mantê-lo atualizado (ERBA et al, 2005). 

 Uma das principais características do CTM é a medição das parcelas ou dos imóveis, as medições 

garantem a geometria e a cobrança justa de impostos por parte do governo, bem como auxilia na gestão e 

reconhecimento das cidades e o reconhecimento dos limites legais das propriedades.  

4.2.1.1.Cadastro 2014 

 A Federação Internacional dos Geômetras (FIG) através do GT VII – Cadastro e Gerenciamento 

Territorial desenvolveu um trabalho projetando o sistema cadastral para o ano de 2014. A pesquisa 

considerou os avanços tecnológicos e os caminhos que o cadastro seguirá até o referido ano. A proposta 

surgiu da reunião dos membros da FIG (KAUFMANN & STEUDLER, 1998). 

 De acordo com o resultado da pesquisa realizada pela FIG em 2014 os Sistemas Cadastrais e o 

Cadastro Territorial (CT) possuirão as seguintes tendências: 

• O Cadastro deverá detalhar a situação legal do uso do solo, incluindo os direitos públicos e 

restrições;  

• A separação entre mapas (representação gráfica) e dados alfanuméricos deixará de existir;  

• Os mapas cadastrais (cartas topográficas, croquis, plantas de quadras, etc) deixarão de existir, 

sendo substituídos por modelos de dados cadastrais que irão gerar os mapas automaticamente em 

qualquer contexto que for necessário: relatórios gerenciais, análises estatísticas, material para 

impressão, etc;  

• A utilização de meios analógicos (caneta, papel, etc) deixará de existir no âmbito do Cadastro, 

dando espaço a metodologias baseadas em recursos totalmente digitais;  

• O Cadastro contará com uma grande participação da iniciativa privada que passará a gerir as 

bases cadastrais. As instituições privadas e públicas irão trabalhar integradas, sendo esta última 

numa posição de órgão supervisor e normatizador;  

• Garantia de retorno de investimento. Com a participação da iniciativa privada provendo os meios 

para garantir a gestão territorial com segurança técnica (medições) e jurídica, um modelo 
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lucrativo deverá ser concebido. Diferentemente das instituições públicas, a iniciativa privada 

estará sempre considerando a questão custo/benefício. 

 Segundo Erba et al. (2005) o Cadastro 2014 é chamado de quarta onda, ou seja, uma nova 

estrutura de sistema cadastral que visa atender as necessidades do futuro. 

 A Figura 33 mostra esquematicamente a evolução do cadastro, onde está dividida em quatro 

etapas chamadas de ondas. Na primeira onda o CTM foi estruturado para tributação, onde os valores das 

parcelas eram registrados e os impostos eram calculados. Os levantamentos topográficos, geodésicos e 

aerofotogramétricos forneceram os dados geométricos ou físicos da propriedade.  

 Os administradores perceberam que o Cadastro tinha uma função mais relevante e passaram a 

organizá-lo em um complemento do registro de imóveis, constituindo o Cadastro Jurídico (segunda onda). 

 A terceira onda foi caracterizada pelo Cadastro Fiscal, que “fiscaliza” se a propriedade está 

cumprindo com seu papel social. Com as mudanças na legislação de diversos países o Cadastro Territorial 

foi afetado significativamente na forma de organizar os dados territoriais. 

 Após o ano de 1992 na Conferencia das Nações Unidas sobre meio ambiente e desenvolvimento, 

deixou clara a importância da informação territorial para a tomada de decisões para a preservação do 

meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Da mesma forma em 1996 a Segunda 

Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos – HÁBITAT II reafirmou a necessidade 

de administrar corretamente o território e promover segurança e acelerar o processo de desenvolvimento. 

 A quarta Onda é considerada o Cadastro 2014 que foi descrito anteriormente, onde todas as 

informações territoriais farão parte de um sistema automatizado. 

 
Figura 33: Evolução do Cadastro Territorial. 
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4.2.2.Levantamento Topográfico 

 A revisão bibliográfica do levantamento topográfico foi realizada com base nas informações da 

NBR 13133, norma técnica destinada a execução de levantamento topográfico. Foram revisados os 

principais itens e definições da norma com o objetivo direcionado ao trabalho desenvolvido na atual 

pesquisa com a malacocultura. 

 Os itens e definições levantadas foram: 

• Definição de levantamento topográfico; 

• Definição de levantamento topográfico cadastral; 

• Erro de grafismo; 

• Exatidão planimétrica; 

• Diferença entre carta (mapa) e planta. 

 Estão descritas a seguir algumas definições da norma em relação ao levantamento topográfico. 

No item 3.12 a NBR 13133 define levantamento topográfico como:  

Conjunto de métodos e processos que, através de medições de ângulos horizontais e 

verticais, de distâncias horizontais, verticais e inclinadas, com instrumental adequado à 

exatidão pretendida, primordialmente, implanta e materializa pontos de apoio no 

terreno, determinando suas coordenadas topográficas. A estes pontos se relacionam os 

pontos de detalhes visando à sua exata representação planimétrica numa escala 

predeterminada e à sua representação altimétrica por intermédio de curvas de nível, 

com eqüidistância também predeterminada e/ou pontos cotados (NBR 13133 item 

3.12). 

 Em relação ao levantamento topográfico planialtimétrico cadastral a NBR 13133 define no item 

3.18 como: “levantamento topográfico planialtimétrico acrescido dos elementos planimétricos inerentes 

ao levantamento planimétrico cadastral, que devem ser discriminados e relacionados nos editais de 

licitação, propostas e instrumentos legais entre as partes interessadas na sua execução”. 

 O levantamento topográfico é mais amplo do que somente a ação da medição e do levantamento 

das informações no terreno, segundo a NBR 13133 item 5.1, o levantamento topográfico, em qualquer de 

suas finalidades, deve ter, no mínimo, as seguintes fases: 

• planejamento, seleção de métodos e aparelhagem; 
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• apoio topográfico; 

• levantamento de detalhes; 

• cálculos e ajustes; 

• original topográfico; 

• desenho topográfico final; 

• relatório técnico. 

 Quanto ao erro de grafismo a NBR 13133 define como erro de grafismo no item 3.9, o “Erro 

máximo admissível na elaboração de desenho topográfico para lançamento de pontos e traçados de linhas, 

com o valor de 0,2 mm, que equivale a duas vezes a acuidade visual”. 

 Quanto à exatidão planimétrica no item 5.6.1 a NBR 13133 a definição é: 

A exatidão planimétrica do levantamento topográfico está intimamente relacionada 

com a sua escala, pois é necessário que o erro de grafismo, que se comete ao efetuar 

medições sobre a representação gráfica deste levantamento (igual a cerca de 0,2 mm x 

o denominador da escala), esteja de acordo com esta exatidão. Assim, os métodos, 

processos e instrumentos utilizados não devem conduzir a erros nas operações 

topográficas, que comprometam a exatidão inerente à escala pretendida. Os pontos 

notáveis e de interesse maior da finalidade do levantamento podem ter exatidão 

superior à exigida pela escala adotada. Neste caso, estes pontos devem ser definidos 

por suas coordenadas calculadas e não pelas obtidas graficamente na planta (NBR 

13133). 

 A definição de carta segundo a NBR 13133 item 3.5. 

Representação gráfica sobre uma superfície plana, dos detalhes físicos, naturais e 

artificiais, de parte ou de toda a superfície terrestre - mediante símbolos ou convenções 

e meios de orientação indicados, que permitem a avaliação das distâncias, a orientação 

das direções e a localização geográfica de pontos, áreas e detalhes -, podendo ser 

subdividida em folhas, de forma sistemática, obedecido um plano nacional ou 

internacional. Esta representação em escalas médias e pequenas leva em consideração a 

curvatura da Terra, dentro da mais rigorosa localização possível relacionada a um 

sistema de referência de coordenadas. A carta também pode constituir-se numa 

representação sucinta de detalhes terrestres, destacando, omitindo ou generalizando 

certos detalhes para satisfazer requisitos específicos. A classe de informações, que uma 

carta, ou mapa, se propõe a fornecer, é indicada, freqüentemente, sob a forma adjetiva, 

para diferenciação de outros tipos, como, por exemplo, carta aeronáutica, carta náutica, 

mapa de comunicação, mapa geológico (NBR 13133). 
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 A definição de planta segundo a norma no item 3.25 é: “Representação gráfica de uma parte 

limitada da superfície terrestre, sobre um plano horizontal local, em escalas maiores que 1:10000, para 

fins específicos, na qual não se considera a curvatura da Terra”.  

4.2.3.Representação Cartográfica em Ambiente 

Marinho 

 A cartografia mais conhecida em ambiente marinho é a Carta Náutica (CN). Com convenções e 

objetivos definidos as CN’s são utilizadas no mundo todo pelos navegadores. Atualmente com a 

tecnologia GPS, eco-batímetros e radares as embarcações possuem mais ferramentas para o 

posicionamento e conseqüentemente para o sucesso de chegada ao destino desejado, no entanto, em 

tempos remotos a CN tinha utilidade primordial. 

 Segundo a Diretoria de Hidrografia e Navegação da Marinha do Brasil as CN’s são os 

documentos cartográficos que resultam de levantamentos de áreas oceânicas, mares, baías, rios, canais, 

lagos, lagoas, ou qualquer outra massa d’água navegável e que se destinam a servir de base à navegação; 

são geralmente construídas na Projeção de Mercator e representam os acidentes terrestres e submarinos, 

fornecendo informações sobre profundidades, perigos à navegação (bancos, pedras submersas, cascos 

soçobrados ou qualquer outro obstáculo à navegação), natureza do fundo, fundeadouros e áreas de 

fundeio, auxílios à navegação (faróis, faroletes, bóias, balizas, luzes de alinhamento, radiofaróis, etc.), 

altitudes e pontos notáveis aos navegantes, linha de costa e de contorno das ilhas, elementos de marés, 

correntes e magnetismo e outras indicações necessárias à segurança da navegação.  

 As convenções cartográficas utilizadas nas CN’s foram publicadas pela DHN em um manual de 

auxílio à navegação chamado na Carta 12000 – Símbolos e Abreviaturas (INT 1), onde constam todas as 

feições e as respectivas representações convencionadas mundialmente. 

 Em linhas gerais as CN’s na parte aquática representam os dados batimétrico, recifes, afloramento 

rochosos e bancos com pouca profundidade. Na parte terrestre representam relevo (curvas de nível), áreas 

de vegetação significativas, áreas urbanas significativas, pontos de referência, portos e o tipo de praia, no 

caso, praia pedregosa ou arenosa.  

 Os demais mapas de representação da área marinha são considerados temáticos, pois trazem 

consigo outros dados e outra simbologia, porém os mapas temáticos podem ter como fonte de dados as 
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CN’s. Apesar de ter a finalidade de segurança a navegação, a CN é o dado batimétrico mais acessível, 

pois possui baixo custo, porém as atualizações desses dados não são constantes, apresentando a CN 

utilizada no trabalho que teve sua última atualização em 1976. 

 No Brasil as atualizações das CN’s não são periódicas e nos casos de alguma modificação o 

usuário deve buscar a informação junto à Capitania dos Portos, que publica descritivamente as 

atualizações e não cartograficamente. Portanto as atualizações não são mapeadas e são informadas pela 

Capitânia dos Portos em forma de texto. Como o custo de um levantamento batimétrico é alto as CN’s são 

freqüentemente utilizadas nas pesquisas acadêmicas, o mesmo procedimento foi adotado para este 

trabalho, pois não havia viabilidade financeira para a realização de um novo levantamento batimétrico. 

4.2.4.Sistema Global de Navegação por Satélite - GNSS 

 Com o avanço da tecnologia e com a popularização dos sistemas GPS (Global Posicion System) 

ou Sistema de Posicionamento Global e atualmente do sistema GLONASS, somado as vantagens de se 

trabalhar com os dados georreferenciados, torna o CTM uma ferramenta cada vez mais útil vinculada ao 

levantamento de dados topográficos e geodésicos. 

 São diversas as finalidades do GNSS, entre elas: navegação, mapeamento, SIG, levantamentos 

topográficos e levantamentos geodésicos. Contudo, para cada finalidade existem equipamentos e métodos 

de levantamentos de dados apropriados à execução do trabalho. 

 No referencial teórico do tema GNSS estão descritos os métodos baseados na literatura sobre o 

sistema GPS. O sistema GPS faz parte do GNSS, que é um termo geral para a navegação por satélite. As 

principais bibliografias consultadas foram Monico (2000) e Seeber (2003) e a seguir está descrita uma 

breve abordagem sobre o tema. 

 O aumento rápido dos usuários do sistema GPS fez com que as empresas fabricantes dos 

receptores investissem em novos produtos e atualmente é possível encontrar equipamentos com alta 

qualidade e produtividade, alcançando precisões sub-métricas e em alguns equipamentos precisões 

milimétricas. Todavia, os levantamentos cadastrais necessitam de alta precisão, pois a identificação dos 

limites de propriedade e sua geometria são definidas como as principais características do CTM. Para 

realizar levantamentos de alta precisão é necessária a utilização de receptores que permitam métodos de 

medições compatíveis às precisões exigidas nas normas e no próprio trabalho, de acordo com sua 

finalidade. 
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 O sinal GPS é enviado pelos satélites em duas freqüências distintas, L1 1575,42MHz e L2 

1227,6MHz, por estarem em duas freqüências diferentes, o comprimento das ondas eletromagnéticas dos 

dois sinais também são diferentes. Junto com cada sinal vem uma informação de código, onde o L1 traz o 

código C/A e o L2 traz o código P, que é criptografado. O código C/A é aberto à população civil e o 

código P é utilizado exclusivamente pelos militares dos Estados Unidos da América. 

 Para realizar as medições com o sinal L1 os equipamentos podem utilizar o código C/A que 

trabalha com a pseudodistância entre o receptor e o satélite ou utilizar o número de comprimento de ondas 

que passam pelo receptor. O trabalho que conta o número de ondas eletromagnéticas que chegam ao 

receptor é chamado de medição pela fase da portadora, para as medições com o sinal e L2 utiliza-se 

somente a fase da portadora. 

 Na medição pela fase da portadora o receptor basicamente conta quantas ondas eletromagnéticas 

passaram por ele e a velocidade que a onda eletromagnética percorre é a velocidade da luz (300.000 

Km/s), nesse caso, conhecendo a freqüência, comprimento de onda e a velocidade que ela percorre é 

possível obter a distância entre o receptor e o satélite. O código C/A utiliza uma pseudodistância para 

calcular o tempo em que o sinal demora pra chegar no receptor e enfim calcular a distância entre o satélite 

e o receptor e fornecer o posicionamento, para isso o código C/A utiliza o tempo dos relógios do satélite e 

dos receptores. 

 Conhecendo as duas freqüências e as duas forma de medições (código C/A e fase da portadora) 

deve-se conhecer os tipos de posicionamento, os quais são: posicionamento absoluto (autônomo) e 

posicionamento relativo (diferencial). 

 No método absoluto é utilizado o código C/A para realizar as medições e é conhecido com 

autônomo, para esse método é utilizado apenas um receptor onde o posicionamento é feito 

instantaneamente.  O posicionamento relativo necessita de no mínimo dois receptores ou se dispor de 

somente um receptor o usuário necessita de dados de uma base de rastreio para que possa ter os dados de 

uma base fixa que esteja em funcionamento no mesmo tempo em que foi utilizado o outro receptor 

(MONICO, 2000). O método relativo pode utilizar tanto o código C/A quanto a fase da portadora. 

 O método relativo possui maior precisão em relação ao método absoluto, pois se pode eliminar 

erros que ocorrem nos dois receptores em um mesmo instante. Dentro do método de posicionamento 

relativo existem formas distintas de levantar e processar os dados, esses métodos são: 

• Estático 

• Estático rápido 
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• Semicinemático ou Stop and Go; 

• Cinemático Contínuo  

• DGPS – Diferencial GPS 

• RTK – Cinemático em tempo real 

 No método estático os dois receptores ficam instalados nos pontos de “base” e “rover” por um 

determinado tempo para que posteriormente possa processar os dados. Os receptores ficam desde dezenas 

de minutos até horas rastreando os mesmos satélites (MONICO, 2000). Os dados coletados no método 

estático são pós-processados através de softwares específicos. 

 O método estático rápido segue em linhas gerais o mesmo princípio do método estático. A 

diferença é no período de ocupação. Nesses casos o tempo não passa de vinte minutos por ponto 

(MONICO, 2000). Esse método é utilizado para levantamentos com necessidade de maior produtividade. 

 No método semicinemático ou stop and go, um dos receptores fica instalado em um ponto de 

coordenada conhecida e o rover faz o levantamento com tempo pequeno de parada nos pontos a serem 

levantados. Quanto maior a distância entre a “base” e o “rover”, maior o tempo de permanência no ponto. 

Para que esse método tenha sucesso os sinais dos satélites ao receptor não podem ser quebrados em um 

tempo de dez minutos no início do trabalho. Nesse caso o stop é a coleta de informações do ponto 

(parado) e o go é o caminho que o operador faz com o equipamento ligado com destino ao próximo 

ponto. 

 No método cinemático contínuo, como o próprio nome diz é um método em que o receptor GPS 

está em movimento constantemente. Nesse método a base fica ocupando um ponto de coordenada 

conhecida e o equipamento faz o percurso necessário para o levantamento. O equipamento pode ser 

configurado para coletar pontos a uma distância pré-determinada ou a um tempo determinado na 

configuração do receptor. 

 Os métodos citados anteriormente necessitam de uma coleta de dados e de um processamento das 

informações após o levantamento. No entanto, existem técnicas de correção das coordenadas em tempo 

real que são as técnicas DGPS e RTK. Nesses casos é necessário ter uma base emissora de sinal a uma 

distância que o receptor consiga receber a correção. O DGPS trabalha com correção utilizando o código 

C/A e o RTK trabalha com correção utilizando a fase da portadora.  

 Para o método de posicionamento relativo são utilizadas duas maneiras de processamento de 

dados que são o pós-processamento e o processamento em tempo real. No pós-processamento os dados 
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são coletados em campo e processados depois de realizado o levantamento, para o processamento são 

utilizados softwares específicos que tem a capacidade de calcular as coordenadas dos pontos levantados 

em relação a uma base de coordenada conhecida (Figura 34). 

 A coordenada da base deve ser informada no software e primeiramente são calculados os vetores 

(no caso de medições pela fase da portadora) entre a base e os pontos levantados e depois as coordenadas 

são calculadas pelo programa de comutador, por esse motivo é que a coordenada da base deva ser 

confiável e amarrada na rede do Sistema Geodésico Brasileiro (SGB). 

 Todavia, no processamento em tempo real, os receptores necessitam de uma comunicação entre 

si. Nos levantamentos pós-processados os dois receptores estão em contato com os satélites e não 

possuem contato entre si. Os equipamentos permitem que através de um sistema de comunicação via 

rádio possa haver vínculo direto entre a base e o rover, ou até mesmo a comunicação pode ser realizada 

via satélite geoestacionário, celular ou internet (Figura 35). O mais importante é que haja comunicação 

entre os dois receptores para que o processamento possa ser realizado em tempo real. Portanto é 

importante saber os tipos de medição, de posicionamento e de processamento de dados para cada 

aplicação. 

 

 
Figura 34: Esquema do pós-processamento. 

 

 

  



 

102

 
Figura 35:Esquema do processamento em tempo real. 

 

4.2.5.SIG no Planejamento do Ambiente Marinho 

 O SIG está cada vez mais popularizado e mais acessível aos usuários, o avanço tecnológico no 

desenvolvimento do sistema e equipamentos impulsionou o avanço e a popularização da aplicação do 

sistema SIG. 

 Atualmente é possível encontrar na bibliografia diversas áreas de pesquisa do ambiente marinho 

que trabalham com SIG, seja para delimitar áreas de conservação, para zoneamento marinho ou até 

mesmo para definir locais para o desenvolvimento de atividades específicas. 

 A revisão da bibliografia referente ao SIG no ambiente marinho apresenta alguns exemplos de 

pesquisas realizadas em outros países. 

4.2.5.1. Mar da Irlanda 

 Boyes et al, (2007) desenvolveram uma proposta de zoneamento marinho no Mar Irlandês 

utilizando SIG. O trabalho demonstra um esquema de zoneamento marinho de múltiplo uso apoiado no 

gerenciamento das atividades realizadas nos local. O esquema de zoneamento foi baseado na legislação 

vigente e o dados foram organizados e processados através do SIG. 

 A cartografia vinculada ao SIG permitiu que os autores da pesquisa pudessem representar os 

dados em mapas temáticos, porém para que isso seja possível o banco de dados geográficos deve estar 

bem estruturado. 
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4.2.5.2. Mar Negro - Turquia 

 Guneroglu et al. (2005) utilizou o SIG para definir locais propícios para o cultivo de peixes no 

Mar Negro na Turquia. O SIG foi estruturado com a base cartográfica do limite entre terra e mar, ou seja, 

com as praias e linha de costa, com dados da hidrografia e com dados georreferenciados de trinta e oito 

pontos de coleta dos parâmetros de qualidade da água para definição dos melhores locais para a 

localização das estruturas de cultivo. 

 Os autores utilizaram processos geoestatísticos e interpolação de dados em dois métodos distintos 

para concluírem os locais adequados para o desenvolvimento do cultivo de peixes. 

 Para o cultivo de moluscos a mesma metodologia pode ser aplicada, porém necessita-se de um 

planejamento para a coleta dos dados, bem como para trabalhar com os mesmos de forma 

georreferenciada. 

4.2.5.3. Mason Bay  - Estados Unidos 

 Nos Estados Unidos da América, mais especificamente em Mason Bay localizado no lado leste do 

país, foi desenvolvida uma pesquisa com a utilização do SIG direcionado ao cultivo de moluscos bivalves 

que vivem no fundo do mar (CONGLETON JUNIOR et al., 1998). Para a sobrevivência e crescimento 

dos animais que são reproduzidos em laboratório, o local de cultivo deve possuir boa circulação e 

renovação de água, considerando uma  profundidade adequada. 

 Para realizar a pesquisa e indicar os locais adequados para o cultivo Congleton Junior et al., 

(1998) utilizaram fotografias aéreas com sensor infravermelho, cartas náuticas, mapas de sedimento 

marinho, mapas topográficos, mapas batimétricos e coleta de campo com auxílio de receptor GPS. Os 

dados foram integrados em ambiente SIG, o qual permitiu realizar de espacialmente e georreferenciada a 

integração de todas as informações. 

 A variação de maré do local foi medida com receptor GPS e os dados foram integrados com os 

dados de relevo do fundo do mar e das correntes marinhas. O SIG permitiu que os autores 

diagnosticassem quais as áreas com maior circulação de água e as profundidades do local onde os 

moluscos se desenvolvem melhor, assim ficou definido espacialmente a “posição (X,Y e Z)” ideal para o 

desenvolvimento do molusco. 
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4.2.5.4. Mapeamento Histórico da Linha Costeira – 

Massachusetts, Estados Unidos 

 Foi realizado em Massachusetts nos estados Unidos um levantamento histórico da linha costeira 

utilizando ferramentas de SIG e tecnologia GPS. Para efetuar o levantamento histórico foi realizada uma 

busca de todas as informações cartográficas e topográficas existentes nas distintas instituições 

americanas, bem como a utilização de fotografias aéreas e ortofotos digitais (SCHUPP et al In: 

BARTLLET & SMITH, 2001).  

 Foram coletados pontos de controle com GPS para verificação da qualidade das ortofotos e foram 

realizadas campanhas para a verificação de dados ambientais e biológicos que apresentaram a linha de 

maré alta nas rochas da região de estudo. Com as informações cartográficas reunidas, foi elaborado um 

banco de dados geográficos para a realização das análises espaciais. 

 Baseado no histórico foi elaborado um programa computacional que identificou as áreas de 

erosão de deposição de sedimento e os locais onde não houve alterações. Por fim foi elaborado um mapa 

com as linhas costeiras históricas e foi detectado os pontos mais críticos de erosão da costa. 

4.2.6.Planejamento Espacial da Malacocultura 

 O primeiro planejamento espacial da malacocultura no estado de Santa Catarina ocorreu no ano 

de 1995 através de um convênio entre IBAMA e EPAGRI, onde surgiu a necessidade de ordenamento do 

ambiente marinho após o encontro das Nações Unidas em 1992 na cidade do Rio de Janeiro 

(RODRIGUES, 2007). Esse planejamento utilizou cópias ampliadas das CN’s dos locais como base e 

foram definidos os polígonos que formaram os parques aqüícolas.  

 Segundo Oliveira Neto (2005) os parques aqüícolas delimitados na área de estudo, considerando 

o primeiro planejamento são cinco, sendo que em cada parque existe um número variado de produtores. 

Na mesma publicação não existe a relação dos indivíduos que estão ocupando os parques aqüícolas, bem 

como não estão apresentadas as coordenadas geodésicas ou UTM definidoras das extremidades dos 

parques aqüícolas. 

 Após esse primeiro planejamento e antes dele, a ocupação marinha foi ocorrendo aleatoriamente, 

dessa forma o planejamento teve como objetivo maior ordenar a ocupação marinha. Contudo, a enorme 

procura por áreas fez com que os parques aqüícolas fossem praticamente ocupados rapidamente. Essa 

ocupação acirrou os conflitos já existentes nas comunidades e mostrou a necessidade de um novo 
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planejamento. Nesse momento a SEAP juntamente com as instituições envolvidas na malacocultura 

discutiram a melhor maneira de fazê-lo. Para direcionar esse planejamento foi publicada a lei do PLDM.  

 Como descrito no Capítulo 3, a lei do PLDM é o instrumento que deve ser utilizado pelos 

planejadores da malacocultura para a demarcação dos parques aqüícolas. A legislação abrange itens de 

caráter cadastral como nome e número de documentos dos produtores e de medição das coordenadas 

geodésicas ou UTM das extremidades das áreas aqüícolas. 

 O PLDM surgiu com a necessidade de ordenar a malacocultura e de legalizar os produtores em 

atividade. No entanto, o fomento rápido da malacocultura e as ocupações desordenadas com áreas 

comercializadas e invadidas dificultaram o gerenciamento. 

 O planejamento segundo a legislação do PLDM está em andamento e tem recebido a participação 

de produtores nas audiências públicas e de membros formados por um comitê, onde são discutidos os 

itens para a formulação dos parques aqüícolas. Segundo a publicação da SEAP em junho de 2008, os 

parques aqüícolas foram determinados e aprovados nas audiências publicas. O PLDM apresenta uma 

faixa de preferência das comunidades tradicionais, bem como novos parques aqüícolas e a supressão de 

outros. A supressão de alguns parques aqüícolas demonstra que o primeiro planejamento em 1995 teve 

possíveis falhas em sua elaboração. 

 Rodrigues (2007) verificou a ocupação da malacocultura no litoral catarinense no ano de 2005 e 

confrontou com as informações do planejamento realizado em 1995. Foram encontradas algumas áreas 

aqüícolas em divergências com o planejamento executado no ano de 1995, ou seja, foram ocupadas áreas 

que não estavam previstas naquele estudo. 

 O PLDM está baseado em um modelo espacial criado no CIRAM, departamento de 

geoprocessamento da EPAGRI, que utilizaram variáveis para a geração de um modelo probabilístico, 

onde aponta os locais com mais ou menos potencial para a malacocultura. A utilização do modelo 

probabilístico citado pelos autores do trabalho não contou com dados da legislação diretamente na 

modelagem, uma vez que os parâmetros legais são determinísticos, esses parâmetros entraram somente na 

representação cartográfica. Ressalta-se que os dados considerados determinísticos para a formulação do 

modelo que subsidia o PLDM são justamente os parâmetros legais. Esses parâmetros devem ser levados 

em consideração em todos os seus detalhes para que não ocorra descumprimento das normas legais. 



 

106

4.3.Método 

 Como nos capítulos anteriores o método segue o mesmo formato de apresentação sendo três 

etapas definidas: Entrada de Dados, Processamento de Dados e Resultados e Discussões. O método 

desenvolvido no Capítulo 4 teve como principais objetivos: integrar os dados dos capítulos anteriores, 

levantar dados de posicionamento das áreas aqüícola com a utilização de receptor GNSS, diagnosticar as 

áreas aqüícolas em relação à legislação. 

4.3.1.Entrada de dados 

§ Coordenadas na projeção UTM das extremidades das áreas de cultivos de moluscos, levantadas 

em campo com aparelho receptor GNSS Hiper Lite Plus de dupla freqüência; 

§ Mapas temáticos da área terrestre da área de estudo, curvas de nível, MDE , uso e ocupação do 

solo e  hidrografia (Capítulo 2); 

§ Imagem da batimetria da área de estudo (Capítulo 3); 

§ Mapa de viabilidade legal da malacocultura  (Capítulo 3) na escala 1:25.000;  

§ Restituição fotogramétrica da área de estudo na escala 1:2.000 fornecida pelo IPUF; 

§ Parques aqüícolas mapeados no primeiro planejamento realizado entre EPAGRI e IBAMA 

publicado em 2005. 

§ Parques aqüícolas mapeados no PLDM publicados pela EPAGRI em 2008. 

4.3.2.Processamento de dados 

 O processamento de dados segue a seguinte ordem: 

• Levantamento topográfico para a aquisição das coordenadas da extremidade das áreas 

aqüícolas.  

• Produção dos Mapas Cadastrais da Malacocultura; 
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• Cruzamento das informações e diagnóstico do posicionamento das áreas aqüícolas em relação 

à legislação. 

4.3.2.1.Levantamento Topográfico 

 Para realizar o levantamento topográfico, foi necessário um planejamento de campo, que contou 

com a elaboração de croqui, verificação das condições climáticas, com a logística de aluguel da 

embarcação e a disponibilidade de acompanhamento por um produtor da região da Tapera (Sr. Vilmar dos 

Santos) somado ao condutor da embarcação e três integrantes da equipe técnica. 

 O objetivo do levantamento foi determinar as coordenadas planimétricas das extremidades das 

áreas aqüícolas, bem como a batimetria que foi trabalhada no Capítulo 3. Para realizar tal atividade foram 

utilizados os seguintes equipamentos: 

• Receptor GPS de navegação marca Garmin modelo Legend utilizado para apoio; 

• Receptor GNSS da marca Topcon modelo Hiper Lite Plus de dupla freqüência, utilizado para o 

levantamento. 

 Além de apoio, o receptor GPS de navegação foi utilizado para garantir as medições, mesmo que 

não sendo adequado para realizar medições com finalidade de levantamento topográfico, porém não se 

tinha certeza de que o receptor GNSS de dupla freqüência fosse funcionar como o planejado. No entanto, 

o receptor de dupla freqüência forneceu os dados e as precisões em tempo real como era esperado. 

 Segundo o manual dos fabricantes as precisões dos equipamentos são: 

• Receptor Garmin ± 15 metros em 95% do tempo de rastreio (adequado para navegação ou 

mapeamento de pequenas escalas), 

• Receptor Topcon ± 3 mm + 5 ppm no método estático em 95% do tempo de rastreio (adequado 

para transporte de coordenadas e levantamento topográfico) e 10 mm + 1 ppm para o método 

Cinemático com correção em tempo real RTK. 

   O levantamento topográfico foi realizado no dia 05/12/2007 das 9:00 as 13:00 horas. O tempo de 

permanência em cada ponto foi de quinze segundos com taxa de gravação a cada cinco segundos. A 

coleta de informações foi realizada nas bóias extremas das áreas aqüícolas e com orientação do produtor 

de moluscos Sr. Vilmar dos Santos , neste momento foi adquirida a informação pertinente ao nome dos 

ocupantes que teoricamente são os proprietários dos cultivos de moluscos.  
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 Foi utilizado o sistema de coordenadas UTM no Datum SAD 69, pois toda a base de dados do 

trabalho está nesse sistema. O método de levantamento utilizado com receptor GNSS de dupla freqüência 

foi o cinemático com correção em tempo real (RTK), utilizando a fase da portadora. 

  Antes de realizar o levantamento foi necessário transportar uma coordenada da rede geodésica 

brasileira para um local próximo de onde ocorreu o levantamento topográfico, pois a correção realizada 

em tempo real pelo equipamento possui um alcance de quatro quilômetros e a distância entre a área de 

estudo e a coordenada da Rede Geodésica Brasileira localizada em Florianópolis é superior ao 

especificado pelo fabricante. 

 Para o transporte de coordenadas foi utilizado o método estático com pós-processamento onde o 

receptor base foi instalado no ponto da Rede Geodésica Brasileira localizado na UFSC e o receptor rover 

foi posicionado na praia próxima da área de estudo em um costão rochoso em um ponto materializado 

com um parafuso e tinta. Os dados foram processados no software Topcon Tools e o relatório das 

precisões obtidas pode se visualizado na Tabela 5. 

Tabela 5: Lista de coordenadas, precisões horizontais e solução obtida no transporte de base. 

PONTO N E Z 
PRECISÃO 

HORIZONTAL 
SOLUÇÃO 

SAT91852 (SGB) 6944762,804 744875,564 18,550 0,0014 - 

PONTO_1 (BASE - RTK)  6934315,293 740111,599 3,511 0,004 FIXA 

  

 A coordenada da Rede Geodésica Brasileira - IBGE utilizada para o transporte de coordenadas foi 

a SAT 91852, que se encontra materializada em cima do prédio da biblioteca central da UFSC (Figura 36 

A) e o ponto na área de estudo foi materializado na fenda de uma rocha com parafuso de metal e tinta 

branca (Figura 36 B) 

 
Figura 36: Em A Rede Geodésica – UFSC e em B ponto com a coordenada transportada. 
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 No dia da coleta de dados a base do receptor GNSS foi instalado no local previamente 

demarcado, tomando por referência a coordenada transportada da Rede Geodésica Brasileira. A 

embarcação foi carregada com os equipamentos (Figura 37). A presença de um produtor local foi de 

extrema importância, uma vez que além de conhecer as áreas de cultivo, o produtor também conhecia os 

produtores que as ocupam, minimizando possíveis conflitos entre a equipe de coleta de dados e os 

produtores. 

 No contexto do desordenamento territorial e marinho a definição das áreas aqüícolas ocupadas 

são sempre questionáveis sob o ponto de vista da identificação por coordenadas. Assim, quando foi 

executado o trabalho de campo, ou seja, o levantamento das coordenadas das áreas aqüícolas, um dos 

produtores se sentiu ofendido. Essa reação caracteriza-se como típica pelo constante processo ilegalidade 

que se define a ocupação territorial marinha ou ainda pelo receio de possíveis cobranças de impostos e/ou 

ainda pelo controle do estado sobre a área produtiva. 

 O produtor que se sentiu ofendido entrou em conflito com o produtor Sr. Vilmar dos Santos e foi 

fundamental a calma de toda equipe para apaziguar os ânimos, explicando o procedimento técnico 

científico minimizando o mal entendido. O fato ocorrido demonstra a tensão entre os indivíduos da 

comunidade produtora de moluscos e todo cenário de ilegalidade atual na malacocultura. 

 Vale a pena ressaltar que o objetivo do trabalho de campo era coletar mais informações de mais 

áreas aqüícolas, entretanto o incidente fez com que tanto o produtor que auxiliou na coleta, quanto a 

equipe declinasse da continuação do trabalho. O desgaste entre os dois produtores seria maior se o 

trabalho continuasse e com o número de áreas aqüícolas levantadas foi possível realizar todas as análises 

propostas neste trabalho, portanto o método desenvolvido se aplica para um número maior de áreas 

aqüícolas. 

 Ao término do levantamento os dados foram descarregados do aparelho receptor GNSS no 

software Topcon Link e exportados para o formato shapefile e posteriormente importado ao geodatabase. 

As coordenadas foram transformadas em polígonos para que cada área fosse fechada, assim cada 

polígono recebeu um código numérico partindo do número um e seguindo até o número vinte 

considerando a orientação norte em direção ao sul. 

 No momento da coleta de campo foram anotadas algumas feições que estão citadas nas leis, 

decretos e instruções normativas que estão em vigor (Figura 37). A feições são: 

• Tipo de bóia onde estava sendo coletado o ponto, bóia específica de demarcação de área, 

extremidade de cultivo sem demarcação específica ou quando o cultivo era fixo e não flutuante; 
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• Nome do produtor; 

• Batimetria local; 

• Sistema de cultivo; 

• Cores das bóias que estavam dentro de cada área.  

 
Figura 37: Em (A) mostra a anotação no croqui e a antena rover do receptor GNSS, em (B) mostra a base 

no costão rochoso. 

4.3.2.2.Produção dos Mapas Cadastrais da Malacocultura 

 A produção dos Mapas Cadastrais foi realizada com os dados do levantamento topográfico e com 

as informações cartográficas produzidas no Capítulo 2. Os dados cartográficos dos mapas temáticos de 

uso e ocupação do solo, de curvas de nível, MDE e hidrografia foram representados nos mapas cadastrais 

para que fosse possível a visualização espacial das áreas aqüícolas em relação às principais variáveis 

terrestres. 

 Foram reunidas as principais feições para a representação dos mapas para a malacocultura 

integrando os dados produzidos no Capítulo 2 com os dados do levantamento topográfico. Os Mapas 

cadastrais foram produzidos no software ArcGis no modo Layout . As principais feições representadas 

foram: 
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• Áreas aqüícolas; 

• Isolinha batimétrica; 

• Linha de costa; 

• Curvas de nível; 

• Hidrografia, 

• Áreas urbanizadas significativas, 

• Costões rochosos; 

• Praias arenosas; 

4.3.2.3.Processamento de Dados para o Diagnóstico 

 Para realizar o diagnóstico do posicionamento das áreas aqüícolas em relação à legislação foram 

utilizados os dados do levantamento topográfico e os mapas produzidos no Capítulo 3, que são os mapas 

de viabilidade legal para a malacocultura e o de áreas legais e ilegais em relação ao distanciamento dos 

costões rochosos e da linha de baixa-mar e em relação à profundidade. 

 Todo cruzamento das informações foi realizado através do SIG para a verificação das áreas de 

sobreposição entre o posicionamento das áreas aqüícolas e dos mapas produzidos no Capítulo 3. Para 

realizar as análises de sobreposição entre as informações dos dados batimétricos (raster) e os polígonos 

das áreas aqüícolas (vetor) foi utilizada a extensão Spatial Analyst do ArcGis na opção Zonal Statistics. 

Para as análises de sobreposição entre as informações vetoriais (distanciamento da praia e costões 

rochosos e mapa de viabilidade legal) e os polígonos das áreas aqüícolas foi utilizado a função Clip do 

ArcToobox do ArcGis. O cruzamento de dados está representado em mapa temático, tabela e descritiva. 

 Outro tema abordado no diagnóstico estava relacionado à cor e tipo de bóia utilizada pelos 

produtores. Segundo a legislação (IN nº105), está proibido a utilização de garrafas plásticas de 

refrigerantes, conhecidas como garrafa PET e as demais bóias devem possui padronização de cores e 

tamanhos. 

 Para obter o resultado desse diagnóstico as informações coletadas em campo referente à 

padronização de bóias foram inseridas no banco de dados no SIG e os mapas formam produzidos no 
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software ArcGis no modo Layout, fornecendo uma visualização espacial deste parâmetro levantado em 

campo. 

 No momento do levantamento topográfico foram anotados os nomes dos produtores e as cores de 

bóias que compunham a estrutura dos espinheis dos mesmos, o croqui de campo foi elaborado para 

receber tais anotações e as mesmas puderam compor o banco de dados geográficos e, como conseqüência, 

realizar o diagnóstico e a comparar com a legislação vigente. Os nomes dos produtores foram substituídos 

por letras para a apresentação dos dados, dessa forma o produtor não tem o nome exposto evitando 

possíveis conflitos ou mau uso das informações do trabalho. 

 Por fim foi realizado um diagnóstico visual das áreas mapeadas pelo PLDM em relação ao 

posicionamento das áreas aqüícolas levantadas em campo. Para realizar esse diagnóstico foi utilizada a 

função Georreferencing do ArcGis para georreferenciar os mapas publicados no PLDM. Os parques 

aqüícolas foram vetorizados com a ferramenta Editor do ArcGis e os mapas foram produzidos no modo 

Layout. A comparação entre os dados levantados em campo e os parques aqüícolas do PLDM só pode ser 

realizada visualmente, pois as escalas de mapeamento e equipamentos utilizados para o levantamento das 

informações possuem diferenças significativas. A Figura 38 mostra um esquema geral do processamento 

de dados do Capítulo 4. 
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Figura 38: Diagrama metodológico do processamento de dados para o diagnóstico. 
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4.4.Resultados e discussões 

 Os resultados do Capítulo 4 estão apresentados em três etapas, que são: 

• Levantamento Topográfico; 

• Produção de Mapas Cadastrais da Malacocultura; 

• Diagnóstico das Áreas Aqüícolas. 

4.4.1.Levantamento topográfico 

 A finalidade do levantamento topográfico foi a obtenção das coordenadas UTM das extremidades 

das áreas aqüícolas. Portanto, o principal resultado referente ao levantamento topográfico foi a lista de 

coordenadas dos pontos das extremidades das áreas aqüícolas que totalizaram oitenta e quatro pontos. 

Cada ponto possui a coordenada N e E no sistema de projeção UTM, bem como o nome do produtor, 

sistema de cultivo utilizado e cor da bóia medida (Tabela 6). 

 A precisão horizontal média do levantamento topográfico foi de dois centímetros, mas a própria 

coordenada quanto às precisões do levantamento não podem ser consideradas como exatas para os pontos 

medidos. O motivo de não considerar as coordenadas UTM e suas precisões como sendo as coordenadas 

“exatas” dos limites das áreas aqüícolas se dá pelo motivo de que o ponto medido está em movimento, ou 

seja, o ponto não é fixo, pois existem fatores naturais no ambiente marinho que fazem com que esse fato 

ocorra.  As bóias das áreas aqüícolas têm movimentos de acordo com vento, maré e correntes. Portanto, a 

precisão do levantamento pode ser considerada excelente, mas não pode ser considerada para um ponto 

fixo. 

 No atual momento as variáveis ambientais são incontroladas, pois não se tem um padrão na 

movimentação das bóias que podem variar de acordo com o local e a maneira que foram amarradas nas 

poitas. O material utilizado como cabo em contato com a água sofre variação e pode esticar mais ou 

menos dependendo da espessura e da própria composição. A maioria das bóias medidas faz parte do 

espinhel e o mesmo tem uma tensão pelo peso das lanternas e das cordas de mexilhão que estão 

amarradas nos mesmos. Quanto menos material amarrado menor tensão e maior a folga dos cabos, 

podendo as bóias variar em um raio maior. 
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 Para minimizar o caso da tensão do espinhel, basta cumprir a norma de ter as quatro bóias de 

demarcação de área aqüícola e se as mesmas forem amarradas independentemente do espinhel não sofrerá 

com a tensão do mesmo (Figura 39). 

 

 
Figura 39: Esquema de amarração da bóia de demarcação para sofrer menor tensão com a força do mar. 

 

 O movimento das bóias é um parâmetro sem controle no momento do levantamento. É necessário 

realizar um estudo aprofundado para que se determine um deslocamento médio das bóias para que esse 

valor seja incorporado nas precisões horizontais dos pontos e na determinação das coordenadas. 

 Mesmo os cultivos no sistema fixo com estrutura de madeira sofrem variações, os mesmos 

balançam com o movimento do mar e com o passar do tempo tendem a se inclinar, entretanto a variação 

dos cultivos no sistema fixo é menor do que as do sistema de espinhel. É importante conhecer as variáveis 

que possam produzir erros no levantamento, mesmo quando não se pode controlá-las. 

 Contudo, o levantamento topográfico demonstrou que podem ser utilizados variados 

equipamentos e métodos para a coleta de informações no mar. Atualmente as instituições que gerenciam a 

malacocultura utilizam receptores de navegação. Esses receptores têm quinze metros de precisão 
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horizontal e podem não ser adequados para o levantamento das coordenadas das áreas aqüícolas, que em 

muitos casos estão adjacentes uma das outras com distâncias pequenas. Por estar adjacentes, as áreas 

aqüícolas necessitam de equipamentos com maior precisão, por isso que no levantamento deste trabalho 

foi utilizado um receptor GNSS de dupla freqüência e não um receptor GPS de navegação. 

 As coordenadas levantadas além de serem gravadas no receptor GNSS foram identificadas com as 

anotações do croqui de acordo com o nome de cada produtor. Os nomes dos produtores foram informados 

pelo produtor Sr. Vilmar dos Santos. Juntamente com as anotações de nome dos produtores das áreas 

aqüícolas, também foram coletadas informações das cores e do tipo das bóias, bem como a presença ou 

não de bóias de demarcação nas extremidades e por fim todas as áreas medidas foram fotografadas com o 

auxílio de uma câmera fotográfica digital. 

 As fotografias estão apresentadas nos próprios mapas cadastrais no item 4.4.2 deste capítulo e os 

resultados referentes à cor e tipo de bóia estão apresentados no sub-capítulo de diagnóstico no item 

4.4.3.4 na Tabela 9 e Figura 49 deste capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PONTO E N Nome Cores das bóias Tipo de bóia Batimetria Código

BASE 740111,5990 6934315,2930 BASE GPS BASE BASE BASE BASE

01 739909,6320 6934808,7200 PRODUTOR A BRANCA Long Line 1,10 1

02 739864,7300 6934823,0240 PRODUTOR A BRANCA Long Line 1,10 1

03 739846,3580 6934739,1120 PRODUTOR A BRANCA Long Line 1,40 1

04 739885,8210 6934731,3210 PRODUTOR A BRANCA Long Line 1,60 1

05 739581,5470 6934872,5990 PRODUTOR B BRANCA Long Line 1,60 2

06 739562,3690 6934863,4670 PRODUTOR B BRANCA Long Line 1,60 2

07 739571,2590 6934755,8700 PRODUTOR B BRANCA Long Line 2,10 2

08 739586,0310 6934751,8060 PRODUTOR B BRANCA Long Line 1,90 2

09 739395,4680 6934816,6980 PRODUTORES A e C BRANCA/PET Long Line 4,30 3

10 739472,7040 6934784,7600 PRODUTORES A e C BRANCA/PET Long Line 2,90 3

11 739470,8760 6934684,7220 PRODUTORES A e C BRANCA/PET Long Line 3,60 3

12 739452,2630 6934664,5770 PRODUTOR D VERMELHA/PRETA Demarcação 3,90 3

13 739390,9810 6934704,4590 PRODUTORES A e C BRANCA/PET Long Line 4,30 4

14 739354,1360 6934654,3650 PRODUTOR D VERMELHA/PRETA Demarcação 4,80 4

15 739371,2090 6934555,1290 PRODUTOR D VERMELHA/PRETA Long Line 4,80 4

16 739466,4120 6934560,3540 PRODUTOR D VERMELHA/PRETA Long Line 4,30 4

17 739884,8620 6933970,1330 PRODUTOR E BRANCA Long Line 2,60 5

18 739842,8630 6934008,9750 PRODUTOR E BRANCA Long Line 3,10 5

19 739826,0780 6933893,9690 PRODUTOR E BRANCA Long Line 3,10 5

20 739825,3000 6933891,8820 PRODUTOR F BRANCA Long Line 3,10 6

21 739869,3500 6933880,7930 PRODUTOR E BRANCA Long Line 3,60 5

22 739866,6070 6933867,7030 PRODUTOR F BRANCA Long Line 2,70 6

23 739776,3030 6933894,4780 PRODUTOR G - Ocupado por PRODUTOR H BRANCA/AZUL/PRETA Long Line 3,10 7

24 739712,2270 6933871,0180 PRODUTOR G - Ocupado por PRODUTOR H BRANCA/AZUL/PRETA Long Line 3,40 7

25 739697,3720 6933886,9110 PRODUTOR H AZUL/PRETA/PET Long Line 3,40 8

26 739615,0510 6933901,4160 PRODUTOR H AZUL/PRETA/PET Long Line 3,90 8

27 739598,8140 6933807,7760 PRODUTOR H AZUL/PRETA/PET Long Line 4,00 8

28 739717,6690 6933787,7020 PRODUTOR G - Ocupado por PRODUTOR H BRANCA/AZUL/PRETA Long Line 3,10 7

29 739691,9010 6933790,8290 PRODUTOR H AZUL/PRETA/PET Long Line 3,60 8

30 739780,5070 6933802,9950 PRODUTOR G - Ocupado por PRODUTOR H BRANCA/AZUL/PRETA Long Line 3,40 7

31 739802,7080 6933776,0000 PRODUTOR F BRANCA Long Line 3,10 6

32 739859,1810 6933770,6480 PRODUTOR F BRANCA Long Line 2,40 6

33 739816,1990 6933742,5920 PRODUTOR I BRANCA/AMARELA/AZUL/PET Long Line 2,90 9

34 739711,7020 6933745,2990 PRODUTOR I BRANCA/AMARELA/AZUL/PET Long Line 3,60 9

35 739704,9810 6933630,8330 PRODUTOR I BRANCA/AMARELA/AZUL/PET Long Line 3,90 9

36 739828,8560 6933633,2530 PRODUTOR I BRANCA/AMARELA/AZUL/PET Long Line 2,60 9

37 740413,2980 6933606,1890 PRODUTOR J PET Long Line 1,40 Espinhel solto

38 740427,5850 6933621,3430 PRODUTOR K BRANCA/AMARELA/AZUL Demarcação 1,40 10

39 740431,2700 6933567,4080 PRODUTOR K BRANCA/AMARELA Long Line 1,60 10

40 740480,6960 6933557,8050 PRODUTOR K BRANCA/AMARELA Demarcação 2,40 10

41 740544,9880 6933618,8430 PRODUTOR K BRANCA/AMARELA Long Line 2,50 10

42 740574,5890 6933619,2960 PRODUTOR L BRANCA Long Line 2,60 11

43 740646,7780 6933599,3800 PRODUTOR L BRANCA Long Line 2,60 11

44 740681,5980 6933772,4010 PRODUTOR L BRANCA Long Line 2,10 11

45 740597,5290 6933760,1420 PRODUTOR L BRANCA Demarcação 2,00 11

46 740562,9140 6933761,5820 PRODUTOR K BRANCA/AMARELA Long Line 2,00 10

47 740439,4920 6933811,6190 PRODUTOR K BRANCA/AMARELA Long Line 1,10 10

48 740438,3450 6933726,1730 PRODUTOR J PET Long Line 1,50 Espinhel solto

49 740711,7840 6933457,4100 PRODUTOR H BRANCA/AMARELA/AZUL Long Line 2,40 12

50 740887,0520 6933367,3730 PRODUTOR H BRANCA/AMARELA/AZUL Long Line 2,40 12

51 740850,1790 6933291,6770 PRODUTOR H BRANCA/AMARELA/AZUL Long Line 1,40 12

52 740666,7670 6933368,6220 PRODUTOR H BRANCA/AMARELA/AZUL Long Line 2,40 12

53 740625,5080 6933289,0980 PRODUTOR M BRANCA Long Line 2,60 13

54 740728,8140 6933242,9860 PRODUTOR M BRANCA Long Line 1,90 13

55 740805,0450 6933240,4120 PRODUTOR M FIXO/MADEIRA Fixo 1,60 14

56 740812,7090 6933237,8880 PRODUTOR M FIXO/MADEIRA Fixo Sem Coleta 14

57 740814,8240 6933233,1990 PRODUTOR M FIXO/MADEIRA Fixo 1,50 15

58 740812,9000 6933226,9960 PRODUTOR M FIXO/MADEIRA Fixo Sem Coleta 15

59 740809,9990 6933227,3160 PRODUTOR M FIXO/MADEIRA Fixo Sem Coleta 14

60 740808,8290 6933224,5830 PRODUTOR M FIXO/MADEIRA Fixo Sem Coleta 16

61 740805,6320 6933216,7310 PRODUTOR M FIXO/MADEIRA Fixo Sem Coleta 16

62 740791,6620 6933221,7100 PRODUTOR M FIXO/MADEIRA Fixo Sem Coleta 16

63 740794,8490 6933230,2320 PRODUTOR M FIXO/MADEIRA Fixo Sem Coleta 16

64 740802,1240 6933229,6020 PRODUTOR M FIXO/MADEIRA Fixo Sem Coleta 14

65 740823,6740 6933222,8770 PRODUTOR M FIXO/MADEIRA Fixo Sem Coleta 15

66 740826,8920 6933229,3330 PRODUTOR M FIXO/MADEIRA Fixo Sem Coleta 15

67 740834,1650 6933212,9280 PRODUTOR N FIXO/MADEIRA/PVC Fixo Sem Coleta 17

68 740825,1380 6933218,1100 PRODUTOR N FIXO/MADEIRA/PVC Fixo Sem Coleta 17

69 740816,5360 6933205,8590 PRODUTOR N FIXO/MADEIRA/PVC Fixo Sem Coleta 17

70 740825,8600 6933200,1880 PRODUTOR N FIXO/MADEIRA/PVC Fixo 1,50 17

71 740801,1250 6933188,5040 PRODUTOR O BRANCA Long Line 1,60 18

72 740795,0710 6933176,6650 PRODUTOR O BRANCA Long Line 1,60 18

73 740761,9480 6933189,3640 PRODUTOR O BRANCA Long Line 2,80 18

74 740768,3730 6933218,3940 PRODUTOR O BRANCA Long Line 1,70 18

75 740701,5250 6933213,5020 PRODUTOR M BRANCA Long Line 2,10 13

76 740600,6270 6933237,8610 PRODUTOR M BRANCA Long Line 2,60 13

77 740662,2360 6933197,7540 PRODUTOR P BRANCA Long Line 2,10 19

78 740665,2580 6933195,3150 PRODUTOR P BRANCA Long Line 2,20 19

79 740716,3410 6933170,4180 PRODUTOR Q BRANCA/AZUL Long Line 1,90 20

80 740749,0750 6933151,9060 PRODUTOR Q BRANCA/AZUL Long Line 1,70 20

81 740728,8320 6933103,4030 PRODUTOR Q BRANCA/AZUL Long Line 1,90 20

82 740690,8830 6933116,2760 PRODUTOR Q BRANCA/AZUL Long Line 2,00 20

83 740643,1190 6933137,6550 PRODUTOR P BRANCA Long Line 2,00 19

84 740643,8210 6933144,1380 PRODUTOR P BRANCA Long Line 2,20 19

Tabela 6: Lista de coordenadas do levantamento cadastral e topográfico.
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4.4.2.Produção dos Mapas Cadastrais da Malacocultura 

 Os mapas cadastrais foram produzidos com dados do levantamento topográfico e com dados das 

principais feições do ambiente terrestre e marinho, dessa forma a representação das áreas aqüícolas segue 

com a representação de algumas feições do entorno. A produção cartográfica apresenta três temas 

distintos, o primeiro é a localização geral das áreas aqüícolas levantadas em campo e as principais feições 

dos ambientes terrestre e marinho como: área de mangue, hidrografia e principais acessos viários no 

ambiente terrestre e isolinhas batimétricas e as áreas aqüícolas no ambiente marinho (Figura 40). O mapa 

de localização está representado na escala 1:6.000, e tem como objetivo fornecer uma visualização geral 

das áreas levantadas e do seu entorno, bem como a vizinhança entre as áreas aqüícolas. 

 O segundo tema é da articulação das folhas para os mapas cadastrais das áreas aqüícolas, o mapa 

de articulação das folhas pode ser visualizado na Figura 41. O mapa de articulação de folhas está 

representado na escala 1:15.000, e apresenta as áreas aqüícolas e as folhas de desdobramentos para os 

mapas cadastrais. Os mapas cadastrais foram divididos em quatro folhas partindo do mapa de localização. 

 E por fim, o terceiro tema, são os mapas cadastrais propriamente dito. Nos mapas cadastrais estão 

apresentas as áreas aqüícolas, lista de coordenadas, os pontos com simbologia diferenciada pelo tipo de 

bóia medida, fotografias das áreas aqüícolas, área urbanizada e curva de nível (Figura 42, 43, 44 e 45). Os 

mapas cadastrais estão representados na escala 1:2.000, e tem como objetivo representar detalhadamente 

a área aqüícola levantada e apresentar os limites das mesmas. 

 A legislação exige que toda a área aqüícola tenha uma demarcação com bóias diferenciadas em 

suas extremidades, contudo, no momento do levantamento foi anotado o tipo de bóias medida, que foi a 

bóia de demarcação, bóias do espinhel e cultivo fixo (não possui bóia). Foi constatada a existência de 

apenas cinco bóias de demarcação, e nenhuma área aqüícola com as quatro bóias, ou seja, essas bóias 

fazem parte de distintas áreas e todas as áreas aqüícolas medidas estão em desacordo com a legislação 

nesse caso. 

 Todos os mapas apresentados nos resultados somados à lista de coordenadas do levantamento 

formam um banco de dados para a malacocultura e fornecem um indicativo de documentos que devem ser 

gerenciados para o planejamento das áreas e parques aqüícolas. 

 Foram medidas vinte áreas que receberam os códigos de 1 a 20. Dessas vinte áreas houve mais de 

uma com o mesmo produtor. Além das vinte áreas aqüícolas levantadas, foi realizada a medição de um 

espinhel que se encontrava “solto”. Não foi possível identificar o proprietário do espinhel e o mesmo não 

estava em contexto de organização com as áreas aqüícolas vizinhas. 
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Figura 40: Mapa de localização das áreas aquicolas levantadas em campo.

CÓDIGO NOME Hectares
1 PRODUTOR A 0,3635
2 PRODUTOR B 0,1955
3 PRODUTOR C / PRODUTOR A 0,8420
4 PRODUTOR D 0,9954
5 PRODUTOR E 0,4776
6 PRODUTOR F 0,5427
7 PRODUTOR G - Ocupado pelo PRODUTOR H 0,5640
8 PRODUTOR H 0,8490
9 PRODUTO I 1,2778

10 PRODUTOR K 2,3415
11 PRODUTOR L 1,2372
12 PRODUTOR H 1,8167
13 PRODUTOR M 0,5040
14 PRODUTOR M 0,0090
15 PRODUTOR M 0,0082
16 PRODUTOR M 0,0131
17 PRODUTOR N 0,0161
18 PRODUTOR O 0,0806
19 PRODUTOR P 0,0155
20 PRODUTOR Q 0,2173

Sem código PRODUTOR J -
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Figura 41:Mapa de articulação das folhas. 
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Figura 42: Mapa Cadastral das áreas aqüícolas - Folha 1

Convenções

Curvas de Nível

Hidrografia

Linha Costeira

Pontos Coordenados
# BASE

! Bóia de demarcação

" Estrutura Fixa

6 Bóia de Espinhel

PONTO E N Nome Batimetria Código da 
área

01 739909,6320 6934808,7200 PRODUTOR A 1,10 1
02 739864,7300 6934823,0240 PRODUTOR A 1,10 1
03 739846,3580 6934739,1120 PRODUTOR A 1,40 1
04 739885,8210 6934731,3210 PRODUTOR A 1,60 1
05 739581,5470 6934872,5990 PRODUTOR B 1,60 2
06 739562,3690 6934863,4670 PRODUTOR B 1,60 2
07 739571,2590 6934755,8700 PRODUTOR B 2,10 2
08 739586,0310 6934751,8060 PRODUTOR B 1,90 2
09 739395,4680 6934816,6980 PRODUTORES A e C 4,30 3
10 739472,7040 6934784,7600 PRODUTORES A e C 2,90 3
11 739470,8760 6934684,7220 PRODUTORES A e C 3,60 3
12 739452,2630 6934664,5770 PRODUTOR D 3,90 3
13 739390,9810 6934704,4590 PRODUTORES A e C 4,30 4
14 739354,1360 6934654,3650 PRODUTOR D 4,80 4
15 739371,2090 6934555,1290 PRODUTOR D 4,80 4
16 739466,4120 6934560,3540 PRODUTOR D 4,30 4
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Figura 43: Mapa Cadastral das áreas aqüícolas - Folha 2

Convenções

Curvas de Nível

Hidrografia

Linha Costeira

Pontos Coordenados
# BASE

! Bóia de demarcação

" Estrutura Fixa

6 Bóia de Espinhel

PONTO E N Nome Batimetria Código
17 739884,8620 6933970,1330 PRODUTOR E 2,60 5
18 739842,8630 6934008,9750 PRODUTOR E 3,10 5
19 739826,0780 6933893,9690 PRODUTOR E 3,10 5
20 739825,3000 6933891,8820 PRODUTOR F 3,10 6
21 739869,3500 6933880,7930 PRODUTOR E 3,60 5
22 739866,6070 6933867,7030 PRODUTOR F 2,70 6
23 739776,3030 6933894,4780 PRODUTOR G - Ocupado por PRODUTOR H 3,10 7
24 739712,2270 6933871,0180 PRODUTOR G - Ocupado por PRODUTOR H 3,40 7
25 739697,3720 6933886,9110 PRODUTOR H 3,40 8
26 739615,0510 6933901,4160 PRODUTOR H 3,90 8
27 739598,8140 6933807,7760 PRODUTOR H 4,00 8
28 739717,6690 6933787,7020 PRODUTOR G - Ocupado por PRODUTOR H 3,10 7
29 739691,9010 6933790,8290 PRODUTOR H 3,60 8
30 739780,5070 6933802,9950 PRODUTOR G - Ocupado por PRODUTOR H 3,40 7
31 739802,7080 6933776,0000 PRODUTOR F 3,10 6
32 739859,1810 6933770,6480 PRODUTOR F 2,40 6
33 739816,1990 6933742,5920 PRODUTOR I 2,90 9
34 739711,7020 6933745,2990 PRODUTOR I 3,60 9
35 739704,9810 6933630,8330 PRODUTOR I 3,90 9
36 739828,8560 6933633,2530 PRODUTOR I 2,60 9
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Figura 44: Mapa Cadastral das áreas aqüícolas - Folha 3

PONTO E N Nome Batimetria Código
37 740413,2980 6933606,1890 PRODUTOR J 1,40 Espinhel solto
38 740427,5850 6933621,3430 PRODUTOR K 1,40 10
39 740431,2700 6933567,4080 PRODUTOR K 1,60 10
40 740480,6960 6933557,8050 PRODUTOR K 2,40 10
41 740544,9880 6933618,8430 PRODUTOR K 2,50 10
42 740574,5890 6933619,2960 PRODUTOR L 2,60 11
43 740646,7780 6933599,3800 PRODUTOR L 2,60 11
44 740681,5980 6933772,4010 PRODUTOR L 2,10 11
45 740597,5290 6933760,1420 PRODUTOR L 2,00 11
46 740562,9140 6933761,5820 PRODUTOR K 2,00 10
47 740439,4920 6933811,6190 PRODUTOR K 1,10 10
48 740438,3450 6933726,1730 PRODUTOR J 1,50 Espinhel solto
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Figura 45: Mapa Cadastral das áreas aqüícolas - Folha 4

Pontos Coordenados
# BASE

! Bóia de demarcação

" Estrutura Fixa

6 Bóia de Espinhel

Convenções

Curvas de Nível

Hidrografia

Linha Costeira

PONTO E N Nome Batimetria Código
49 740711,7840 6933457,4100 PRODUTOR H 2,40 12
50 740887,0520 6933367,3730 PRODUTOR H 2,40 12
51 740850,1790 6933291,6770 PRODUTOR H 1,40 12
52 740666,7670 6933368,6220 PRODUTOR H 2,40 12
53 740625,5080 6933289,0980 PRODUTOR M 2,60 13
54 740728,8140 6933242,9860 PRODUTOR M 1,90 13
55 740805,0450 6933240,4120 PRODUTOR M 1,60 14
56 740812,7090 6933237,8880 PRODUTOR M Sem Coleta 14
57 740814,8240 6933233,1990 PRODUTOR M 1,50 15
58 740812,9000 6933226,9960 PRODUTOR M Sem Coleta 15
59 740809,9990 6933227,3160 PRODUTOR M Sem Coleta 14
60 740808,8290 6933224,5830 PRODUTOR M Sem Coleta 16
61 740805,6320 6933216,7310 PRODUTOR M Sem Coleta 16
62 740791,6620 6933221,7100 PRODUTOR M Sem Coleta 16
63 740794,8490 6933230,2320 PRODUTOR M Sem Coleta 16
64 740802,1240 6933229,6020 PRODUTOR M Sem Coleta 14
65 740823,6740 6933222,8770 PRODUTOR M Sem Coleta 15
66 740826,8920 6933229,3330 PRODUTOR M Sem Coleta 15
67 740834,1650 6933212,9280 PRODUTOR N Sem Coleta 17
68 740825,1380 6933218,1100 PRODUTOR N Sem Coleta 17
69 740816,5360 6933205,8590 PRODUTOR N Sem Coleta 17
70 740825,8600 6933200,1880 PRODUTOR N 1,50 17
71 740801,1250 6933188,5040 PRODUTOR O 1,60 18
72 740795,0710 6933176,6650 PRODUTOR O 1,60 18
73 740761,9480 6933189,3640 PRODUTOR O 2,80 18
74 740768,3730 6933218,3940 PRODUTOR O 1,70 18
75 740701,5250 6933213,5020 PRODUTOR M 2,10 13
76 740600,6270 6933237,8610 PRODUTOR M 2,60 13
77 740662,2360 6933197,7540 PRODUTOR P 2,10 19
78 740665,2580 6933195,3150 PRODUTOR P 2,20 19
79 740716,3410 6933170,4180 PRODUTOR Q 1,90 20
80 740749,0750 6933151,9060 PRODUTOR Q 1,70 20
81 740728,8320 6933103,4030 PRODUTOR Q 1,90 20
82 740690,8830 6933116,2760 PRODUTOR Q 2,00 20
83 740643,1190 6933137,6550 PRODUTOR P 2,00 19
84 740643,8210 6933144,1380 PRODUTOR P 2,20 19
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4.4.3. Diagnóstico da Malacocultura 

O diagnóstico está apresentado em cinco itens: 

• Diagnóstico em Relação à Batimetria; 

• Diagnóstico em Relação ao Distanciamento da Costa (costões rochosos e linha de baixa-

mar das praias arenosas); 

• Cruzamento do Levantamento Topográfico com o Mapa de Viabilidade Legal da 

Malacocultura; 

• Diagnóstico em Relação à Estrutura de Cultivo. 

• Diagnóstico do posicionamento das áreas aqüícolas em relação às áreas demarcadas no 

PLDM. 

4.4.3.1.Diagnóstico em Relação à Batimetria 

 Para realizar o diagnóstico das áreas aqüícolas em relação à batimetria os polígonos formados 

pelas coordenadas do levantamento cadastral foram cruzados com a informação da batimetria produzida 

no Capítulo 3. A Figura 46 apresenta um gráfico com os resultados dos valores médios da batimetria em 

relação ao polígono das áreas aqüícolas.  

 O maior valor médio encontrado foi de quatro metros e está relacionado à área aqüícola com o 

código 4 que está ocupada pelo Produtor D. O menor valor de batimetria encontrado foi de 0,86 metros e 

está relacionado à área aqüícola número 2 que tem como ocupante o produtor A. 

 De acordo com a Figura 46 é possível visualizar que dez áreas aqüícolas estão com valores de 

profundidade média inferior a 2,5 metros (utilizado como parâmetro na análise do capítulo 3) e seis áreas 

estão com valores superior a esse valor.  A Figura 47 mostra espacialmente a sobreposição das áreas 

aqüícolas levantadas em campo e da imagem da batimetria produzida no Capítulo 3, onde os tons de azul 

claro representam os valores batimétricos menores e os tons de azul escuro as áreas com maior 

profundidade.  

 De acordo com o Anexo II da IN Interministerial 06 de 2004, o valor de profundidade média é um 

dos requisitos solicitado na elaboração do projeto para o pedido de concessão de usos de águas da União. 
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 É oportuno lembrar que os dados batimétricos utilizados fazem parte das informações contidas 

nas CN e do levantamento de campo através de uma corda graduada, no entanto, os valores de 

profundidade média podem mudar se houver um levantamento batimétrico detalhado e de maior precisão.   

 

 
Figura 46: Gráfico com os valores médios de batimetria por produtor. 
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Figura 47: Mapa de batimetria e das áreas aqüícolas levantadas em campo. 
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4.4.3.2.Diagnóstico em Relação ao Distanciamento da Costa 

 Para realizar o diagnóstico da localização das áreas aqüícolas em relação ao distanciamento da 

costa previstos na IN nº105 de 2006 os dados de posicionamento das áreas aqüícolas foram analisados em 

relação aos dados de distanciamento da linha de baixa-mar (praias arenosas) e costões rochosos. 

 Segundo as análises de sobreposição apenas 15,34% da área aqüícola do Produtor B, no sistema 

de espinhel está em local mapeado com distância inferior aos cinqüenta metros dos costões rochosos, as 

demais áreas aqüícolas estão em local adequado em relação a esse parâmetro. 

 De acordo com a Tabela 7 duas áreas do cultivo de sistema fixo estão em sua totalidade a menos 

de duzentos metros da linha de baixa-mar média. No sistema de espinhel existem três áreas com grande 

porcentagem de áreas dentro da faixa ilegal aos duzentos metros da linha de baixa-mar. Assim a área 

aqüícola de código 1 com 90,99%, a área de código 18 com 85,72% e a área de código 20 com 97,70% 

em área com distância menor do que os duzentos metros exigidos pela legislação. 

Tabela 7: Relação dos produtores e as respectivas áreas localizadas na faixa entre a linha de baixa-mar e 
duzentos metros (área Ilegal). 

 

 Esses dados demonstram que quando a legislação for aplicada para a obtenção da concessão de 

uso esses produtores podem ter problemas para conseguir o documento, mesmo sendo produtores antigos 

e estarem instalados antes de algumas das publicações legais.  

 O CTM trabalhado com o levantamento individualizado em relação aos limites das áreas 

aqüícolas e não somente aos parques aqüícolas pode facilitar possíveis conflitos futuros, pois os 

produtores estão em atividade a mais tempo do que algumas publicações legais e as instituições que 

gerenciam a malacocultura devem tomar as providencias para que todos os produtores venham exercer a 

atividade de forma legal. Alguns parâmetros legais foram definidos posteriormente à ocupação, no 

entanto, devem ser cumpridos, pois estão vigentes até o momento. 
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 Todavia, o planejamento realizado até o momento em Santa Catarina visa a elaboração e 

delimitação dos parques aqüícolas, e pouco se trabalha com as áreas aqüícolas individualizadas com um 

Cadastro atualizado e com um acompanhamento de campo da ocupação. O CTM quando utilizado como 

apoio para o gerenciamento da ocupação territorial marinha pode fornecer as informações relacionadas 

aos produtores, ou seja, é possível identificar eventuais problemas e conhecer o produtor da suposta área 

problemática, dessa forma os problemas podem ser resolvidos de pontualmente em busca da 

regularização da área aqüícola e conseqüentemente do produtor. 

 O planejamento dos parques aqüícolas deve ser acompanhado de um plano de ocupação interna 

dos parques, pois se houver somente a delimitação do parque aqüícola e internamente houver um 

desordenamento, os problemas sempre existirão.  

4.4.3.3.Cruzamento do Posicionamento das Áreas Aqüícolas 

com o Mapa de Viabilidade Legal da Malacocultura 

 O cruzamento das informações do posicionamento das áreas aqüícolas em relação ao mapa de 

viabilidade legal da malacocultura foi obtido após a análise de sobreposição dos polígonos formados 

pelas áreas aqüícolas e o mapa de viabilidade legal produzido no Capitulo 3. 

 Com o cruzamento dessas informações foi possível constatar que existem produtores localizados 

em locais ilegais levando em consideração a legislação atual. Foi elaborado o mapa de viabilidade legal 

com a sobreposição das áreas aqüícolas levantadas em campo para a representação espacial do 

cruzamento de dados (Figura 48) e as informações também estão apresentadas em tabela (Tabela 8). 

 De acordo com a Tabela 8, existem situações em que a área aqüícola está 100% em área legal, 

100% em área ilegal e parcialmente na legalidade e ilegalidade. Na Tabela 8 ainda estão apresentadas as 

porcentagens de todas as áreas levantadas. As áreas que estão em situação parcialmente ilegal e 

parcialmente legal estão descritas em duas linhas da tabela, com as áreas calculadas e na coluna tipo de 

área da Tabela 8 descreve se a porcentagem é legal ou ilegal. A Tabela 8 possui quatro classificações para 

as áreas, e são: 

• 100% da área em local  ilegal (cor alaranjada na Tabela 8); 

• 100% da área em local legal (cor azul clara na Tabela 8); 

• Maioria da área em local legal (cor verde clara na Tabela 8); 

• Maioria da área em local ilegal (cor amarela na Tabela 8).  
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 As áreas aqüícolas com código 1, 2, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 estão 100% em área ilegal, as 

áreas aqüícolas com os códigos 3, 4, 6, 7, 8 e 9 estão 100% em áreas legais e as áreas aqüícolas 5, 10, 11 

e 13 estão com parte em área legal e parte em área ilegal.  

 A área aqüícola 5 tem 99,67 % em área legal, portanto pode ser considerada uma área legal, pois 

se deve ter uma tolerância por ter como fonte de dados a batimetria do ano de 1976 e com o método de 

coleta em campo com baixa precisão. A área aqüícola 10 tem 99,7 % em área ilegal e deve ter o mesmo 

tratamento que a área citada anteriormente. A área aqüícola 11 tem 85,96% em área ilegal e a área 

aqüícola 13 está 72,85% em área ilegal. Essas áreas devem ser estudadas com mais detalhes para a 

definição de ilegalidade.  

 As informações geradas no presente diagnósticos são importantes para a tomada de decisões no 

caso de remanejamento de áreas. As instituições gerenciadoras devem ter um valor de tolerância para 

definir quais áreas devem mudar de local se for o caso. O diagnóstico também fornece parâmetros para 

determinação de novas exigências legais, auxiliando os órgão ambientais e gerenciadores da 

malacocultura.  
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Tabela 8: Tabela com as áreas legais e ilegais relativo ao posicionamento das áreas aqüícolas e o mapa de 
viabilidade legal da malacocultura. 
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Figura 48: Mapa de viabilidade legal e as áreas aqüícolas levantadas em campo. 
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4.4.3.4.Diagnóstico em Relação à Padronização de Bóias 

 O diagnóstico em relação à padronização das bóias foi realizado com base na IN nº105 de 2006. 

Na referida IN está descrito que as estruturas de cultivo devem ter bóias padronizadas em relação às cores 

e ao tamanho e fica proibida a utilização de garrafas plásticas de refrigerante conhecidas com o nome de 

Garrafa PET. 

 De acordo com o levantamento de campo é muito comum o uso de garrafas plásticas de 

refrigerante e da falta de padronização das bóias. Existem dois motivos para que esse fato ocorra, o 

primeiro por não existir no mercado bóias específicas para malacocultura com custo adequado e os 

produtores compram as bóias em fábricas que produzem embalagens para outros produtos. Não obstante, 

as fábricas não mantêm estoques de bóias e se em uma oportunidade um produtor adquiriu bóias de cor 

azul, no momento em que necessitar repor pode não encontrar a mesma cor e modelo da adquirida 

anteriormente. 

 O segundo motivo para a falta de padronização das bóias é a falta de fiscalização, o produtor não 

é penalizado por utilizar as bóias sem padronização e principalmente as garrafas plásticas de refrigerante. 

O produtor corre o risco de não ganhar o licenciamento ambiental para a obtenção da concessão de uso de 

águas públicas no momento que quiser se regularizar, mas os próprios produtores que estão trabalhando 

há muitos anos sem licença ambiental muitas vezes não se preocupam com as bóias. 

  Porém existem produtores que buscam a padronização na área de cultivo, pois sabem que a 

apresentação do local de trabalho e a organização de sua estrutura trazem benefícios para o seu produto. 

Por esse motivo os resultados mostram diversas composições de cores de bóia. Existe produtor que 

utilizam somente bóia de cor branca, outros bóias brancas e azuis, outros com cores variadas. 

 O indicado para malacocultura é a utilização de bóias padronizadas nas linhas (espinhel) e as 

quatro bóias de demarcação nas extremidades do polígono do limite de área aqüícola. No trabalho de 

campo foi possível visualizar diversas situações. 

 A ocorrência de bóia demarcando a área aqüícola ocorreu cinco vezes e na área aqüícola do 

Produtor D foi possível visualizar duas bóias vermelhas demarcando somente em um lado da área 

aqüícola. Dentre as demais situações encontradas visualmente em campo, se observou que existem 

produtores que organizam os espinheis com a mesma cor de bóia e tentam deixá-los todos do mesmo 

tamanho até produtores que amarram qualquer tipo de material flutuante no espinhel sendo as linhas  

totalmente desorganizadas e dificultando até mesmo o início e o fim da área aqüícola para a medição dos 

vértices. 
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 Além da falta de fiscalização e da legislação ter sido elaborada com a atividade em andamento, 

também se pode concluir que existem produtores despreocupados com a padronização e organização das 

próprias estruturas no mar. 

 A Tabela 9 apresenta a relação dos produtores e as cores das bóias no dia do levantamento 

(05/12/2007) das informações, bem como o sistema de cultivo utilizado. A Figura 49 apresenta a 

distribuição espacial das áreas aqüícolas com legenda diferenciando as cores das bóias. 

Tabela 9: Lista dos produtores, cores de bóias e sistema de cultivo utilizado. 
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Figura 49:Áreas aqüícolas e as cores de bóias utilizadas nas mesmas. 

 



 

136

4.4.3.5.Diagnóstico em relação às áreas demarcadas no 

PLDM  

 O diagnóstico em relação às áreas demarcadas no PLDM apresenta o mapeamento publicado pela 

EPAGRI em 2008 em confrontação com os dados levantados em campo. Os dados levantados pela 

EPAGRI foram realizados com receptores GPS de navegação e também são baseados no planejamento do 

ano de 1995 que foi publicado em 2005. Em todas as publicações sobre o ordenamento da malacocultura 

não está apresentada nenhuma lista de coordenadas dos parques aqüícolas para efeito de comparação.  

 Como descrito no capítulo de levantamento topográfico no item 4.5.1 não é possível obter uma 

coordenada fixa para cada bóia, pois a mesma está em movimento, o equipamento utilizado para o 

levantamento topográfico do presente trabalho e o utilizado para as medições na formulação do PLDM 

tem precisões e finalidades distintas, portanto, não é possível fazer uma comparação com cálculos de 

distâncias entre as coordenadas. A comparação foi feita de visualmente através do mapa temático (Figura 

50). É possível perceber que há uma diferença de posicionamento entre os parques aqüícolas mapeados 

pela EPAGRI e os dados levantados em campo. 

 Essa diferença chama a atenção para se obter medições com equipamentos com maior precisão e 

desenvolver estudos que determinem o deslocamento das bóias, para se obter o posicionamento das 

extremidades dos cultivos com maior confiabilidade. Atualmente não se tem preocupação com medições 

precisas para o planejamento da malacocultura, mas esse resultado demonstra que para se ter um 

planejamento confiável as instituições de planejamento da malacocultura deverão ter uma outra 

abordagem em relação a esse item e sugere-se que o referencial do reordenamento marinho seja pautado 

na definição do CTM.  

 O erro permitido pela legislação na medição das coordenadas das extremidades das áreas 

aqüícolas é de vinte metros. Se esse erro for admitido como aceitável, as áreas aqüícolas devem ter no 

mínimo uma distância de sessenta metros entre si, pois segundo as normas de levantamento topográfico a 

tolerância para uma medição é três vezes a precisão do levantamento realizado. Se forem utilizados 

receptores GPS de navegação que possuem precisão de quinze metros a distâncias entre as áreas aqüícolas 

deverá ser de quarenta e cinco metros. 

 A realidade do posicionamento das áreas aqüícolas não está de acordo com os parâmetros 

exigidos na legislação e com a tolerância utilizada nos levantamentos topográficos, podendo causar 

futuros conflitos de sobreposição de áreas. Por esse motivo a precisão das extremas dos limites das áreas 

aqüícolas devem ser coerente com a realidade. 



 

137

 
Figura 50:Mapa das áreas aqüícolas levantadas em campo e dos parques aqüícolas mapeados no PLDM. 
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4.5.Conclusões da Avaliação Cadastral 

4.5.1.Levantamento topográfico 

 O levantamento topográfico permitiu demarcar os limites das áreas aqüícolas individualmente, 

bem como vincular as informações de campo a cada área aqüícola medida. Dessa maneira as análises 

espaciais foram realizadas de acordo com o posicionamento das áreas aqüícolas. 

 Os equipamentos utilizados e o método de levantamento mostraram-se viável e a necessidade de 

se trabalhar com valores de precisão menor do que os previstos na legislação da malacocultura. O 

equipamento utilizado no levantamento topográfico pode ser considerado um equipamento de ponta. 

Além de ser de dupla freqüência (L1/L2) o receptor GNSS utilizado recebe sinal do sistema GPS e 

GLONASS e tem de fábrica todo sistema para realização da correção em tempo real via rádio. 

 Atualmente estão disponíveis no mercado diversos equipamentos para o levantamento 

topográfico na área marinha. Existem aparelhos receptores GPS de fácil manuseio tornando o trabalho na 

embarcação mais fácil e atingindo precisões adequadas, que podem chegar em torno de um metro. 

 Existem também equipamentos que tem a possibilidade de melhorar a precisão através de 

correção em tempo real pelos sinais emitidos por rádio farol. Em Santa Catarina o farol do Cabo de Santa 

Marta fornece correções em tempo real para equipamento mono freqüência. O custo do equipamento 

utilizado em campo neste trabalho é alto, no entanto, existe uma infinidade de opções para se obter 

coordenadas precisas mesmo trabalhando no mar. 

 Apesar da legislação permitir o levantamento das coordenadas das extremidades de cultivo com 

precisão de até vinte metros, a mesma é inadequada pela maneira que estão distribuídas as áreas 

aqüícolas. Com proximidade de poucos metros entre as áreas aqüícolas os dados levantados com precisão 

de vinte metros podem sobrepor áreas vizinhas. 

 O levantamento realizado no trabalho demonstrou que quando se trabalha com dados e valores de 

precisão melhor as áreas não correm o risco de ficarem sobrepostas, pois além do levantamento ter 

ocorrido com boas condições climáticas de vento e maré, o movimento das bóias é constante e essa 

variável incontrolada pode ser minimizada com um levantamento de boa precisão. 
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4.5.2.Mapas Cadastrais 

 Os mapas cadastrais são a representação das áreas aqüícolas e das feições mais importantes para a 

localização das mesmas. O planejamento da malacocultura deve manter uma base cadastral atualizada 

juntamente com os mapas cadastrais. Para possibilitar esse tipo de planejamento as equipes de campo 

devem estar em contínuo contato com os produtores. 

 Os mapas cadastrais podem ser utilizados nos pedidos de concessão de uso de águas da União e 

auxiliam na tomada de decisão na questão do ordenamento espacial, no entanto, é muito importante a 

medição individualizada de cada área aqüícola. 

 Os mapas cadastrais também podem ser utilizados para apresentar as áreas ocupadas para um 

novo interessado em começar a produzir moluscos. Atualmente não existe um sistema que informe o 

usuário que tem interesse em se tornar produtor se há ou não uma área aqüícola onde existe a pretensão de 

se cultivar. Os técnicos que irão elaborar trabalhos futuros na malacocultura necessitam das informações 

espaciais atualizadas para que não haja sobreposição de projetos. 

 Portanto, os mapas cadastrais são vitais a um planejamento pautado nas premissas do CTM para 

que o planejamento da malacocultura possa ter sucesso e tornar a atividade ordenada na questão espacial 

e legal. 

4.5.3.Documentos CTM para apoiar a malacocultura 

 Os resultados do levantamento topográfico e dos mapas cadastrais da malacocultura podem 

fornecer um indicativo dos principais documentos que devem acompanhar o CTM frente a necessidade da 

malacocultura. 

 Os documentos necessários para representar o CTM da malacocultura de acordo com os dados e 

métodos utilizados na presente pesquisa são: 

• Lista de coordenadas por produtor; 

• Fotografia das áreas aqüícolas; 

• Lista de coordenadas dos parques aqüícolas; 

• Mapas cadastrais da Malacocultura apoiado na legislação e nos mapas de viabilidade legal; 
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• Mapas de localização das áreas e parques aqüícolas.  

• Articulação das folhas dos mapas cadastrais 

 A documentação do CTM para apoiar a malacocultura deve estar atualizada, apesar de não 

aparentar, a estrutura de cultivo as vezes pode sofrer deslocamento por ação da natureza, portanto os 

vértices das áreas aqüícolas devem ser demarcados com bóias específicas conforme a legislação e 

também devem ter as coordenadas determinadas para o caso de deslocamento. 

 Os documentos sugeridos no Capítulo 4 foram baseados nos dados trabalhados durante a pesquisa 

podendo ser complementados com outras informações, no entanto, esses documentos podem ser 

considerados básicos para organização do CTM para a malacocultura. 

 Alguns parâmetros legais solicitam parte dos documentos citados acima, porém não de forma 

integrada apresentando as áreas aqüícolas vizinhas e o contexto geral do ambiente marinho e terrestre. 

Portanto, conclui-se que os documentos apresentados nos resultados são documentos base para o 

planejamento da malacocultura e conseqüentemente para o ordenamento marinho e bom uso das águas. 

4.5.4.Diagnóstico 

 O diagnóstico realizado no Capítulo 4 forneceu informações importantes e apresentou a 

necessidade de se ter um cadastro com medições individualizadas por cada produtor. Com a base 

cadastral organizada e atualizada pode-se realizar além dos diagnósticos, outras análises direcionadas.  

 Um exemplo que ocorreu recentemente no final do ano de 2007 e início do ano de 2008 foi o 

acontecimento natural da maré vermelha. A maré vermelha ocorreu em alguns pontos do litoral de Santa 

Catarina e quando ocorrido a SEAP publicou portarias para a suspensão da comercialização dos 

moluscos. Se nesse momento existisse um banco de dados cadastrais e um sistema de monitoramento das 

áreas aqüícolas, poderiam ser indicados de forma eficiente e rápida, quais eram os produtores que 

estavam em maior risco. Identificando os produtores que estavam em locais de risco, os que não estavam 

poderiam comercializar os moluscos normalmente. Entretanto a SEAP por precaução interrompeu a 

comercialização em grandes áreas por não ter conhecimento real e espacial da ocorrência da maré 

vermelha. 

 As análises realizadas nos diagnósticos mostram que o mesmo método aplicado para diagnosticar 

pode ser realizado para planejar, pois se as coletas de água e dos demais parâmetros de interesse para 

malacocultura são realizadas com dados georreferenciados podem ser posteriormente especializada nos 
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mapas cadastrais ou de localização ou até mesmo na elaboração de novos mapas temáticos, assim pode-se 

ter uma visualização espacial das áreas, dos produtores e das variáveis analisadas. Além disso, se tem um 

histórico do que ocorre e se exercita o princípio do planejamento. Hoje para a área urbana existe o 

estatuto das cidades e o plano diretor que oferece diretrizes ao município para melhor ocupar e ordenar o 

território.  

 De forma similar os órgãos responsáveis pelo ambiente marinho necessitam acordar para a 

necessidade do planejamento/ordenamento marinho associado às restrições e limitações ambientais 

voltadas a preservação e sustentabilidade do meio. Neste processo todos ganham, a natureza, a sociedade 

e os próprios órgãos de planejamento territorial marinho. 

 Por fim o trabalho realizado no Capítulo 4 apresentou formas de levantamento de dados e de 

diagnósticos, bem como a relação de documentos e segue como proposta para os órgãos gerenciadores, 

que através da necessidade possam elaborar um BIC específico para a malacocultura e assim gerencia-la 

melhor. 

4.5.5.Proposta de Planejamento 

 De acordo com o referencial teórico estudado neste trabalho, bem como os resultados 

apresentados, segue uma proposta de um planejamento básico que está apresentado na Figura 50. De 

acordo com a Figura 50, a EPAGRI ficaria responsável pela extensão e coleta de dados em campo e 

auxilia nos dados para a elaboração dos mapas de viabilidade legal, esses dados são repassados a SEAP, 

que tem a administração de um banco de dados cadastrais. 

 O IBAMA fornece os pareceres em relação à questão ambiental e define parâmetros para as 

normativas de ordenamento da atividade em conjunto com as demais instituições envolvidas com a 

malacocultura. O IBAMA, SEAP, EPAGRI e as universidades devem realizar o monitoramento de água 

nos pontos determinados e esses pontos devem ser georreferenciados para possibilitar as análises 

espaciais. 

 As universidades e o grupo de pesquisa da EPAGRI ficam responsáveis por desenvolver e 

aprimorar o manejo e os métodos produtivos, bem como desenvolver a reprodução de outras espécies de 

animais aquáticos. Os novos métodos são repassados aos produtores. 

 Todas as informações supracitadas entram em um banco de dados da SEAP que repassa a SPU as 

medições e banco de dados e mapas cadastrais. A SPU por sua vez deve administrar as áreas da União e 

fiscalizar o cumprimento das normas e leis por parte dos produtores. 
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 A SEAP ainda deve encaminhar os projetos para as demais instituições conforme previsto na 

legislação abordada no referencial teórico do Capítulo 3. As instituições (ANA, Capitania dos Portos, 

IBAMA) dão os pareceres, e caso aprovados os processos seguem os procedimentos burocráticos 

previstos em lei. 

 O banco de dados georreferenciados com as informações do posicionamento das áreas aqüícolas 

deve ser compartilhado com o GERCO/SC, que utilizará esses dados como apoio ao zoneamento marinho 

e manterá atualizado o seu banco de dados, bem como poderá identificar possíveis problemas em 

confrontação da localização das áreas aqüícolas e o zoneamento marinho. 

 Tanto as informações do zoneamento marinho quanto ao banco de dados cadastrais da SPU 

devem ser disponibilizadas para os técnicos, inclusive via internet, que irão realizar futuros projetos, isso 

se faz necessário para que os pedidos de novas áreas não se sobreponham com as existentes. 

 Os técnicos, projetistas, engenheiros após consultar o banco de dados cadastrais, o zoneamento 

marinho e o mapa de viabilidade legal, irão buscar uma área adequada para o novo projeto. Estes projetos 

serão encaminhados a SEAP que dará andamento ao procedimento burocrático legal. 

 Ao final do processo quando concedida a área, o produtor, com acompanhamento técnico que 

possui atribuições na área de malacocultura, faz a implantação das estruturas de cultivo conforme projeto. 

Depois de instalada a área aqüícola a EPAGRI é chamada ao local para realizar as medições e preencher 

possíveis dados cadastrais que ficaram faltantes em parte do processo. As coordenadas coletadas em 

campo, vão para o banco de dados cadastrais que será repassado para SEAP e posteriormente para a SPU. 

 O planejamento deve ser um ciclo, onde os dados das diversas instituições devem se 

complementar e as responsabilidades, inclusive dos técnicos autônomos e dos produtores, devem ser 

compartilhadas e cumpridas para o bom andamento do planejamento e gerenciamento da malacocultura. 
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Figura 51: Fluxograma básico do planejamento para malacocultura 
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CAPÍTULO 5 - Considerações 

Finais 

 

5.1. O Cadastro para a Malacocultura é 

Multifinalitário ? 

 O trabalho realizado foi voltado diretamente para a atividade de malacocultura, no entanto, os 

dados levantados têm importância para outras atividades do ambiente marinho. Os Mapas Cadastrais da 

Malacocultura podem ser utilizados por outras atividades e são importantes até mesmo para preservar a 

própria malacocultura. Por exemplo, se o governo decidir fazer uma obra que pode influenciar direta ou 

indiretamente a malacocultura, os dados de posicionamento e os mapas temáticos podem auxiliar nos 

estudos da obra. 

 O gerenciamento costeiro (GERCO) também tem interesse nos mapeamentos e no cadastro da 

malacocultura, pois as atividades de zoneamento são complexas e abrangem diversas áreas, inclusive a 

área destinada por lei a malacocultura, se o cadastro e a cartografia estão bem estruturados e atualizados, 

o gerenciamento costeiro pode utilizar essas informações. 

 As instituições de caráter ambiental como, por exemplo, o IBAMA e a FATMA, para o estado de 

Santa Catarina, podem utilizar o CTM da malacocultura para dar os pareceres e realizar as pesquisas que 

orientam a formulação das leis ambientais. 

 Outra instituição que pode utilizar o cadastro da malacocultura é a Marinha do Brasil, inclusive 

representando as áreas aqüícolas nas suas cartas náuticas, pois as áreas aqüícolas são obstáculos para a 

navegação das embarcações, inclusive no período noturno.   

 E por fim, os gerenciadores e administradores, juntamente com as universidades envolvidas tem 

grandes vantagens com o CTM da malacocultura, as informações de posicionamento e o mapa de 
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viabilidade legal podem ser considerados como informação base, as demais informações entram como 

complemento, por exemplo, qualidade de água, problemas com a produção, mortalidade de animais, 

devolução de sementes para a UFSC, análise de circulação de água, análise sanitária entre outras. 

 Se a malacocultura possuir uma base cadastral, pública e atualizada com os limites das áreas 

aqüícolas bem definidos e os demais trabalhos forem realizados georreferenciados no mesmo sistema de 

referência da base cadastral, todas as instituições e usuários terão vantagem na busca de informações.  

5.2.Locação e Materialização das Coordenadas 

 Os dados do levantamento topográfico demonstraram a necessidade de manter a medição das 

áreas aqüícolas organizadas e atualizadas. Apesar de apresentar uma característica diferente do ambiente 

terrestre as áreas aqüícolas e seus limites devem ser bem definidos, assim as coordenadas devem ser 

identificadas durante a fase de planejamento (escritório) e posteriormente devem ser locadas em campo 

como se fosse uma enorme divisão de terras. 

 Eventualmente ocorrem fenômenos climáticos onde as estruturas de cultivos são arrastadas pela 

força do mar, nesses casos o produtor coloca a estrutura de volta, mas não no mesmo local, pois não 

conhece a coordenada de seu cultivo, bem como não possui equipamento adequado para realizar essa 

tarefa, e ainda não possui equipe técnica para efetuar o trabalho. Associado a essa condição de mudança 

de definições das áreas aqüícolas o poder público e os órgãos de fomento não exigem uma ação de 

organização na ocupação marinha, portanto a fiscalização é falha e inexistente. 

 As medições planejadas ou existentes devem ser materializadas com as bóias de demarcação que 

já estão previstas em lei e em caso de perda da bóia por algum motivo, a mesma deve ser recolocada com 

o auxílio da locação via sistema GNSS. A materialização das bóias de demarcação é de extrema 

importância para a delimitação dos limites das áreas aqüícolas e esses limites constarão nos documentos 

de concessão de uso de águas públicas.  

 O deslocamento das bóias com o balanço do mar, com a amplitude de maré e com os ventos 

devem ser estudados para determinar a tolerância das precisões das coordenadas, bem como a 

determinação do espaçamento entre as áreas aqüícolas. 
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5.3.CTM e SIG como apoio ao planejamento da 

malacocultura 

 O CTM e o SIG demonstraram durante o trabalho serem ferramentas adequadas para o 

planejamento da malacocultura. O SIG está mais popularizado e é possível encontrar na bibliografia 

alguns estudos buscando delimitação de áreas entre outros conforme o referencial teórico do Capítulo 4. 

No entanto, a filosofia do CTM com as medições e o tratamento individualizado dos produtores de 

moluscos praticamente não existe ou se existe não é pública. 

 O SIG somado ao CTM pode fornecer subsídio ao planejamento da malacocultura, os dados 

georreferenciados em um sistema de coordenadas podem ser considerados “eternos”, pois se houver 

qualquer deslocamento dos limites o mesmo poderá ser posicionado novamente. 

 O SIG forneceu suporte para as análises espaciais em todos os momentos do trabalho e na 

malacocultura pode ser utilizado para integrar diversos dados de caráter ambiental, social, espacial, 

econômico e técnico, tendo um banco de dados com todas as informações integradas. O sistema (SIG) 

também permite a produção de mapas e geração de gráficos para as análises da malacocultura, 

demonstrando ser um sistema adequado para a sua utilização no gerenciamento da produção de moluscos. 

 O CTM e SIG podem trazer benefícios a malacocultura como: identificação dos produtores nas 

embalagens dos produtos, sistema de rastreabilidade dos produtos, fiscalização do cumprimento das leis, 

planejamento sustentável de expansão das áreas aqüícolas e garantia de legalidade para os produtores de 

moluscos além de possibilitar o planejamento, tratando o produtor individualmente e seu espaço ocupado 

no parque aqüícola. 

5.4. Ações do poder público 

 Todas as entidades públicas envolvidas com a malacocultura devem assumir os seus postos e 

trabalhar com profissionalismo. A disputa de ego do lado pessoal de funcionários dessas entidades, bem 

como a falta de estratégia conjunta entre as instituições está transformando a malacocultura, que é uma 

atividade com grande potencial de desenvolvimento no Brasil, em uma atividade marginalizada pela 

ilegalidade e pelo desordenamento. 

 Se a malacocultura não for priorizada no momento do planejamento marinho, a mesma tende a 

um final trágico no Estado de Santa Catarina. Os produtores estão em um conflito constante entre si e 
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com as instituições, existe disputa de mercado entre os produtores e a situação de ilegalidade os leva a 

serem individualistas. 

 A malacocultura como um todo, está desorganizada, desde as associações de produtores até os 

órgãos públicos envolvidos com a atividade. A SEAP atualmente trabalha com objetivo no aumento da 

produção de pescado no Brasil, porém o quadro de funcionários da instituição é reduzido, não existe 

equipe de campo e um número de pessoas suficientes para analisar os projetos.  

 Em Santa Catarina a EPAGRI executa os projetos voltados ao planejamento da malacocultura, 

porém também existe a falta de pessoas para executar a extensão rural ao produtor, dessa forma fica 

acirrado o conflito entre parte dos produtores a instituição. Todos os dados produzidos pelas instituições 

deveriam ser públicos, pois tanto as instituições quanto os profissionais autônomos necessitam das 

informações para desenvolverem suas atividades profissionais. Uma biblioteca eletrônica ajudaria essa 

interação e troca de dados e informações. 

 O IBAMA por sua vez tenta fiscalizar os mal intencionados e os produtores que estão 

desrespeitando as leis, no entanto, se a legislação fosse levada ao pé da letra a malacocultura acabava, 

pois todos os produtores estão ilegais por não terem a concessão de uso de águas da União. O quadro de 

fiscalizadores do IBAMA também é reduzido e isso dificulta a ação da instituição na fiscalização, assim 

as pessoas mal intencionadas possuem liberdade para desenvolver atividades ilegais.  

 A Capitânia dos Portos realiza intervenções somente quando há denúncias, portanto essa 

instituição não realiza a fiscalização periódica no mar, mas quando existe a denúncia a Capitânia entra em 

ação para resolver o problema. No caso da malacocultura, se os conflitos se acirrarem poderão existir 

denúncias e problemas de intervenção da Capitania dos Portos que em casos extremos solicita a retirada 

das estruturas de cultivo.  

 Por sua vez o GERCO/SC não possui um zoneamento marinho de todo estado, a falta de um 

zoneamento fornece precedentes para a ocupação irregular, o GERCO também está com o quadro de 

funcionários bastante reduzido. A SPU não possui um banco de dados das atividades que ocorrem nas 

áreas da União, tanto na área terrestre quanto na área marinha, todas as instituições alegam ter poucos 

funcionários e na maioria dos casos é verdade. 

 O atual planejamento executado pela EPAGRI e coordenado pela SEAP o chamado PLDM tenta 

a integração entre as instituições, porém o PLDM trata de como macro visão da malacocultura, 

trabalhando com os parques aqüícolas e com equipamentos e instrumentos que podem não ser adequados 

para um estudo cadastral. Portanto, é importante a definição de parâmetros de medição e de coleta e 
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gerenciamento de dados, dessa forma o CTM da malacocultura será estruturado e poderá cumprir o papel 

de ferramenta de planejamento. 

 Por fim, se as instituições públicas não se prepararem adequadamente com número de pessoas e 

equipamentos necessários para fornecer subsídios na ocupação marinha, tanto no atual momento quanto 

no futuro, as famílias e profissionais envolvidos com a produção de moluscos e de outros organismos 

aquáticos com potencial para serem cultivados no Brasil terão um final infeliz no país que possui oito mil 

quilômetros de litoral. 

 Assim as instituições públicas devem se preparar para elaborar um banco de dados cadastral 

detalhado das atividades produtoras de animais aquáticos e o gerenciamento e atualização desses dados 

devem ser constante, ou caso contrário daqui alguns anos será diagnosticado no mar os mesmos erros 

cometidos em terra por falta de planejamento. 

 A malacocultura depende de esforços de todas as instituições e profissionais e o governo deve 

investir na contratação de pessoal técnico para complementar as equipes existentes, pois se o governo não 

investir não terá o retorno do objetivo do aumento da produção de pescado no Brasil. 
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