
PRODUTOS DA PRIMEIRA OFICINA PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO (OPP)  

(02 a 05 de agosto com todo o Conselho) 

 

3.1 Definição da Missão da APABF 

 

Promover, de forma participativa, ações de conservação do patrimônio natural e cultural no território 

da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca. 

 

 

 

3.2 Definição da Visão da APABF 

 

Ser um território onde as práticas humanas, sejam desenvolvidas com base em ações sustentáveis 

decorrentes de pactos sociais. 
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3.3 Definição do Mapa Situacional (Conflitos, Problemas e Potencialidades) 

 

 

3.3.1 Conflitos por agrupamento temático 

 

 

a) Pesca 

 

N. Conflito Quem  Como  
Por 

que  
Onde  Quando  

1 

Pesca x 

mamíferos 

(interação 

com rede 

de pesca 

artesanal e 

industrial) 

Pescadores 

(artesanais e 

industrias) x 

órgãos 

fiscalizadores 

(ICMBio, 

FATMA, 

Polícia 

Ambiental) 

Uso comum do 

espaço 

Impacto 

direto 

que 

pode 

levar a 

morte 

Toda área 

marinha da 

APABF 

Temporada das 

baleias francas  

4 

Pesca 

artesanal 

x Esportes 

Náuticos 

Pescadores x 

turistas x 

esportistas x 

empresários  

Espaço 

territorial – uso, 

ondulação, ruído 

  

Rio da Madre, 

Lagoa 

Ribeirão, baías 

e enseadas de 

Garopaba e 

Imbituba, Laje 

de Campo 

Bom, Lagoas 

de Ibiraquera 

Mais intenso no 

verão e em 

períodos de safra 

da pesca 

5 

Pesca 

(industrial 

x 

artesanal 

– 

atuneiros) 

  

A captura de 

espécie base da 

cadeia trófica 

marinha 

(sardinha, 

manjuva) para 

uso com isca na 

captura de atum 

com manejo 

inadequado 

  

Nas ilhas, 

baias e 

enseadas da 

região centro e 

norte da 

APABF. 

Safra de verão 

(primavera/verão) 

Setor industrial 

(atuneiros) x 

pescadores 

artesanais 

5a 

Pesca 

amadora x 

industrial 

x 

artesanal 

Pescadores 

amadores x 

artesanais 

Os amadores 

tem regras (sem 

comércio) – 

cotas; 

  

Ilha dos 

Corais, toda a 

APA com 

alguns pontos 

com maior 

Ano todo com 

intensificação no 

verão 
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Ausência de 

fiscalização – 

profissional x 

amador; 

intensidade 

Disputa pelo 

recurso e 

território  

5b 

Pesca 

industrial 

x 

artesanal 

(tainha, 

corvina, 

anchova) 

Pescadores 

artesanais e 

traineras 

Áreas de 

berçário, poder 

de pesca, 

disputa pelo 

mesmo recurso, 

quantidade do 

pescado, 

tamanho da 

cadeia de 

comercialização, 

reposição do 

estoque (período 

reprodutivo), 

invasão de área 

de exclusão 

  
Disperso no 

território 

Tainha e anchova 

– maio e julho 

  

Anchova – 

inverno/primavera 

5c 

Pesca da 

tainha 

artesanal 

(emalhe 

anilhado x 

outros 

artesanais) 

Comunidades 

pesqueiras 

artesanais da 

APA 

Adaptação de 

petrecho mais 

eficiente 

funcionando 

como cerco 

  

Farol de Santa 

Marta, 

Florianópolis, 

Garopaba, 

Ribanceira 

Período 

reprodutivo 

migratório da 

Tainha e outras 

espécies de peixes 

9 

Pesca 

artesanal 

x surf  

Comunidades 

pesqueiras 

artesanais da 

APA x 

surfistas 

Disputa de 

espaço, 

modificação dos 

acordos, 

desqualificação 

do pescador 

  

Rincão, Luz, 

Guarda do 

Embaú 

Período 

reprodutivo 

migratório da 

Tainha  
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13 

Desvio de 

finalidade 

de 

ranchos 

de pesca 

Particulares, 

turistas, 

surfistas, 

banhistas, 

instituições 

governamentais 

(fiscalização, 

mercado 

imobiliário)  

Uso dos ranchos 

de pesca para 

outras 

finalidades, 

bares, 

restaurantes, 

moradias 

permanentes e 

de veraneio, 

estacionamento, 

festas, pousadas. 

Venda de 

rancho 

 

Praia da 

Silveira, Praia 

do Ouvidor, 

Praia da 

Ferrugem, 

Praia da Vila, 

Cardoso 

(Farol), 

Garopaba, 

Lagoa de Santa 

Marta, Praia do 

Porto, Barra de 

Ibiraquera/Luz, 

rio da Madre, 

Guarda do 

Embaú, Praia 

do Rosa 

Contínuo, com 

maior intensidade 

no verão 

 

 

 

 

b) Patrimônio Natural e Cultural 

 

N. Conflito Quem  Como  Por que  Onde  Quando  

6 

Carros na 

praia e na 

restinga 

Pescadores, 

moradores, 

turistas, 

administração 

pública 

Estacionamento, 

pista de 

rolamento 

  

Jaguaruna, 

Laguna, 

Imbituba, 

Garopaba, 

Bal. Rincão, 

Palhoça 

Ocorre com 

menos 

intensidade no 

ano todo, mas 

principalmente 

na temporada 
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7 

Uso das dunas 

e sambaquis 

por auto 

motores 

Turistas, 

pescadores, 

moradores, 

ambientalistas, 

? da flora e 

fauna 

Uso como 

trilhas e pista de 

competição 

  

Sambaqui 

Garopaba 

do Sul 

(Jaguaruna), 

Itapirubá, 

Farol de 

Santa 

Marta, Praia 

do Rincão, 

Praia do 

Sol, Siriú, 

Gamboa e 

Guarda, 

Sambaqui 

Santa Marta 

1,2,3 

Ano todo 

14 

Ocupação de 

APPs 

(restinga/300 

m) diferenças 

de 

entendimentos 

legal 

Entidades 

ambientalistas, 

estruturas 

privadas, 

órgãos 

públicos e 

ocupantes 

Com construção 

irregular, 

desmatamento 

irregular 

  

Em todo o 

território da 

APABF 

Desde 1965 

até os dias 

atuais 

15 

Abertura de 

barras de 

lagoa 

Moradores, 

pescadores, 

gestores 

públicos 

De forma 

mecanizada 
  

Ibiraquera 

(Imbituba), 

Lagoa da 

Encantada 

(Garopaba) 

Em épocas 

específicas de 

reprodução e 

captura de sp. 

/ assoreada 

16 
Poluição das 

praias  

Pescadores, 

turistas, 

administração 

Pública, 

moradores 

Mineração, 

esgoto, metais 

pesados 

Verificar 

relatório de 

balneabilidade 

da Fatma 

Prainha no 

Farol de 

Santa 

Marta, 

Guarda do 

Embaú 

Concentrado 

na alta 

temporada 

 

 

 

c) Baleia e Golfinhos 

 

N. Conflito Quem  Como  Por que  Onde  Quando  

8 

Colisão de 

embarcações 

e baleias 

Todos os 

tipos de 

embarcações 

x ACAPRA 

SOS Baleias 

Uso comum do 

espaço 

Impacto 

direto que 

pode levar à 

morte do 

animal 

Toda área 

marinha 

da 

APABF 

Temporada 

reprodutiva 

das baleias 

francas e 

ano todo 

para outras 

espécies 
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10 

Turismo de 

Observação 

de Baleia 

Embarcado 

Operadores, 

ICMBio, 

SeaShepard, 

AMA, 

Governo de 

SC 

Alegação da 

omissão dos 

órgãos 

(ICMBio) de 

fiscalização e 

regulamentação, 

com suspensão 

das atividades 

por decisão 

liminar judicial 

Discordância 

de um 

determinado 

grupo com a 

atividade da 

forma como 

a entidade 

denunciante 

(ISSB) 

compreende 

Garopaba, 

Imbituba, 

Laguna 

Desde 

2012 

11 

Interação 

negativa 

com 

golfinhos 

em Laguna 

Usuários: 

jetsky, 

pesca, 

esgoto 

doméstico, 

poluição 

industrial 

Desrespeito as 

normas 

existentes 

Impacto 

direto que 

pode levar à 

morte 

Complexo 

Lagunar, 

Laguna 

Ano todo 

 

 

d) Mineração 

 

N. Conflito Quem  Como  Por que  Onde  Quando  

2 

Mineração 

(calcário, 

areia, 

carvão) 

Empresas + 

prefeituras + 

particulares x 

ambientalistas 

e APABF + 

população 

local e 

IPHAN  

Extração de 

areia para 

construção 

civil por 

empresas, 

prefeitura e 

particulares 

Há 

possibilidade 

de ter 

licença 

(APABF)? 

Ribanceira, 

Sambaqui, 

Siriu, 

Balneário 

Camacho, 

Sertão do 

Campo 

(Palhoça) 

Ano 

inteiro 

2.1 

Mineração 

de 

conchas 

calcárias 

Cisy 

Mineração, 

empresa + 

pescadores x 

comunidade 

ambientalistas 

Ambientalistas 

x APA x 

Universidade 

afirmando não 

ser possível a 

extração por 

revolver o 

fundo e 

colocar em 

suspensão 

materiais 

pesados e por 

outro, a 

empresa 

negando.  

Resultado 

atual foi 

licenciado 

Lagoa do 

Camacho e 

campos 
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e) Porto de Imbituba 

 

N. Conflito Quem  Como  Por que  Onde  Quando  

12 

Operações 

portuárias e 

retroportuárias 

          

 

 

f) Uso do solo 

 

N. Conflito Quem  Como  Por que  Onde  Quando  

3 
Ocupação 

Humana 

A 

legislação 

vigente 

(Planos 

Diretores), 

prefeituras 

x 

conservação 

da natureza 

Não 

respeitando os 

limites da 

sustentabilidade 

da natureza 

  

Em todo o 

território 

da APA, 

nos 

balneários 

sempre 
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3.3.2 Problemas por agrupamento temático 

 

a) Patrimônio natural 

 

N. Problema Descrição do problema 

28 
Supressão de vegetação 

nativa 
  

20 
Espécies exóticas 

invasoras 

Navegação, paisagismo, reflorestamento (pinus/eucalipto), 

pastagens (braquiária), falta de controle na dispersão de sementes, 

reprodução descontrolada de animais domésticos, falta de controle 

na criação de espécies exóticas em cativeiro. 

18 Invasão de APPs   

6 
Contaminação de metais 

pesados 

Exploração intensiva de carvão mineral, com contaminação de 

metais pesados na exploração da jazida e no beneficiamento, 

liberando metais pesados para os cursos d’água que, por arraste, 

chega até o complexo lagunar e o mar 

11 
Contaminação pela 

suinocultura 

Manejo inadequado dos dejetos, com a liberação nos corpos 

hídricos, contaminando rios e complexos lagunares 

4 

Efluentes sanitários “in 

natura” poluindo solo, 

área e água 
Efluentes sanitários in natura. Devido a falta de saneamento 

básico e manutenção escassa nas fossas sépticas. 

Falta de saneamento 

5 
Contaminação por 

agrotóxicos 

Uso intensivo de agrotóxicos nas culturas agrícolas, devido ao 

manejo inadequado no plantio, contaminando o ambiente 

terrestre, aquático, aéreo, afetando a biodiversidade 

13 
Contaminação por 

cemitérios 

Decorrente da liberação do necrochorume ao ambiente, devido à 

proximidade da lagoa e mau condicionamento do cadáver  

2 

Lixo e resíduos sólidos 

contaminando água e 

areia 

Falta de consciência da sociedade sobre o seu próprio consumo x 

indústria do lixo. 

31) Considerar lixo os materiais orgânicos (aterros x 

compostagem) 

29 
Desmatamento de 

ocupação dos morros 
  

12 Retificação dos rios 
Feito para evitar enchentes em objetivo de manter o acesso a áreas 

agricultáveis 

24 Assoreamento dos rios 
Desmatamento da mata ciliar, extração de areia e carvão e outras 

formas de mineração e ocupação irregular do solo 

32 
Aterro e drenagem de 

banhados 

Causados pela ocupação irregular do solo em função da pressão 

imobiliária, descumprimento da legislação 

33 Aterro de nascentes Ocupação irregular 

39 
Extração manual irregular 

de areia 

Causada pelo interesse econômico e descumprimento da 

legislação e proteção das residências no lugar das dunas móveis 
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37 

Manutenção de canais 

artificiais nas margens 

das lagoas (Lagoa Santa 

Marta, Camacho, 

Garopaba do Sul...) 

Feito para evitar enchentes em objetivo de manter o acesso a áreas 

agricultáveis 

15 Carros nas praias   

 

b) Pesca 

 

N. Problema Descrição do problema 

27 
Captura incidental na 

pesca artesanal 

Porque as artes de pesca não são seletivas o suficiente para a 

espécie alvo. E pela falta de eficiência dos mecanismos de 

exclusão existentes. 

23 
Sobre exploração de 

recursos pesqueiros 

Lógica de apropriação do recurso; visão dos mares inesgotáveis; 

legislação insuficiente/ineficiente; indução pelo consumo; 

desrespeito à legislação 

19 
Pesca ilegal (inclusive de 

espécies ameaçadas) 
  

 

c) Baleia e outros 

 

N. Problema Descrição do problema 

3 
Morte de baleia por 

redes (Pesca x baleia) 
  

10 
Colisão de embarcações 

e baleias 
  

7 
Cultivo de camarão 

exótico 
  

 

d) Atividades econômicas 

 

N. Problema Descrição do problema 

8 Mineração   

35 

Ausência de políticas 

públicas que fomentem a 

economia sustentável na 

região 

Falta de envolvimento dos órgãos e entidades na elaboração de 

políticas públicas de incentivo a economia sustentável 

  
Ampliação área 

industrial de Imbituba 

Causada pela necessidade de expansão industrial, que atualmente 

vem trazendo impactos diretos e indiretos na APABF. 

  Relação porto-cidade 

Falta de legislação (?), Falta de fiscalização efetiva e eficaz, 

questão do transporte a granel no Porto de Imbituba, introdução de 

espécies exóticas, vazamento de óleo 

  
Embarcações x óleo x 

poluição do mar 

Necessidade de desenvolver novas tecnologias, falta de 

manutenção das embarcações e desgaste natural, cálculo 

econômico- tradeoff para resolver o problema não compensa  
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e) Ordenamento Territorial e Marítimo 

 

N. Problema Descrição do problema 

26 
Existência de campings 

desordenados nas praias 

Desobediência a leis e regulamentos, falta de fiscalização, falta de 

conhecimento de normas, falta de sinalização. 

  
Falta de infraestrutura 

adequada 

Causada pela falta de políticas públicas, falta de vontade política, 

falta de organização das comunidades para cobrar os seus direitos. 

30 
Ausência de controle de 

zoonoses 

Falta consciência da população em geral e aplicação de políticas 

públicas no combate e controle de zoonoses 

 

f) Patrimônio Cultural 

 

N. Problema Descrição do problema 

21 
Desvalorização dos 

fazeres tradicionais 

Perda dos espaços físicos em virtude da especulação imobiliárias e 

outros, ausência de políticas de valorização ou incentivo às práticas 

tradicionais, problemas geracionais, mudança nos padrões de 

consumo 

1 

Destruição do patrimônio 

arqueológico (sítios) e 

arquitetônico 

Falta de sinalização, conscientização e educação, falta de apoio 

institucional na implementação dos sítios, falta de recursos para 

promover a recuperação do patrimônio arquitetônico.  

Falta de educação patrimonial – especulação imobiliária ameaça a 

conservação do patrimônio arqueológico-arquitetônico. 

17) Motos e buggy nas dunas, promontórios e sambaquis 

14 
Caminhos tradicionais 

fechados 

Especulação imobiliária, apropriação privada de espaços de bem 

comum e caminhos tradicionalmente utilizados por comunidades 

 

g) Comunicação 

 

N. Problema Descrição do problema 

  
Falta de conhecimento 

sobre a APABF 

Falta de sinalização, deficiências de comunicação entre a equipe 

com a comunidade e das comunidades próximas a UC e entes 

governamentais 

34 
Ausência de sinalização dos 

limites da APA 
Falta de projeto integrado de sinalização para o território da APA 

38 

Pouca 

visibilidade/reconhecimento 

das iniciativas sustentáveis 

Ausência de uma política de divulgação institucional das 

iniciativas sustentáveis 
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3.3.3 Potencialidades por grupo de valores 

 

 

N Grupo Potencialidades  

1 Institucional Instituições conselheiras como 

articuladoras junto as comunidades 

 

1.1 

1.2 Organizações sociais  

1.3 Integração com o PEST  

1.4 Integração com outras UCs  

1.5 Articulação com os municípios  

1.6 Articulação com as universidades e 

centros de ensino e pesquisa 

 

1.7 Diferentes fontes de recursos para 

potencializa a gestão do território 

 

1.8 Projeto Fortalecimento do turismo do 

SEBRAE 

 

1.9 Projeto DTS da Epagri  

1.10 Projeto Coletivo TOB Terra  

1.11 Educação ambiental, cultural, 

patrimonial 

 

1.12 Capital social local  

1.13  Protocolo de Encalhe de Baleias  

1.14  IFSC  

1.15  Condutores ambientais formados  

2 Patrimônio Cultural 

(material e imaterial) 

Oficinas Líticas  

2.1 

2.2 Sambaquis  

2.3 Arquitetônico  

2.4 Naufrágios  

2.5 Modo de fazer local, saberes locais, 

valores humanos da sociedade local 

 

2.6 Manifestações culturais e religiosas  

2.7 

2.8 Engenhos de farinha de mandioca  

2.9 Interação do Boto com o Pescador em 

Laguna 

 

2.10 Comunidades quilombolas próximas ao 

território 

 

2.11 Comunidades indígenas   

2.12 Gastronomia local (acervo 

gastronômico natural e cultural) 

 

2.13 Ferrovia Tereza Christina  

 2.14  Museus  

2.15  Porto de Pesca tradicional Porto Novo  

4 Uso Social Exporte náutico  

4.1 

4.2 Marinas e trapiches  

4.3 Surf  

4.4 Pesca esportiva e amadora  

4.5 Trilhas e caminhos históricos  

3 Produtivo Potencial de exploração mineral  

6 

6.1 Atividade retroportuária  
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6.2 Pesca artesanal  

6.3 Aquicultura  

6.4 Agropecuária e agricultura orgânica  

6.5 Serviços  

6.6 Geração de energia limpa  

6.7 Extrativismo vegetal  

6.8 Potencial produtivo de geração de 

renda e emprego em torno dos esportes 

de aventura radical e de natureza 

 

6.9 Atividade portuária, o Porto de 

Imbituba 

 

5 Produtivo ligado ao 

Turismo 

Observação de Baleias por terra e por 

mar 

 

5.1 

5.2 Turismo de base comunitária  

5.3 Observação de aves  

5.4 Esporte de aventura e radical 

(incluindo atividades aéreas) 

 

5.5 Turismo religioso  

5.6 Promoção de eventos de aventura, 

radicais e de natureza 

 

5.7 Artesanato local  

5.8 Praias (6)  

5.9 Setor turístico organizado  

5.10 Marca APABF  

7 Geração de conhecimento 

científico 

Conhecimento científico do ambiente 

marinho 

 

7.1 

7.2 Manguezal como último ponto austral  

8 Valorização do território 

pela ocupação sustentável 

  

8.1 Planos Diretores articulados ao Plano 

de Manejo 

 

8.2 Projeto Orla, implementados no Norte 

e no Sul do território 

 

8.3 Possibilidade de a APA ser uma 

referencia de relação harmoniosa entre 

sociedade e natureza 

 

9 Estético Valorização da paisagem  

9.1 

10 Natural Dunas (9-5-4)  

10.1 

10.2 Geológico 10.2.1 Cordões 

arenosos 

10.3 Costões  

10.4 Restinga  

10.5 Mata Atlântica  

10.6 Lagoas (4-5-6)  

10.7 Áreas úmidas (banhados)  

10.8 Nascentes e rios  

10.9 Medicina natural  
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4. TEMAS GERADORES TRABALHADOS NA OPP 

 
G

es
tã

o
 T

er
ri

to
ri

a
l 

Temas geradores  Temas 

Conservação do Patrimônio Cultural Patrimônio cultural 

Cultura  

Patrimônio 

Conservação 

 

Conservação do Patrimônio Natural Biodiversidade 

Baleia franca 

Recursos hídricos 

Patrimônio natural 

Práticas Humanas sustentáveis Atividades econômicas 

Intervenções ambientais 

Porto 

Pesca, ordenamento pesqueiro 

Turismo 

Lazer 

Ocupação desordenada, ocupação 

urbana, ordenamento do uso do solo e 

da água, saneamento, infraestrutura, 

tráfego marítimo 

Mudanças climáticas  

Institucional Educação e comunicação 

Educação ambiental 

Educação transformadora 

Geração de conhecimento 

Articulação social e política 

Capital social 

CONAPABF 

Comunicação e mobilização 
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5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Tema Objetivo estratégico Objetivos elaborados pelos grupos 

C
o

n
se

rv
aç

ão
 d

o
 P

at
ri

m
ô

n
io

 n
at

u
ra

l 

1. Promover ações de conservação da baleia 

franca e de reconhecimento da espécie como 

valor identitário do território 

Promover a conservação da baleia franca e seu 

habitat e os ecossistemas associados 

Reconhecer a Baleia Franca como elemento 

identitário 

Ter no território da APA habitats necessários 

para garantir a manutenção da biodiversidade 

 

2. Promover ações de conservação e 

valorização do patrimônio natural do 

território da APABF 

Caracterizar o patrimônio natural 

Identificar os eixos estruturantes do 

patrimônio natural do território da APABF 

Recuperar o patrimônio natural 

Proteger e promover o uso sustentável 

Ter o valor do patrimônio natural reconhecido 

e respeitado por todos os humanos que vivem 

ou transitam pelo território 

Valorizar os recursos hídricos 

Efetivar a proteção do patrimônio natural 

conservado 

Estabelecer critérios para priorização de ações 

de conservação do patrimônio natural 

3. Incentivar a conservação, criação, 

ampliação e gestão integrada de áreas 

protegidas em diferentes escalas 

Fomentar a criação e ampliação de áreas 

protegidas 

C
o

n
se

rv
aç

ão
 d

o
 P

at
ri

m
ô

n
io

 c
u

lt
u

ra
l 

4. Articular política de conservação, 

valorização e divulgação do patrimônio 

cultural do território da APABF 

Identificar os eixos estruturantes do 

patrimônio cultural do território 

Resgatar o patrimônio cultural prevendo sua 

conservação 

Implementar a proteção do patrimônio 

cultural, material e imaterial 

Identificar os elementos que compõe o 

patrimônio cultural do território 

Valorar os elementos do patrimônio cultural 

identificados no território 

Estabelecer critérios para a priorização de 

ações de conservação do patrimônio cultural 

Valorizar o conhecimento e práticas 

tradicionais 

Ter no território da APA uma cultura cujo 

valor maior seja a qualidade de vida, 

reconhecendo, valorizando e resgatando as 

expressões culturais regionais 

5. Promover a articulação socioeconômica 

para o desenvolvimento de atividades que 

valorizem o patrimônio cultural territorial 

Promover a articulação de atores visando o 

estabelecimento de práticas participativas de 

gestão do patrimônio cultural 

Estimular o desenvolvimento econômico 

priorizando a valorização do patrimônio 

cultural 

Qualificar e incentivar o turismo sustentável 
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6. Identificar, incentivar e divulgar às 

atividades socioeconômicas sustentáveis 

realizadas no território da APABF 

 

Identificar as práticas humanas sustentáveis 

existentes no território 

Identificar e reconhecer as atividades 

econômicas praticadas de forma sustentável no 

território 

Reavaliar as práticas humanas existentes 

Ter na APA reconhecidas e multiplicadas 

práticas humanas sustentáveis  

Contribuir para o desenvolvimento de 

iniciativas e atividades de baixo impacto 

socioambiental  

Estimular políticas públicas que visem práticas 

humanas sustentáveis 

Inserir as populações tradicionais no 

desenvolvimento às práticas sustentáveis 

7. Promover o ordenamento do uso do solo e 

das águas, bem como, das atividades 

econômicas correlacionadas no território da 

APABF 

 

Ordenar o uso do solo e das águas 

Ordenar o turismo de forma sustentável  

Zonear e ordenar o território 
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8. Promover a articulação e integração de 

iniciativas, planos, programas e políticas 

governamentais e setoriais no território da 

APABF com o Plano de Manejo da unidade 

e com a conservação do patrimônio 

ambiental 

 

Articular e organizar ações, políticas, 

programas e planos governamentais e setoriais 

que incidam sobre o território da APABF 

Promover a articulação de atores visando o 

estabelecimento de ações de gestão do 

patrimônio natural e cultural 

9. Fortalecer e instrumentalizar o Conselho 

Gestor da APABF, de forma que a 

instituições conselheiras sejam agentes 

multiplicadores e articulares nos municípios 

e setores que representam 

 

Instrumentalizar o CONAPABF para liderar a 

união das entidades no território da APABF 

10. Promover e incentivar programas e 

ações de educação transformadora com foco 

na conservação do patrimônio ambiental do 

território da APABF 

Promover e difundir  educação transformadora 

acerca dos usos do território da APABF 

Promover uma educação inovadora 

Promover no território da APABF educação 

que resulte em práticas de viver em harmonia 

e práticas humanas sustentáveis 

 

 


