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Exmo. Dr. Juiz Federal da Vara Federal da Subseção Judiciária de Laguna/SC 
 
 
 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE LAGUNA - ACIL, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 83.711.895/0001-08, SINDICATO DO 
COMÉRCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE LAGUNA – SC - SINDILOJAS, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 80.961.261/0001-07, ambas com 
sede na Rua Raulino Horn, nº 72, Bairro Centro, no Município de Laguna/SC, 
ASSOCIAÇÃO CATARINENSE DE CRIADORES DE CAMARÃO, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede na Rua Comandante Moreira, nº 177, Bairro Progresso, no 
Município de Laguna/SC, ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE 
GAROBAPA - ACIG,  pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 
78.625.415/0001-48, com sede na Rua Professor Antônio José Botelho, 43, Bairro 
Centro, Município de Garopaba/SC, ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE IMBITUBA – 
ACIM, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 80.987.837/0001-05, 
com sede na Rua Nereu Ramos, 815, 2º andar, Bairro Centro, Município de 
Imbituba/SC, ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE TUBARÃO – ACIT, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 86.445.657/0001-88, com sede na Av. 
Marcolino Martins Cabral,1788, 2º andar, no Município de Tubarão/SC, ASSOCIAÇÃO 
EMPRESARIAL DE JAGUARUNA E SANGÃO – ACIRJ, pessoa jurídica de direito 
privado, inscrita no CNPJ sob nº 04.670.426/0001-03, com sede na Rua Ernesto 
Lacomb, 273, Bairro Centro, no Município de Jaguaruna/SC, vêm, por seus 
procuradores devidamente constituídos, ut instrumentos de mandato que juntam (docs. 
2 a 8, em anexo), com fulcro nos artigos 4º da Lei Federal nº 7.347/1985, e 305 e ss da 
Lei Federal 13.105/15 (Código de Processo Civil), promover a presente TUTELA 
CAUTELAR ANTECEDENTE DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA, a ser promovida fundada 
nos arts. 1º, incisos IV, V, VI e VIII, da Lei Federal nº 7.347/1985, e artigos 81, p.ú., 
incisos I a III, 82, inciso IV, e 91 e ss da Lei Federal nº 8.078/1990, em face do Instituto 
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, pessoa jurídica de direito público, 
devendo ser citada na sede da APA da Baleia Franca, à Avenida Santa Catarina, 1465 
– Paes Leme, Imbituba/SC, pelas seguintes razões de fato e de direito. 

 
1 – SÍNTESE DOS FATOS 

 
A fim de instituir um regime diferenciado de proteção à área reprodutiva 

das baleias francas em território brasileiro, criou-se a Área de Proteção Ambiental da 
Baleia Franca, através do Decreto s/n. de 14 de setembro de 2000, com o objetivo de 
“proteger, em águas brasileiras, a baleia franca austral Eubalaena australis, ordenar e 
garantir o uso racional dos recursos naturais da região, ordenar a ocupação e utilização 
do solo e das águas, ordenar o uso turístico e recreativo, as atividades de pesquisa e o 
tráfego local de embarcações e aeronaves”. 
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Trata-se, a APA da Baleia Franca, de uma Unidade de Conservação de 
Uso Sustentável, categoria Área de Proteção Ambiental, cujo território de abrangência 
integrou parte das cidades de Florianópolis, Garopaba, Içara, Imbituba, Jaguaruna, 
Laguna, Palhoça, Paulo Lopes,Tubarão e Balneário Rincão. 
 

Em que pese tenha sido instituída em meados do ano 2000, a APA da 
Baleia Franca, até o presente momento, não apresenta um Plano de Manejo, 
documento necessário e apto a traçar os objetivos gerais pelos quais uma Unidade de 
Conservação (“UC”) é criada, bem como gerir o espaço ambientalmente protegido. 

 

Pois bem. Com o objetivo de contribuir com a implantação de ações 
destinadas à consecução dos objetivos de criação da referida UC, o IBAMA publicou a 
Portaria de Criação do Conselho Consultivo da APA da Baleia Franca, n. 48, de 22 de 
junho de 2006, nomeando, precisamente, 43 representantes de órgãos, entidades, e 
organizações não governamentais para tanto (doc. 9). 

 
Contudo, apesar da referida nomeação, ao que tudo indica, nada foi 

efetivamente feito para o fim de implementar um Plano de Manejo para a APA em 
questão. 

 
Segundo se tem notícia, apenas no ano de 2016 é que o réu 

supostamente teria dado início às primeiras iniciativas para elaborar o Plano de 
Manejo, através da 1ª Oficina de Planejamento Participativo – OPP.  

 
Após 2016, o que ficou evidenciado é que a equipe incumbida de 

elaborar o Plano de Manejo da APA da Baleia Franca passou rapidamente a realizar 
diversas oficinas – leia-se, à míngua da ciência da maioria da população atingida, 
contando com a participação de pequenos grupos apenas – e hoje, para a surpresa 
dos autores e demais membros da sociedade civil, está com a minuta do Plano de 
Manejo praticamente finalizada. 

 
Tanto é assim que o réu encaminhou o Ofício Circular nº 06/2018 – 

CONAPABF ao Muncípio de Laguna, para que este se manifestasse acerca da minuta 
apresentada, tendo em vista que a sua votação final, e consequente publicação, dar-
se-á nos próximos dias, mais precisamente em 27/28 de setembro próximos (doc. 10). 

 
Ou seja, durante anos a fio (mais especificamente, 18 anos!) a APA da 

Baleia Franca não contou com um instrumento necessário e apto a traçar seus 
objetivos gerais, além das formas de gerência do espaço, e agora, da “noite para o 
dia”, data maxima venia, o documento cai nas mãos dos Municípios e da população, 
trazendo novos regramentos (absolutamente restritivos!) para parte das cidades 
atingidas, sem levar em consideração, ao que tudo indica, diversos aspectos, 
principalmente no que se refere à ocupação urbana existente no local. 
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Da minuta disponibilizada (doc. 11), o que se percebe é que, além de 
aparentemente não se ter contado com a participação da população atingida nem com 
um estudo específico e conclusivo sobre as áreas que integram a APA, trata-se de uma 
norma que restringe parte considerável do território de cidades cujo adensamento 
populacional é considerável. 

 
A fim de melhor entender os motivos e objetivos, principalmente dos 

restritíssimos zoneamentos constantes do Plano de Manejo que o réu pretende seja 
aprovado, os representantes legais das autoras entraram em contato com o chefe da 
APA da Baleia Franca, solicitando a cópia integral do processo administrativo (e 
documentos que o instruíram) que teria embasado a minuta do referido Plano de 
Manejo.  

 
Em resposta, foi informado que o Instituto não teria um “processo 

específico”, sobretudo no tocante aos produtos do Plano de Manejo, mas que o 
material existente até então estaria divulgado num Blog (?!), o blog do Conselho Gestor 
da APA da Baleia Franca – CONAPABF, constante do site 
https://conapabaleiafranca.wordpress.com/o-conselho-2/ (doc. 12). 

 
Ao acessar o endereço informado, verificou-se a absoluta ausência de 

qualquer processo administrativo e/ou estudo técnico apto a embasar a minuta do 
Plano de Manejo, e, sobretudo, o seu restritivo zoneamento. 

 
Em vista dessa aparente ausência de informações, os procuradores 

das requerentes enviaram, novamente, um e-mail ao ICMBio, mais precisamente no dia 
21/08/2018, solicitando, especificamente: i) os estudos e diagnósticos técnicos e 
sociais que embasaram o Plano de Manejo; ii) atas e vídeos das oficinas realizadas; iii) 
documentos que pudessem comprovar a realização e divulgação de eventuais 
audiências públicas (doc. 13). Eis a resposta: 

 
1. Os estudos realizados relativos ao Plano de Manejo compõem a 
caracterização do território da APABF. São documentos técnico-
acadêmicos elaborados por especialistas de cada área, de forma 
voluntária, disponibilizados na íntegra aos conselheiros da APABF e aos 
representantes indicados pelos setores ouvidos no Plano de Manejo. 
Não estão disponíveis ainda ao público geral pois serão "publicados" 
oficialmente juntamente com o Plano de Manejo. 2. As oficinas realizadas 
não possuem Atas, mas memórias que compõem os relatórios 
disponibilizados no Site do Conselho, e estão abertos ao público em 
geral. Não há vídeos das oficinas, mas fotografias que compõem os mesmos 
relatórios. 3. Não houve "audiências públicas" ao longo do Plano de 
Manejo pois esta não é o mecanismo proposta para a elaboração dos 
Planos de Manejo realizados pelo ICMBio, nem há qq determinação legal 
que exija este tipo de consulta (grifos nossos). 
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Vale dizer que as autoras também tentaram ter acesso ao referido 
processo administrativo através do portal eletrônico do réu. Na oportunidade, a 
informação que obtiveram foi a de que o Plano de Manejo da APA da Baleia Franca 
encontra-se em fase final de elaboração, com previsão de publicação para o fim deste 
ano, de modo que só será possível ter acesso ao “processo” após a conclusão dos 
trabalhos (?!). Tal informação foi prestada eletronicamente pelo representante do réu 
quando da apresentação do Pedido de Informação de nº 02680.0014792018-52 em 
seu portal eletrônico (doc. 14). 

Ora Exa., com a devida vênia, diante da incerteza acerca da existência 
ou não de um processo administrativo próprio, e da informação formal de que o 
pretenso Plano de Manejo da APA da Baleia Franca está para ser oficialmente 
implementado a qualquer momento, mais precisamente nos dias 27/28 de setembro, 
nos termos do Ofício Circular 06/2018 – CONAPABF (doc. 10, supra), mesmo diante  
das flagrantes ofensas à legislação em vigor que regula as unidades de conservação, 
outra medida não há senão o ajuizamento da presente tutela cautelar 
antecedente, para que se suspendam as medidas de aprovação do Plano de Manejo, 
pelo menos até que a matéria seja amplamente apreciada em lide principal (cujo 
pedido será formulado após a efetivação da tutela cautelar pretendida, nos termos do 
que estabelece o art. 308 do NCPC). 

 

2 – INOBSERVÂNCIA À LEI QUE REGULAMENTA O SISTEMA NACIONAL DE 
UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 

 
Conforme se viu do relato acima, a presente demanda tem por 

finalidade suspender o processo de aprovação do Plano de Manejo da APA da Baleia 
Franca – cuja finalização está marcada para os dias 27/28 de setembro próximos –,  
porque eivado de inúmeras irregularidades. 
  

Pois bem. Como se sabe, em 18 de julho de 2000, foi publicada a Lei 
Federal nº 9.985, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(“SNUC”), estabelecendo critérios e normas para a criação, implantação e gestão de 
um dos “espaços territoriais especialmente protegidos” mais importantes para a 
preservação da biodiversidade (art. 225, §1º, III da CF/88).  

 
Leia-se unidades de conservação como as “áreas em que o Poder 

Público estabelece restrições de uso de diversas naturezas, em maior ou menor grau, 
conforme o caso, para proteger os atributos naturais ou culturais de que são dotadas, 
com previsão constitucional contida no inc. III do § 1º do art. 225” (SAMPAIO, 
Francisco José Marques, 1993, apud RODRIGUES, José Eduardo Ramos. Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 28). 
Ou seja, trata-se de espaços territoriais constituídos pelo Poder Público com o objetivo 
de garantir a preservação do meio ambiente, em razão da relevância de suas 
características naturais, urbanísticas e culturais. 
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Segundo a Lei do SNUC, as referidas unidades de conservação podem 
ser divididas em dois grupos, com características específicas, a saber, (i) as Unidades 
de Proteção Integral, cujo objetivo básico é a preservação da natureza, sendo admitido 
apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, e (ii) as Unidades de Uso 
Sustentável, cujo objetivo básico é a compatibilização da conservação da natureza com 
o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais (MILARÉ, Édis. Direito do 
Ambiente. 10ª.ed. ver.atual.ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015). 
 

No entanto, para que as unidades de conservação possam atingir os 
objetivos para os quais foram criadas – no caso da APA Baleia Franca, conciliar o 
desenvolvimento com a preservação ambiental, pois se trata de uma Unidade de Uso 
Sustentável –, é imprescindível a elaboração de um Plano de Manejo. 

 
Consoante o que dispõe o artigo 2º, inciso XVII, da Lei do SNUC, o 

Plano de Manejo nada mais é do que um “documento técnico mediante o qual, com 
fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu 
zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos 
naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da 
unidade”. Nesse sentido, leciona Paulo de Bessa Antunes: 

 
É importante observar que o Plano de Manejo é a materialização concreta 
das unidades de conservação que, sem a sua existência, não passam de 
meras abstrações. Tal assertiva é especialmente válida para aqueles modelos 
de unidades de conservação que, sem se apossarem de bens de terceiros 
estabelecem restrições para o gozo do direito de propriedade (Direito 
Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 607.) 

 
Ou seja, trata-se, o Plano de Manejo, de um instrumento de 

planejamento e gestão das Unidades de Conservação e que tem como objetivo orientar 
e promover o manejo dos recursos naturais por meio do zoneamento de sua área. 
Segundo a Lei do SNUC, a sua elaboração deve se dar no prazo de 05 (cinco anos) 
contados da criação da unidade de conservação, e deve ser devidamente aprovada 
pelo seu Conselho Deliberativo. 

 
E não é só. Para a criação de um Plano de Manejo, a Lei do SNUC e a 

Instrução Normativa nº 07/2017 estabelecem uma série de procedimentos a serem 
observados. Dentre eles, merecem destaque a elaboração de estudos técnicos que 
garantam a integração da unidade de conservação à vida econômica e social das 
comunidades vizinhas e a realização de consultas públicas, a fim de permitir, à 
população diretamente afetada, a sua efetiva participação. 

 
A corroborar a necessidade de realização de estudos técnicos e 

consulta pública para a criação de uma UC, merece destaque o seguinte excerto do 
voto do Ministro Cezar Peluso de nossa Corte Suprema: 
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Unidade de Conservação. Estação Ecólogica. Ampliação dos limites originais 
na medida do acréscimo, mediante decreto da Presidente da Republica. 
Inadimissibilidade. Falta de estudos técnicos e de consulta pública. Requisitos 
prévios não satisfeitos. Nulidade do ato pronunciada. Ofensa a direito líquido 
e certo. Concessão do mandado de segurança. Inteligência do art. 66, §§ 2º e 
6º, da Lei nº 9.985/2000. Votos vencidos.  A Ampliação dos limites da estação 
ecológica, sem alteração dos limites originais, exceto pelos acréscimo 
proposto, não pode ser feita sem obervancia dos requisitos prévios de 
estudos técnicos e consulta pública (MS 24665/DF. Relator Min. Cezar 
Peluso. Tribunal Pleno. DJU: 06-10-2006, p.33). 

 
Ocorre que, no caso em comento, nenhum desses procedimentos foi 

devidamente observado para a elaboração do documento técnico que o réu, 
atualmente, denomina como sendo o “Plano de Manejo – Área de Proteção Ambiental 
da Baleia Franca – Normatização e Zoneamento” (doc. 11, supra). 

 
De fato, conforme visto anteriormente, em que pese a APA da Baleia 

Franca se tratar de uma unidade de conservação de uso sustentável, criada pelo 
Decreto s/nº, em 14.09.2000, ou seja, há exatos 18 anos, o processo de elaboração 
de seu Plano de Manejo apenas se iniciou efetivamente há pouco tempo, muito tempo 
após o prazo de 5 anos fixado para como marco final para que isto ocorresse. 

 
Ora Exa., com a devida vênia, não se olvide a imprescindibilidade da 

criação de planos de manejo para regulamentar e proteger as unidades de 
conservação, e, assim, acabar com as popularmente conhecidas “unidades de 
conservação de papel”, mas tal conduta, por certo, não pode ser realizada pelo Poder 
Público a “toque de caixa”, e sem observar os pré-requisitos estabelecidos em lei, 
como está a ocorrer no caso em comento, data venia, conforme se passa a demonstrar 
detalhadamente a seguir. 
 
2.1- Ausência de consultas públicas: ofensa ao princípio da participação, da 
publicidade e do direito à informação 

  
Como se sabe, um dos princípios basilares do Direito Constitucional 

Ambiental é o chamado princípio democrático ou da participação mediante o qual é 
reconhecido à população o direito de participar, opinar e de ser informada sobre a 
adoção de qualquer política pública ambiental que direta ou indiretamente afete 
quaisquer de seus direitos. 

 
Vale mencionar que o Princípio 10 da Declaração do Rio, de 1992, a 

propósito da participação comunitária na tutela do meio ambiente, estabeleceu que “a 
melhor maneira de tratar questões ambientais é assegurar a participação, no nível 
apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível nacional, cada indivíduo deve 
ter acesso adequado a informações relativas ao meio ambiente de que disponham as 
autoridades públicas, inclusive informações sobre materiais e atividades perigosas em 
suas comunidades, bem como a oportunidade de participar de processos decisórios. 
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Os Estados irão facilitar e estimular a conscientização e a participação pública, 
colocando a informação à disposição de todos. Deve ser proporcionado acesso efetivo 
a mecanismos judiciais e administrativos, inclusive no que se refere à compensação e 
reparação de danos”.  

 
No ordenamento pátrio, o princípio vem contemplado no artigo 225, 

caput, e § 1º, da Constituição Federal, ao prescrever ao Poder Público e à coletividade 
o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras 
gerações. 

 
O direito à participação pressupõe o direito de informação e está a ele 

intimamente ligado. É que os cidadãos com acesso à informação têm melhores 
condições de atuar sobre a sociedade, de articular mais eficazmente desejos e ideias e 
de tomar parte ativa nas decisões que lhes interessam diretamente.  

 
No ordenamento infraconstitucional, a Lei Federal nº 6.938/1981, em 

seu artigo 9.º, incisos VII e XI, inseriu, dentre os instrumentos da Política Nacional do 
Meio Ambiente, a obrigação do Estado de produzir um cadastro de informações 
ambientais e de assegurar ao público a prestação de informações relativas ao meio 
ambiente. No mesmo sentido, a Lei Federal nº 10.650/2003 dispôs sobre o acesso 
público aos dados e informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente – SISNAMA. 

 
Ademais, o princípio da publicidade é indicado pelo artigo 37, caput, da 

Carta Magna, como um dos princípios basilares da atuação da Administração Pública.  
 
Em suma, nenhum processo político-administrativo pode ser 

desencadeado sem a participação da comunidade envolvida se quiser obter 
legitimidade e eficácia. 

 
Em matéria de áreas protegidas, o princípio democrático ou da 

participação surge como uma das principais diretrizes a serem observadas para a 
criação e gestão das unidades de conservação. É o que dita o artigo 5º, da Lei do 
SNUC, in verbis:  

 
Art. 5o O SNUC será regido por diretrizes que: 
(...); 
III - assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, 
implantação e gestão das unidades de conservação; 
(...); 
VIII - assegurem que o processo de criação e a gestão das unidades de 
conservação sejam feitos de forma integrada com as políticas de 
administração das terras e águas circundantes, considerando as 
condições e necessidades sociais e econômicas locais; 
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IX - considerem as condições e necessidades das populações locais no 
desenvolvimento e adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável dos 
recursos naturais (grifos nossos). 

 
E não é só. Reza o artigo 27, § 2º, da Lei do SNUC, que “na 

elaboração, atualização e implementação do Plano de Manejo das Reservas 
Extrativistas, das Reservas de Desenvolvimento Sustentável, das Áreas de Proteção 
Ambiental e, quando couber, das Florestas Nacionais e das Áreas de Relevante 
Interesse Ecológico, será assegurada a ampla participação da população 
residente” (destaques nossos). 

 
Leia-se ampla participação popular como o processo de efetiva 

consulta pública que garanta a oitiva de toda a população residente dentro dos limites 
da unidade de conservação ou em sua zona de amortecimento. Ou seja, de todos 
aqueles que direta ou indiretamente possam vir a ser afetados pela criação do Plano de 
Manejo, seja de uma unidade de conservação de uso sustentável, seja de proteção 
integral. O objetivo é garantir uma ampla e irrestrita consulta e participação popular.  

 
Assim, nota-se que a utilização de instrumentos que tenham como 

finalidade a ampla divulgação das propostas de criação de planos de manejo e a 
realização de reuniões preliminares com as comunidades locais e os setores 
interessados é exigência legal. 

 
Pois bem. Trazendo-se tais conceitos para o caso de que ora se cuida, 

tem-se que, em momento algum, a população diretamente afetada pelo Plano de 
Manejo da APA da Baleia Franca foi ouvida. Não foram realizadas audiências públicas, 
tampouco foi aberto qualquer espaço para que a população pudesse opinar.  

 
Tal fato, inclusive, fica ainda mais evidente se considerarmos a 

resposta apresentada às autoras em recente consulta feita ao réu. Na ocasião, 
questionou-se a existência de um processo administrativo no qual fosse possível obter 
informações técnicas e jurídicas sobre a criação do Plano de Manejo – como seria de 
rigor.  

 
No entanto, para a surpresa das autoras, o representante do réu 

prestou duas informações completamente antagônicas, que demonstram a maneira 
açodada e desordenada com que a questão está sendo enfrentada, data maxima 
venia. 

 
A primeira informação foi a de que: (i) não há um processo 

administrativo específico para tanto, apenas documentos técnico-acadêmicos 
elaborados por especialistas de cada área, de forma voluntária; e (ii) não foram 
realizadas audiências públicas, mas sim oficinas, cujas respectivas memórias estariam 
nos relatórios, os quais poderiam ser consultados por meio de um “blog” (?!) ou pelo 
site do réu (docs. 12 e 13, supra). Confira-se: 
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Precisamos saber exatamente o que vcs teriam interesse em acessar. 
Por exemplo, não temos um processo específico relativo aos produtos 
(ainda parciais) do Plano de Manejo. Mas eles podem ser acessados no link 
do CONAPABF (blog) indicado mais abaixo. 
E temos dois processos administrativos específicos em nosso Sistema, mas 
referentes à gestão de recursos de compensação ambiental do Porto de 
Imbituba, que foi uma das fontes de recursos utilizada especialmente nas 
fases iniciais do Plano. Nestes Processos trazemos os termos de 
compensação ambiental assinados pelas partes e tdr das contratações 
(consultoria e logística da 1a. OPP) iniciais do Plano, além de alguns 
produtos/relatórios entregues (doc. 12, supra; negrito nosso); 
  
1. Os estudos realizados relativos ao Plano de Manejo compõem a 
caracterização do território da APABF. São documentos técnico-
acadêmicos elaborados por especialistas de cada área, de forma 
voluntária, disponibilizados na íntegra aos conselheiros da APABF e aos 
representantes indicados pelos setores ouvidos no Plano de Manejo. 
Não estão disponíveis ainda ao público geral pois serão "publicados" 
oficialmente juntamente com o Plano de Manejo. 2. As oficinas realizadas 
não possuem Atas, mas memórias que compõem os relatórios 
disponibilizados no Site do Conselho, e estão abertos ao público em 
geral. Não há vídeos das oficinas, mas fotografias que compõem os mesmos 
relatórios. 3. Não houve "audiências públicas" ao longo do Plano de 
Manejo pois esta não é o mecanismo proposta para a elaboração dos 
Planos de Manejo realizados pelo ICMBio, nem há qq determinação legal 
que exija este tipo de consulta (doc. 13, supra) (grifos nossos). 

 
A segunda informação, por sua vez, foi a de que o Plano de Manejo da 

APA da Baleia Franca encontra-se em fase final de elaboração, com previsão de 
publicação para o fim deste ano, de modo que só seria possível ter acesso ao 
“processo” após a conclusão dos trabalhos. Tal informação, como dito, foi prestada 
eletronicamente pelo representante réu quando da apresentação do Pedido de 
Informação de nº 02680.0014792018-52 em seu portal eletrônico (doc. 14, supra).  

 
Ora Exa., com a devida vênia, um blog ou mesmo documentos 

esparsos em um site estão longe de ser considerados instrumentos adequados para se 
discutir a criação de uma política pública de tamanha envergadura como a elaboração 
de um Plano de Manejo de uma APA – especialmente, uma que abrange o território de 
diversos municípios e a propriedade de centenas de pessoas. O que se agrava ainda 
mais se considerarmos o exíguo prazo de tempo entre as discussões supostamente 
realizadas pelo Conselho Gestor e a apresentação da proposta final do Plano de 
Manejo. 

 
A propósito, acerca do requisito tempo, o que se denota é uma rapidez 

incrível no andamento dos trabalhos de criação do Plano de Manejo em referência.  Ao 
que se tem notícia, o processo teve início em 2016 e, em menos de 02 (dois) anos, a 
proposta já se encontra em vias de ser aprovada pelo réu.   
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Reitere-se Excelência, não se olvida da importância da elaboração de 
um Plano de Manejo para a garantia da proteção ambiental de uma unidade de 
conservação, mas, justamente por sua relevância e complexidade é que o réu não 
pode querer resolver, em pouco tempo, de “cima para baixo”, o que, data maxima 
venia, não conseguiu fazer em 18 anos! 

 
E nem se diga que os documentos existentes no referido blog, e até 

mesmo no site do réu, seriam suficientes para demonstrar a participação popular, pois, 
conforme pode-se notar de uma leitura atenta a eles, o processo de elaboração do 
Plano de Manejo da APA Baleia Franca se iniciou em 2016 e com uma participação 
meramente pró forma, que jamais pode ser considerada efetiva. 

 
De fato, conforme se nota das poucas atas de reunião e dos 

documentos disponibilizados no blog (doc. 15), não há qualquer comprovação de 
efetiva participação popular, quiçá da elaboração de estudos técnicos aptos a 
fundamentar a elaboração do Plano de Manejo em tela. 

 
Pelo contrário. Ao analisar os Relatórios de Produtos das Oficinas de 

Planejamento e Relatório das Oficinas Setoriais realizadas pelo réu, pode-se notar que 
claramente não há um descritivo das questões debatidas, tampouco dos conflitos 
aventados no processo de elaboração do Plano de Manejo da APA Baleia Franca. O 
que há são relatórios genéricos, que em momento algum demonstram claramente 
quais foram os pontos levantados por cada um dos integrantes das oficinas e quais 
foram as medidas adotadas para alinhar os interesses/ conflitos existentes.  

 
Isso sem contar que em momento algum fica claro quais foram os 

critérios utilizados para convocar apenas alguns “interessados” e não toda a população 
para a discussão desta política pública que, como dito, impactará sobremaneira na 
realidade de toda uma região.   

 
Por essa razão, inclusive, as autoras se viram obrigadas a ajuizar a 

presente demanda, a fim de garantir que efetivamente suas “vozes” sejam ouvidas no 
processo de elaboração do Plano de Manejo – o que será devidamente debatido no 
pedido principal da ação civil pública que será apresentado no prazo legal, na medida 
em que o que se pretende, agora, é apenas evitar que a minuta seja aprovada nos 
dias 27/28 de setembro, conforme está programado para ocorrer. 

 
A corroborar a cabal ausência de participação popular, merecem 

destaque  as recentes manifestações publicadas pela sociedade lagunense (doc. 16), 
pelos próprios vereadores da Prefeitura de Laguna (doc. 17), pela Fundação 
Lagunense do Meio Ambiente – FLAMA (doc. 18) e pela Associação dos Municípios da 
Região de Laguna – AMUREL (doc. 19), que se posicionam contrários ao que se 
imagina seja o Plano de Manejo da APA Baleia Franca, destacando o exíguo prazo que 
lhes foi concedido para verificar a sua pertinência e a ausência de equilíbrio e 
representatividade paritária da sociedade. 
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E não é só. Ainda que se considere que as referidas oficinas garantam 
a participação popular, o que se afirma apenas por amor ao debate, a consulta pública, 
para ser efetiva, depende que o Poder Público esteja obrigado a fornecer informações 
adequadas e inteligíveis à população local e às partes interessadas (art. 22, §3º, da Lei 
Federal nº 9.985/2000). O que também não ocorreu no caso em comento. 

 
Nos mesmos termos é o disposto no art. 5º, §2º, do Decreto Federal nº 

4.340/2002, que regulamenta a Lei Federal nº 9.985/2000, em disposição que, embora 
trate da criação da unidade, aplica-se por analogia à elaboração do respectivo Plano de 
Manejo. Confira-se: 

 
No processo de consulta pública, o órgão executor competente deve indicar, 
de modo claro e em linguagem acessível, as implicações para a população 
residente no interior e no entorno da unidade proposta. 

 
Neste sentido, Paulo Affonso Leme Machado assinala: 
 
A informação serve para o processo de educação de cada pessoa e da 
comunidade. Mas a informação visa, também, a dar chance à pessoa 
informada de tomar posição ou pronunciar-se sobre a matéria informada. (...). 
A informação ambiental deve ser transmitida de forma a possibilitar tempo 
suficiente aos informados para analisarem a matéria e poderem agir diante da 
Administração Pública e do Poder Judiciário (Direito Ambiental Brasileiro. Op. 
cit., p. 77).   

 
Merece destaque o voto do e. Min. Carlos Britto do c. Supremo Tribunal 

Federal, que, mutatis mutandis, aplica-se como uma luva à hipótese dos presentes 
autos. Confira-se: 

 
É verdade que a Constituição de 1988 não trata de consulta pública, por si 
mesma, em matéria de meio ambiente. No entanto, é claro que a lei pode 
instituir esse procedimento eminentemente democrático, abrir espaços de 
participação popular para decisões administrativas, e homenagear, em 
última análise, a própria democracia, significando, exatamente, prestígio 
das bases e, não das cúpulas. A democracia é cada vez mais 
compreendida como movimento que o poder político assume, não de 
cima para baixo, mas de baixo para cima. Metaforicamente falando, quer 
dizer “tirando o povo da platéia e o colocando no palco das decisões que lhe 
digam respeito” (MS n. 24.184-5/DF, Relatora Ministra Ellen Gracie, in DJU de 
27-2-04 – grifo nosso). 

 
Ou seja, ainda que se considere que as consultas públicas tenham sido 

realizadas, o que se admite ad argumentandum tantum, o que foi considerado como 
“consulta pública”, é, na verdade, de uma reunião pró-forma, que parece ter se dado 
apenas com vistas a suprir uma formalidade legal, sem que, contudo, os responsáveis 
pela proposta de criação do Plano de Manejo da APA da Baleia Franca tenham de fato 
se preocupado em dirimir as dúvidas e questionamentos das populações locais.  
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Por tudo isto, é flagrante o desrespeito ao princípio da participação e 
da publicidade e ao direito de todos à informação, um dos primados da democracia 
ambiental, o que impõe seja suspensa a aprovação do do Plano de Manejo pelo 
Conselho Gestor da APA da Baleia Franca, prevista para ocorrer nos dias 27/28 do 
corrente mês e ano, a fim de que a matéria possa ser amplamente debatida na ação 
civil pública que será proposta com vistas a permitir que toda a população atingida seja 
efetivamente ouvida na criação desta política pública. 

 
2.2 - Ausência de estudos e diagnósticos técnicos, econômicos e 
socioambientais 

 
Não bastasse a evidente afronta aos princípios da participação, da 

publicidade e ao direito de todos à informação, pode-se notar que, ao que tudo indica, o 
projeto de Plano de Manejo também padece de nulidade por ausência da elaboração 
prévia de estudos e diagnósticos técnicos, econômicos e socioambientais para a 
caracterização adequda das restrições que deverão vigorar no território da da unidade 
de conservação. 

 
Com efeito, assim como a imprescindível participação popular, a 

elaboração de um Plano de Manejo deve ser precedida de estudos técnicos que 
permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para o 
correto zoneamento da unidade de conservação, a fim de compatibilizar a preservação 
ambiental com o desenvolvimento das atividades já existentes.  

 
É o que dispõe o artigo 22 da Lei do SNUC, ao se referir ao processo 

de criação de Unidades de Conservação, mas que igualmente se aplica, por analogia, 
ao Plano de Manejo, que estabelece que a realização de estudos técnicos se justifica 
para evitar abusos e arbitrariedades que possam ocorrer. 

 
No mesmo sentido, dispõe o artigo 7º do Decreto Federal nº 

4.340/2002, que regulamenta a Lei do SNUC, ao afirmar que até os espaços aéreos 
devem ser objeto de regulamentação pelo Plano de Manejo com base em estudos 
técnicos. Confira-se: 

 
Art. 7º.  Os limites da unidade de conservação, em relação ao espaço aéreo, 
são estabelecidos no Plano de Manejo, embasados em estudos técnicos 
realizados pelo órgão gestor da unidade de conservação, consultada a 
autoridade aeronáutica competente e de acordo com a legislação vigente. 

 
Ocorre que, no caso em comento, nenhum estudo de caracterização foi 

efetivamente realizado para se chegar à versão apresentada pelo réu como “Plano de 
Manejo – Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca – Normatização e 
Zoneamento” (doc. 11, supra). 
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Tal fato, inclusive, pode ser corroborado pela poucas atas de reunião 
disponibilizadas no indigitado blog (doc. 15, supra), pela recente resposta apresentada 
pelo réu (doc. 13, supra) e, principalmente, pela própria redação da referida proposta 
de Plano (doc. 11, supra), em que o réu afirma categoricamente que foi solicitado a 
pesquisadores e aos  conselheiros da APA da Baleia Franca a elaboração de textos 
(?!) sobre temas relacionados a aspectos naturais e culturais do território da UC para 
comporem o seu Plano de Manejo. Confira-se: 

 
1. Os estudos realizados relativos ao Plano de Manejo compõem a 
caracterização do território da APABF. São documentos técnico-
acadêmicos elaborados por especialistas de cada área, de forma 
voluntária, disponibilizados na íntegra aos conselheiros da APABF e aos 
representantes indicados pelos setores ouvidos no Plano de Manejo. 
Não estão disponíveis ainda ao público geral pois serão "publicados" 
oficialmente juntamente com o Plano de Manejo (doc. 11, supra; 
destacamos). 
 
A equipe da APABF e o CONAPABF, em 2014, optaram por uma 
caracterização da UC que possuísse elementos mínimos norteadores da 
tomada de decisões de gestão. Desta forma, solicitou-se a pesquisadores, 
conselheiros voluntários e Centros de Conservação da Biodiversidade 
do ICMBio a elaboração de textos sobre temas relacionados a aspectos 
naturais e culturais do território da UC para comporem o seu Plano de 
Manejo. Desta forma, evitar-se-ia o elevado custo de realização de um 
diagnóstico ambiental exaustivo e se teria um cenário atual sobre temas 
mais relevantes presentes na pauta de gestão da UC. No total, foram 
elaborados 19 artigos que compõem o compêndio do plano, que estarão 
disponíveis em anexo, e abordam temas relacionados a aspectos naturais e 
culturais do território da APABF (grifos nossos – fl.04), 

 
Assim, ao que tudo indica, os referidos textos são, na verdade, cerca 

de 19 artigos esparsos elaborados pelo próprio réu e conselheiros da APA da Baleia 
Franca, uma tese de doutorado e uma dissertação de mestrado, estas elaboradas, 
respectivamente, em 2013 e 2015, no âmbito da Universidade Federal de Santa 
Catarina, entidade governamental também que integra o Conselho Gestor da APA da 
Baleia Franca. 

 
Diz-se ao que tudo indica porque, reitere-se ainda uma vez, como 

admitido pelo próprio representante do demandado, não há um processo administrativo 
formal que permita verificar quais foram efetivamente as bases técnicas utilizadas para 
a caracterização da região e consequente elaboração do Plano de Manejo. 

 
Ora, com o respeito sempre devido a todas estas entidades, textos 

esparsos e estudos acadêmicos desatualizados não podem servir de base para a 
elaboração de um Plano de Manejo de tamanha complexidade como o ora em debate, 
tampouco podem servir de arrimo para refletir a atual realidade da população residente 
e dos Municípios impactados pela APA da Baleia Franca. 
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No entanto, ainda que se considere que tais materiais fossem aptos 
para o fim a que se destinam, o que se admite apenas a título de ilustração, é 
imperioso destacar que se trata de “estudos” que apresentam vícios de conteúdo e 
forma que impossibilitam a sua utilização para a elaboração do Plano de Manejo. 

 
Com efeito, em nenhum desses chamados “estudos” é possível 

verificar uma caracterização ampla e detalhada dos locais envolvidos, seja analisando 
os aspectos socioeconômicos, seja analisando os aspectos culturais, paisagísticos e 
até mesmo ecossistêmicos de toda a região.   

 
Ou seja, os textos não oferecem dados técnicos atualizados que 

permitam definir, com detalhes, a caracterização da área, apontando necessidades e 
especificidades de cada região afetada pela APA da Baleia Franca.  Tal fato, por si só, 
já demonstra a absoluta imprestabilidade de tais documentos para os fins ora 
colimados. 

 
Essa situação foi inclusive detectada pela Fundação Lagunense do 

Meio Ambiente, que, especificamente sobre as áreas atingidas no Município de 
Laguna, assim considerou, no OFÍCIO/PRES Nº060 (doc. 18, supra): 

 

 
 
Ou seja, fica claro que o réu pretende impor zoneamento 

absolutamente restritivo às áreas integrantes à APA da Baleia Franca sem que tenha, 
para tanto, valido-se de estudos ambientais precisos, sobretudo no tocante ao impacto 
deste zoneamento nos locais atingidos. 

 
Não bastasse isso, outro vício que merece destaque é quanto à sua 

forma, diante da evidente imparcialidade com que foram contratados pelo Poder 
Público, se é que assim pode-se dizer, já que também não resta clara a informação de 
que forma esse “pedido de ajuda” se deu, em mais uma nítida ofensa ao princípio da 
publicidade e ao direito à informação. 

 
Conforme se nota do Plano de Manejo, ao que tudo indica, a 

apresentação de tais estudos ocorreu por meio de uma mera solicitação de ajuda do 
réu aos conselheiros da APA Baleia Franca, não de uma contratação formal para a 
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prestação de um serviço público, como o é, a elaboração de um Plano de Manejo de 
uma unidade de conservação federal. 

 
Ora, Exa., como se sabe, o art. 175, da Constituição Federal de 1988, 

é taxativo ao estabelecer que “incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente 
ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação 
de serviços públicos” (grifo nosso).  O mesmo se diga do artigo 2º, da Lei Federal nº 
8.666/1993, a chamada Lei de Licitações, segundo o qual “as obras, serviços, inclusive 
de publicidade, compras, alienações, concessões, permissões e locações da 
Administração Pública, quando contratadas com terceiros, serão necessariamente 
precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas nesta Lei” (grifo nosso). 

 
Corroborando com o tema, destaca-se o acórdão proferido no REsp n. 

545.471/PR, Rel. Min. Denise Arruda, cuja ementa assim restou redigida: 
 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. (...). AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO 
E PRÉVIO EMPENHO. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59, § 4º, DA LEI 
4.320/64, 59 E 60, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 8.666/93. OCORRÊNCIA. 
OBRIGATORIEDADE DA LICITAÇÃO. PRINCÍPIO DE ORDEM 
CONSTITUCIONAL (CF/88, ART. 37, XXI). FINALIDADE (LEI 8.666/93, 
ART. 3º). (...). EFEITOS. NULIDADE. EFICÁCIA RETROATIVA (LEI 
8.666/93, ART. 59, PARÁGRAFO ÚNICO). APLICAÇÃO DAS NORMAS DE 
DIREITO FINANCEIRO. PROVIMENTO. (...). 
2. No ordenamento jurídico em vigor, a contratação de obras, serviços, 
compras e alienações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios e entidades da administração pública 
indireta, está subordinada ao princípio constitucional da obrigatoriedade 
da licitação pública, no escopo de assegurar a igualdade de condições a 
todos os concorrentes e a seleção da proposta mais vantajosa (CF/88, 
art. 37, XXI; Lei 8.666/93, arts. 1º, 2º e 3º).  
(...) 
6. No regime jurídico dos contratos administrativos nulos, a declaração de 
nulidade opera eficácia ex tunc, ou seja, retroativamente, não exonerando, 
porém, a Administração do dever de indenizar o contratado (Lei 8.666/93, art. 
59, parágrafo único), o que, todavia, deve ser buscado na via judicial 
adequada (REsp. n. 545.471/PR, Rel. Min. DENISE ARRUDA, PRIMEIRA 
TURMA,  julgado em 23/08/2005. DJe 19/09/2005) (grifo nosso). 

 

Ainda: 
 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. PERMISSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. 
TRANSPORTE PÚBLICO. PRECARIEDADE. PRORROGAÇÃO. AUSÊNCIA 
DE LICITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, 
com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. 2. A 
questão relativa ao alegado cerceamento de defesa, defendida no Recurso 
Especial, busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão 
recorrido, tornando inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos. 
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Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Em casos idênticos, relativos a outras 
Ações Civis Públicas com o mesmo objeto e permissionárias diferentes, o 
STJ analisou as questões aqui aduzidas: 3.1. "Não há que se falar em 
violação ao princípio da reserva de plenário, uma vez que o Tribunal a 
quo, ao julgar nulo o ato administrativo que renovou a concessão do 
serviço público sem licitação, o fez, principalmente, com fundamento 
nos artigos 37, inciso XXI, e 175 da Constituição Federal e na Lei 
8.987/95, com as alterações trazidas pela Lei 11.445/07, mencionando, 
como mais um argumento, a inconstitucionalidade de dispositivo da Lei 
Estadual 2.831/97, que violava o princípio da obrigatoriedade da 
licitação." (AgRg no AREsp 481.094/RJ, Rel. Ministro mauro Campbell 
Marques, Segunda Turma, DJe 21.5.2014). 3.2. "A prorrogação do contrato 
de permissão por longo prazo, fundamentada na necessidade de se organizar 
o procedimento licitatório, não pode ser acolhida para justificar a prorrogação 
efetuada, visto que tratam de suposto direito econômico das empresas que 
não podem se sobrepor ao preceito constitucional que obriga a licitar e 
visa garantir e resguardar o interesse público da contratação precedida 
de licitação." (AgRg no AREsp 481.094/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell 
Marques, Segunda Turma, DJe 21.5.2014). 3.3. No mesmo sentido: EDcl no 
REsp 1.366.651/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 
DJe 25.2.2014; REsp 1.407.860/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda 
Turma, DJe 18.12.2013; e REsp 1.420.691/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, 
Segunda Turma, DJe 13.12.2013. 
4. O STJ sedimentou entendimento, em Ações Civis Públicas idênticas 
relativas a outras permissionárias, que "a invocação do direito à indenização 
não está contido dentro dos limites objetivos da lide que, mesmo diante da 
alegação de direito superveniente, não pode ser ampliado a critério do 
julgador, ou seja, a aplicação do art. 462 do CPC só seria possível 
observados os limites do art. 128 do mesmo diploma legal" (REsps 
1.420.691/RJ, DJe 13.12.2013; e 1.354.802/RJ e 1.366.651 - DJe 26.9.2013). 
5. Houve prequestionamento implícito da matéria acerca dos arts. 128 e 462 
do CPC, já que o Tribunal de origem entendeu cabível a aplicação do direito 
superveniente (indenização com base na Lei 11.445/2007) mesmo, como se 
constata dos elementos constantes no acórdão recorrido, não havendo a 
invocação expressa ao direito à indenização na petição inicial da Ação Civil 
Pública. 6. Agravo Regimental não provido (AgRg no REsp 1412949/RJ, Rel. 
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, 
DJe 17/11/2015) (grifo nosso) 
 

Logo, a contratação de quem quer que seja, sem a prévia realização de 
certame licitatório, é causa de nulidade absoluta do respectivo instrumento negocial – 
se é que existente – bem como dos resultados produzidos.  

 
Daí porque é imprescindível entender se efetivamente houve a 

contratação da Universidade Federal de Santa Catarina e dos demais consultores, e se 
esta ocorreu em conformidade com os ditames legais e constitucionais, ou seja, é 
preciso saber se dita contratação foi realizada por meio de licitação, se foram cotadas 
outras empresas e instituições, dentre tantas outras questões que envolvem o processo 
de elaboração de um Plano de Manejo. 
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Cabe destacar que, em determinado momento, o réu afirma que, com o 
apoio financeiro do Projeto GEF Mar, contratou uma consultoria e uma prestadora de 
serviços para auxiliar na condução dos trabalhos, mas a pergunta que fica é a seguinte: 
como esta empresa foi contratada e por que ela não realizou todos os estudos técnicos 
necessários para a correta caracterização da unidade de conservação? 

 
Por certo, esse evidente “amadorismo” e, porque não dizer, 

“parcialidade” com que a questão é tratada pelo réu, data maxima venia, demonstra, 
por si só, a existência dos vícios que maculam o processo de elaboração do Plano de 
Manejo da APA da Baleia Franca, em evidente afronta a princípios comezinhos da 
Administração Pública, como os da legalidade, da moralidade, da impessoalidade e da 
publicidade, todos ínsitos ao artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988.   

 
Ao tratar do tema, inclusive, a brilhante jurista Odete Medauar afirma 

que “os princípios da impessoalidade, moralidade e publicidade apresentam-se 
intrincados de maneira profunda, havendo, mesmo, instrumentalização recíproca: 
assim, a impessoalidade configura-se meio para atuações dentro da moralidade; a 
publicidade, por sua vez, dificulta medidas contrárias à moralidade e impessoalidade; a 
moralidade administrativa, de seu lado, implica observância da impessoalidade e da 
publicidade”.  

 
 E, após citar o magistério de José Afonso da Silva, Hely Lopes 

Meirelles e Celso Antônio, especificamente quanto à impessoalidade, termina por 
concluir: 

 
Com o princípio da impessoalidade a Constituição visa a obstaculizar 
atuações geradas por antipatias, simpatias, objetivos de vingança, 
represálias, nepotismo, favorecimentos diversos, muito comuns em licitações, 
concursos públicos, exercício do poder de polícia. Busca, desse modo, que 
predomine o sentido da função, isto é, a idéia de que os poderes atribuídos 
finalizam-se ao interesse de toda a coletividade, e portanto a resultados 
desconectados de razões pessoais. Em situações que dizem respeito a 
interesses coletivos ou difusos, a impessoalidade significa a exigência da 
ponderação equilibrada de todos os interesses envolvidos, para que não se 
editem decisões movidas por preconceitos ou radicalismos de qualquer tipo 
(Direito Administrativo Moderno. 6ª ed. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 151-2). 

 
No que diz respeito ao princípio da legalidade, nas palavras de Celso 

Antônio de Bandeira Melo, tem-se que: 
 

Assim, o princípio da legalidade é o da completa submissão da Administração 
às leis. Esta deve tão somente obedecê-las, cumpri-las, pô-las em prática. 
Daí que a atividade de todos os seus agentes, desde o que lhe ocupa a 
cúspide, isto é, o Presidente da República, até o mais modesto dos 
servidores, só pode ser a de dóceis, reverentes e obsequiosos cumpridores 
das disposições gerais fixadas pelo Poder Legislativo, pois esta é a posição 
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que lhes compete no Direito brasileiro (Curso de Direito Administrativo, 25ª 
ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2008, p. 101). 

 
Dessa forma, os aludidos textos padecem de vícios formais e de 

conteúdo, motivos pelos quais devem ser considerados nulos, não podendo servir aos 
fins a que se destinam. 

 
Por tudo isto, resta evidente que não apenas não foram realizados os 

estudos e diagnósticos técnicos, econômicos e socioambientais necessários para a 
elaboração do Plano de Manejo, como aqueles que supostamente foram utilizados para 
tanto padecem de nulidades quanto à forma e ao conteúdo, o que inviabiliza 
completamente a sua utilização, demonstrando, vez mais, a absoluta impossibilidade 
de aprovação do Plano de Manejo da APA Baleia Franca como ora redigido, ao menos 
nas datas programadas para tanto.  

 
Desta feita, seja porque não foram realizadas consultas públicas 

efetivas, seja porque, ao que tudo indica, não foram realizados os necessários estudos 
técnicos para tanto, outra medida não há senão a imediata suspensão do processo de 
aprovação do Plano de Manejo da APA Baleia Franca. 

 
2.3 - Inobservância às normas municipais em vigor 

 
Pois bem. Não bastassem as supracitadas “omissões” na elaboração 

da minuta do “Plano de Manejo – Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca – 
Normatização e Zoneamento”, não contou, como era de rigor, é imperioso destacar que 
esta também foi elaborada ao arrepio das normas municipais em vigor. 

 
De fato, ao analisar detidamente a referida minuta, pode-se notar que 

em nenhum momento esta levou em consideração as políticas públicas municipais já 
existentes, em especial aquelas afetas ao ordenamento dos Municípios cujos territórios 
integram a APA da Baleira Franca, como é o caso dos Planos Diretores. 

 
Conforme se nota de uma leitura atenta ao referido documento, os 

Planos Diretores só são mencionados à fl. 24 do projeto de Plano de Manejo, quando 
da definição das normas a serem observadas na área denominada “zona urbanizada”. 
Ou seja, em nenhum momento do processo de elaboração do dito Plano de Manejo, o 
réu considera o amplo aparato legislativo municipal existente e em vigor nos nove 
Municípios que integram a APA da Baleia Franca (Florianópolis, Garopaba, Içara, 
Imbituba, Jaguaruna, Laguna, Palhoça, Paulo Lopes, Tubarão e Balneário Rincão). 

 
Ora, Exa., com a devida vênia, é cediço que a criação de qualquer 

Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve obrigatoriamente levar em 
consideração as políticas públicas existentes na região afetada.  
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É o que dita, inclusive, o já citado art. 5º da Lei do SNUC, ao abordar 
os objetivos que devem ser observados no processo de criação e gestão das unidades 
de conservação: 

 
O SNUC será regido por diretrizes que: 
(...); 
VIII – assegurem que o processo de criação e a gestão das unidades de 
conservação sejam feitos de forma integrada com as políticas de 
administração das terras e águas circundantes, considerando as 
condições e necessidades sociais e econômicas locais; 
IX – considerem as condições e necessidades das populações locais no 
desenvolvimento e adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável dos 
recursos naturais (grifos nossos). 

 
Tal fato, por certo, justifica-se não apenas porque os proprietários dos 

imóveis compreendidos na área zoneada pelo Plano de Manejo serão afetados, mas 
também por conta do evidente impacto que tal regulamentação causará aos próprios 
Municípios que integram a APA da Baleia Franca, que, destaca-se, há anos discutem 
políticas públicas de ordenamento e regulamentação de seu território. 

 
Discussões estas que, conforme determina a Constituição Federal, em 

seus artigos 30, incisos I, II e VIII, são asseguradas aos Municípios, visto que estes 
possuem competência para legislar sobre “assuntos de interesse local”, para 
“suplementar a legislação federal e estadual no que couber”, e “promover o adequado 
ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e 
da ocupação do solo urbano”. 

 
Desse modo, os referidos dispositivos constitucionais legitimam o 

protagonismo dos Municípios para instituírem diretrizes de ordem urbanística e 
ambiental local, de modo a regulamentar as diferentes formas de ocupação, e, assim, 
atender ao interesse da sociedade, garantindo o correto ordenamento do solo alinhado 
à preservação do meio ambiente. 

 
Tais normas, na grande maioria das vezes, são regulamentadas pelos 

Municípios por meio da publicação de seu Plano Diretor, que, aprovado pela Câmara 
Municipal, torna-se um instrumento básico da política de desenvolvimento e de 
expansão urbana (vide artigo 182, §1º, da Constituição Federal e artigos 39 e ss. do 
Estatuto da Cidade, Lei Federal nº 10.257/2001). 

 
Cabe destacar que o objetivo do Plano Diretor é realizar um 

planejamento municipal, que garanta que a propriedade urbana cumpra sua função 
social, assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade 
de vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas. 
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A título de exemplo, vale destacar o Município de Laguna que, entre 
2007 e 2013, por intermédio da UNESCO – Organização das Nações Unidas para 
Educação, Ciência e Cultura, elaborou o Plano Diretor - Lei Municipal nº 268, de 11 de 
dezembro de 2013, com a participação efetiva de representantes do governo municipal, 
sociedade, segmentos empresariais, populares, técnicos, poder público estadual e 
federal, a fim de criar de uma política de desenvolvimento municipal, sopesando os 
aspectos físico, social, econômico e administrativo locais. 

 
Confira-se o artigo 4º da referida Lei Municipal: 
 
SEÇÃO I - DAS FINALIDADES E DOS PRINCÍPIOS 
 
Art. 4. O Plano Diretor Municipal de Laguna é o instrumento básico da política 
de desenvolvimento municipal, sob o aspecto físico, social, econômico e 
administrativo, tendo como finalidades a orientação da atuação do Poder 
Público e da iniciativa privada, o atendimento às aspirações da comunidade, a 
disciplina do desenvolvimento municipal e a preservação e conservação dos 
recursos naturais locais. 

 
Veja-se que as diretrizes e contornos da referida normativa municipal, 

que foi editada ainda no final de 2013 (ou seja, há pouco mais de 4 anos), sequer foi 
considerada e/ou minimamente balizada quando da confecção do Plano de Manejo, 
que zoneou as áreas sem qualquer participação do Município, fazendo-o em 
praticamente 70% do território do Município. 

 
Outro exemplo de destaque é a Lei Complementar nº 29/2010, que 

instituiu o Plano Diretor Participativo do Município de Paulo Lopes. Tal política pública 
municipal foi criada por uma equipe multidisciplinar em seis fases, quais sejam: (i) 
levantamento de informações; (ii) análise, diagnose e prognose; (iii) propostas de 
diretrizes e políticas; (iv) proposição de legislação básica; (v) audiências públicas; e (vi) 
aprovação do plano.  

 
Todas essas fases foram elaboradas com base em aspectos 

metodológicos e processuais de planejamento, visando a implantação adequada de 
uma estratégia de desenvolvimento não apenas municipal, mas até mesmo regional. 
Ou seja, por meio de um processo complexo e com atuação efetiva de diversos atores 
sociais. Procedimento este que, assim como no caso da cidade de Laguna, sequer foi 
considerado no Plano de Manejo da APA da Baleia Franca. 

 
Ocorre que, assim como Laguna e Paulo Lopes, há mais seis 

Municípios que integram a APA da Baleia Franca que sequer tiveram os seus Planos 
Diretores sopesados pela proposta atacada na presente demanda, quais sejam:  

 
 Municípios de Florianópolis – Lei Complementar nº 482/2014; 
 Município de Garopaba – Lei nº 1.463/2010; 
 Município de Imbituba – Lei Complementar nº 2.623/2005; 
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 Município de Jaguaruna – Lei Complementar nº 04/2014; 
 Município de Palhoça – Lei nº 15/1993; e 
 Município de Tubarão – Lei Complementar  nº 84/2013. 

 
Isso sem contar com todos os demais instrumentos de política pública 

existentes que também sequer foram analisados, como o Zoneamento Ecológico-
Econômico, os Planos de Gerenciamento Costeiro, o Projeto Orla, os Planos de 
Desenvolvimento Econômico dos Municípios, e que, assim como os Planos Diretores, 
não apenas regulamentam a ocupação desta região, como regulamentam de que modo 
essas áreas serão utilizadas para fins do desenvolvimento de diversas atividades, 
como abastecimento humano, energia, mineração, dentre outras. 

 
Desse modo, não se pode admitir que o Plano de Manejo da APA da 

Baleia Franca seja elaborado ignorando-se todos as políticas públicas existentes que 
vigoram nos Municípios abrangidos pela unidade de conservação.  É imprescindível 
que tal normativa seja criada em cojeto com as normas existentes, a fim de adequar-se 
à realidade local de cada um destes municípios. Por essa razão, inclusive, os estudos e 
diagnósticos de caracterização são tão caros ao processo de elaboração de um Plano 
de Manejo.  

 
Eis, portanto, mais uma razão pela qual se impõe, por ora, a 

suspensão do processo de aprovação do Plano de Manejo da APA Baleia Franca, a fim 
de que a preservação ambiental desta importante UC seja realizada considerando a 
realidade local – tão alterada desde a criação da APA Baleia Franca há 18 anos – e em 
cotejo com as normas municipais em vigor, evitando, assim, conflitos entre as políticas 
públicas da região. 
 

 
3 – DA OFENSA AO REQUISITO DA FINALIDADE 

 
3.1 - As Unidades de Conservação de Uso Sustentável e a necessidade de que se 
compatibilize a proteçao do meio ambiente com o bem-estar da pessoa humana 
 

Conforme se viu, a Unidade de Conservação conhecida como APA da 
Baleia Franca foi criada através do Decreto n. 14/2000, com objetivo de, em síntese, 
proteger a baleia franca austral Eubalaena australis. 

 
Pois bem. Como se sabe e já restou dito, a Lei Federal nº 9.985/2000 

(Lei do SNUC) trouxe em seu texto a definição e os critérios para a criação, a 
implantação e a gestão de espaços territoriais protegidos, conhecidos como Unidades 
de Conservação. Para que assim o seja, tais espaços, após legalmente instituídos pelo 
Poder Público, devem ter características naturais relevantes, a que “se aplicam 
garantias adequadas de proteção” e cuja administração se dará mediante regime 
especial (art. 2º, I da Lei). 
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Mais adiante, em seu art. 7º, a Lei dividiu as Unidades de Conservação 
em dois grandes grupos, com objetivos específicos, que se diferenciam principalmente 
quanto à forma de proteção e os usos permitidos. São especificamente dois os grupos 
de UCs previstos na Lei do SNUC: a) as Unidades de Proteção Integral; b) as 
Unidades de Uso Sustentável. Dentro desses dois grupos há, ainda, outras 12 
categorias (5 de proteção integral e 7 de uso sustentável), que, igualmente, divergem 
principalmente pelo seu âmbito de proteção/conservação.  

 
A propósito, o já citado art. 7º assim estabelece: 
 
As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois 
grupos, com características específicas: 
I - Unidades de Proteção Integral; 
II - Unidades de Uso Sustentável. 
§ 1o O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a 
natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, 
com exceção dos casos previstos nesta Lei. 
§ 2o O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a 
conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus 
recursos naturais (destaques inexistentes no original). 

 
Diante disso, tem-se que as UCs que pertencem ao grupo da Proteção 

Integral podem ser classificadas como aquelas cuja característica é, em essência, a 
proteção do meio ambiente.  

 
Já as que fazem parte do grupo Uso Sustentável têm características 

mais brandas no tocante ao seu âmbito de proteção, tanto que seu principal objetivo é 
compatibilizar a preservação da natureza com o uso sustentável dos recursos. 
 

Nesse sentido, afirmava José Eduardo Ramos Rodrigues: 
 
Unidades de Proteção Integral: são aquelas que têm por objetivo básico 
preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto, isto é, aquele 
que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais, 
com exceção dos casos previstos na própria Lei do SNUC (§1º, do art. 7º). 
(...). 
Unidades de Uso Sustentável: são aquelas cujo objetivo básico é 
compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável, entendido 
como a exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos 
recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a 
biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e 
economicamente viável de parcela dos seus recursos naturais (§2º, do art. 7º) 
(Op. Cit., p. 86-87.) 

 
Feitas estas considerações, importante esclarecer que a Unidade de 

Conservação objeto de debate nesses autos (Área de Proteção Ambiental da Baleia 
Franca), criada pelo Decreto 14/2000, pertence ao gênero uso sustentável, verbis: 
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Art. 14. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes 
categorias de unidade de conservação: 
I - Área de Proteção Ambiental; 

 
Isso quer dizer que a APA da Baleia Franca é uma Unidade de 

Conservação de Uso Sustentável (art. 14, I, da Lei do SNUC), cujo objetivo nada mais 
é do que a compatibilização de dois elementos: conservação da natureza e presença 
humana. Tanto é que se admite, nesta categoria, a existência de terras privadas (art. 
15, I). 

 
Do que se vê, as Unidades de Uso Sustentável não objetivam impedir a 

utilização da área pelos particulares, mas ao revés: visam a compatibilizar esforços 
para que esse uso se dê de modo moderado pelo homem, mediante a conservação da 
natureza através de práticas sustentáveis. 

 
A própria Lei do SNUC, ao contemplar a definição de APA, deixa claro 

o seguinte: 
 
Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um 
certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, 
estéticos ou culturais especialmente importantes para a qualidade de vida 
e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos 
proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de ocupação e 
assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais (negrito nosso). 

 

À vista disso, tem-se que o Plano de Manejo a ser elaborado para uma 
Unidade de Conservação na modalidade Área de Proteção Ambiental deve seguir o 
espírito da norma aplicável, quer dizer: organizar o espaço territorial de forma a permitir 
o desenvolvimento econômico e social locais, sem perder de vista, é claro, o uso 
racional e sustentável dos recursos naturais. 

 
Ocorre que o Plano de Manejo que vem sendo elaborado e está em vias 

de ser finalizado pelo réu (doc. 11, supra), além de não ter dado o devido respeito ao 
princípio da participação (sobretudo em relação à população local), também não 
observou os objetivos e as características inerentes à modalidade de Unidade de 
Conservação já criada (APA), sobretudo ao estabelecer um zoneamento 
absolutamente restritivo, que em nada se compatibiliza com o uso da propriedade pelo 
ser humano, data maxima venia. 

 
Excelência, em análise ao documento elaborado em Julho de 2018, tem-

se que a equipe responsável pelo Plano estabeleceu 10 (dez) zoneamentos para o 
local, quais sejam: a) Conservação; b) Uso Restrito; c) Refúgio das Baleias francas; d) 
Uso Moderado; e) Uso Múltiplo; f) Manejo dos Recursos Pesqueiros; g) Produção 
Rural; h) Urbanizada; i) Sobreposição Territorial e; j) Uso Divergente.  

 
Das descrições de cada um dos zoneamentos, extrai-se o seguinte: 
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CONSERVAÇÃO - ZC: Descrição: esta zona, que compreende ambientes 
terrestres e marinhos, contém áreas naturais de relevante interesse 
ecológico, científico e paisagístico, com mínima ou pequena intervenção 
humana, não sendo permitido o uso direto dos recursos naturais. 
(...) Usos permitidos: proteção, pesquisa, monitoramento ambiental, lazer 
contemplativo com visitação de baixo grau de intervenção e surfe tow-in. 
 
ZONA DE USO RESTRITO – ZUR: Descrição: esta zona compreende áreas 
naturais conservadas do ambiente terrestre, em especial ecossistema de 
restinga e dunas, com ocorrência de sítios arqueológicos, sambaquis, butiás e 
espécies de fauna ameaçadas de extinção e alvos de conservação de Planos 
de Ação Nacional. São áreas imprescindíveis à continuidade de processos 
ecológicos e culturais do território. 
(...) Usos permitidos: uso eventual de recursos naturais, extrativismo, 
presença de moradores isolados e roças de subsistência, atividades ligadas à 
proteção, pesquisa, monitoramento ambiental e visitação de baixo grau de 
intervenção, com instalações mínimas, utilizando, preferencialmente, 
infraestruturas já existentes. 
NORMAS  
1. É proibida a supressão vegetal, exceto para os usos permitidos na zona;  
2. É proibida a exploração de recursos minerais; (...) 
 
ZONA DE REFÚGIO DAS  BALEIAS FRANCAS – ZRBF: Esta é uma zona 
definida para os meses de junho a novembro, período em que as baleias 
francas habitam o território da APABF.  
(...) Usos permitidos: Atividades de proteção, pesquisa, monitoramento e 
pesca artesanal, desde que observadas as normas existentes para coibir o 
molestamento intencional de cetáceos. 
 
ZONA DE USO MODERADO – ZUMD: Descrição: esta zona é constituída por 
áreas terrestres onde o ambiente natural se encontra moderadamente 
antropizado. São áreas em morros e planícies com vegetação de Mata 
Atlântica em estágios inicial, médio e avançado de regeneração, compatíveis 
com a expansão urbana por meio de projetos sustentáveis de ocupação de 
baixo impacto, conforme parâmetros a serem definidos em conjunto com os 
municípios. 
(...) Usos permitidos: usos múltiplos dos recursos naturais por meio de 
intervenções moderadas, residências, comércio e serviços de hospedagem e 
alimentação, bem como proteção, pesquisa, monitoramento ambiental e 
visitação de médio grau de intervenção, com apoio de instalações 
compatíveis. 
NORMAS  
1. É permitido o uso de recursos naturais, em consonância com a legislação 
ambiental e de forma a permitir a manutenção dos serviços ecossistêmicos;  
2. É permitida a construção de moradias, respeitados os limites legais, com a 
utilização de tecnologias que permitam a utilização destas áreas sem prejuízo 
à qualidade ambiental e em harmonia com a paisagem;  
3. É permitida a instalação de equipamentos de apoio à visitação em 
harmonia com a paisagem;  
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4. O corte de vegetação nativa somente poderá ocorrer quando devidamente 
autorizado pelo órgão competente, sem ultrapassar o limite de 50% da área 
total do imóvel;  
5. Deverão ser recuperadas as áreas de vegetação nativa na proporção 
mínima de 50% do imóvel, de acordo com regras do plano de recuperação da 
vegetação nativa a ser elaborado pela APABF.  

 
ZONA DE USO MÚLTIPLO – ZUML: Descrição: esta zona compreende 
ambientes naturais aquáticos (marinhos e lagunares) e praias. São ambientes 
de relevante interesse socioambiental utilizados pela população em geral para 
turismo, pesca, navegação, recreação e esporte 
Esta zona corresponde à área habitada preferencialmente pelas baleias 
francas durante seu período reprodutivo. Também está destinada ao uso 
comum de recursos naturais, especialmente pela comunidade pesqueira 
artesanal. São áreas onde é garantido o acesso público e a utilização dos 
recursos para turismo e recreação. 

 
ZONA DE PRODUÇÃO RURAL – ZPR: Descrição: esta zona compreende 
áreas com ocupação humana de baixa densidade onde são admitidas 
atividades de produção agrícola, pecuária, aquicultura e silvicultura, entre 
outras, com incentivo à adoção de práticas de conservação do solo e dos 
recursos hídricos e o uso sustentável dos recursos naturais. Também 
contempla a infraestrutura associada ao desenvolvimento das atividades 
previstas, incluindo residências. 
(...) Usos permitidos: produção agrícola, pecuária, silvicultura e aquicultura, 
ocupação humana não concentrada, atividades culturais tradicionais, 
instalação de equipamentos públicos e comunitários, de unidades 
processadoras com impactos de pouca significância e de abrangência local, 
comércio e prestação de serviços de suporte aos usos e atividades 
permitidas, infraestruturas de geração de energia eólica/solar/biomassa. 
 
ZONA DE MANEJO DOS RECURSOS PESQUEIROS – ZMRP: Descrição: 
esta zona compreende o espaço marinho não abrangido pela zona de usos 
múltiplos, ou seja, a área após a linha de 1 mn medida a partir das pontas 
mais avançadas entre o sul da ilha de Santa Catarina e o Cabo de Santa 
Marta e, a partir do Cabo de Santa Marta, das 3 mn da costa até o limite 
marinho da APABF. É uma área habitada pelas baleias francas no seu 
período reprodutivo, além de ser uma área importante para a atividade 
pesqueira artesanal e industrial.  
O objetivo geral de manejo desta zona é conservar a baleia fraca e permitir o 
uso sustentável dos recursos pesqueiros.  
Usos permitidos: pesca industrial e artesanal, tráfego de embarcações, 
observadas a legislação e normas vigentes, atividades de proteção, pesquisa 
e monitoramento, tendo em vista a avaliação da situação dos estoques 
pesqueiros na UC. 
 
ZONA URBANIZADA – ZU: Descrição: esta zona abrange áreas que 
possuem alto nível de alteração do ambiente natural, e também aquelas com 
condições favoráveis à expansão das áreas já urbanizadas, buscando seu 
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ordenamento, admitindo-se atividade industrial de baixo potencial poluidor, 
quando localizada próxima à área urbana.  
(...) O objetivo geral de manejo é a realização do ordenamento territorial, 
buscando a minimização dos impactos negativos das atividades que possam 
ser implantadas na zona.  
Usos permitidos: residencial, comercial, industrial, proteção, pesquisa, 
monitoramento ambiental. 
 
ZONA DE SOBREPOSIÇÃO TERRITORIAL – ZST: Descrição: áreas nas 
quais há sobreposição do território da APABF com outras áreas protegidas. 
(...) Usos permitidos: atividades previstas em acordos estabelecidos com os 
detentores/gestores do território sobreposto, quando existentes, proteção, 
pesquisa, monitoramento ambiental e visitação, respeitadas as 
especificidades de cada UC e o acordo firmado com os gestores do território 
sobreposto. A atividade de visitação é permitida, conforme a intensidade de 
uso, a ser definida com base em critérios ambientais e em acordo com os 
gestores do território. 
 
ZONA DE USO DIVERGENTE – ZUD: Descrição: áreas onde ocorre a 
presença de populações humanas e seus usos encontram-se incompatíveis 
com a legislação ambiental, nas quais há processos administrativos e/ou 
judiciais em curso, questionando a legitimidade das ocupações; e áreas onde 
há processos de avanço do mar sobre o continente, resultado de eventos 
climáticos observados nos anos recentes. Trata-se de uma zona provisória. 
Quando possível, após a resolução dos impasses, será incorporada a uma 
das zonas permanentes da UC. Devem ser observadas boas práticas de 
manejo do solo e dos recursos hídricos, sendo vedada a ocupação irregular 
de novas áreas. 
(...) O objetivo geral de manejo é dar visibilidade às áreas ocupadas de forma 
irregular, incompatível com a legislação ambiental ou ainda controversa em 
relação aos ordenamentos existentes e em áreas de risco, nas quais houve 
ação do poder público no sentido de fazer cumprir a legislação ambiental, 
para buscar coibir novas intervenções ao arrepio da lei, bem como buscando 
a recuperação de áreas sensíveis da UC, enquanto se aguarda a conclusão 
dos trâmites do processo judicial e/ou administrativos para posterior 
redefinição da área a uma zona permanente (doc. 11, supra) 
 

Veja-se que, dessas 10 (dez) categorias de zoneamento, apenas 3 (três) 
permitiriam, em tese, algum tipo de intervenção nas áreas urbanas, em que se constitui 
a maioria esmagadora dos Municípios. São elas: a) uso moderado: manutenção de 
ambientes naturais com moderado impacto humano; b) uso múltiplo: manutenção de 
ambientes naturais associada ao uso sustentável e diversificado dos recursos; c) 
urbanizada: ordenamento territorial com minimização de impactos negativos das 
atividades. 

Ou seja, mesmo os espaços em que há permissão de uso, há manifesta 
restrição nesse sentido, sendo estabelecido regramento altamente proibitivo, com 
disciplinas que vão de encontro ao próprio ordenamento jurídico existente e/ou dão 
prioridade a ocupações específicas. 
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Isso quer dizer que mesmo as zonas em que há permissão de uso, os 
regramentos são absolutamente restritivos e não condizentes com a realidade local.  

 
Por exemplo, na zona de uso moderado, apesar de ser possível a 

utilização dos recursos naturais, o corte de vegetação nativa somente poderá ocorrer 
quando devidamente autorizado pelo órgão competente, sem ultrapassar o limite de 
50% da área total do imóvel, o que se contrapõe à própria Lei da Mata Atlântica, que, a 
depender do estágio de regeneração da vegetação, permite o corte total (inicial) ou a 
manutenção de 30% (médio) da vegetação apenas. 

 
Já na área de uso múltiplo, o que se prioriza é o uso do local pela 

comunidade pesqueira artesanal, e não por qualquer cidadão. 
 
Ademais, ao se analisar o mapa de zoneamento constante do 

documento elaborado pelo réu, o que se percebe é que as áreas zoneadas como 
“urbanizadas” são praticamente inexistentes, e há alguns poucos fragmentos de zonas 
de “uso moderado” e “uso múltiplo” – onde o uso também é absolutamente reduzido, 
repita-se. O que predomina no espaço da APA é a zona de uso restrito, que, como o 
próprio nome já diz e se pode ver da descrição acima, restringe quase absolutamente o 
desenvolvimento econômico e social locais. 

 
Não fosse isso, vale dizer que também a Zona de Produção Rural – 

ZPR trouxe diversas restrições, sobretudo às atividades que já vêm sendo licenciadas 
na região, a exemplo da carcinicultura e energia eólica. Isso fica claro, aliás, da 
Informação Técnica n.172/2018, elaborada pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa 
Catarina – IMA que, inclusive, demonstrou preocupação com os licenciamentos já em 
curso, sobretudo aqueles que autorizam o exercício das atividades citadas acima, em 
território que, pela atual minuta do Plano de Manejo, não serão permitidas – apesar de 
o próprio órgão ambiental já ter atestado a viabilidade locacional –, verbis: 

 
(...) Sem a pretensão de citar de forma exaustiva casos concretos que 
apresentem possíveis incompatibilidades quanto ao seu licenciamento 
ambiental frente à proposta de zonas e normas ora em análise, ressaltam-se 
os casos de empreendimentos que já possuem Licença Ambiental Prévia – 
LAP emitida por este instituto, atestando sua viabilidade locacional, como é o 
caso de parques eólicos que serão implantados no município de Laguna. 
Note-se que a proposta de zoneamento em pauta restringe a instalação 
desse tipo de empreendimento apenas na zona denominada Zona de 
Produção Rural – ZPR. Entretanto, em consulta aos projetos eólicos 
licenciados no território se verificou que há previsão de instalação de torres 
de geração onde está proposta a Zona de Uso Restrito, na qual a atividade se 
torna incompatível frente à normas propostas no presente Plano de Manejo. 
Da mesma forma acontece atualmente com o licenciamento ambiental para 
atividade de carcinicultura, que está localizada fora dos limites propostos para 
a ZPR. Outro exemplo de restrição que poderá causar litígio no âmbito do 
licenciamento são os casos de supressão de vegetação nativa e manutenção 
de remanescentes, uma vez que a restrição prevista no plano de manejo 
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ultrapassa os valores estabelecidos na Lei da Mata Atlântica e no Código 
Florestal (doc. 20) 

 
E não é só. Em análise ao mapa produzido para o Município de Laguna, 

por exemplo, o que se percebe é que praticamente 70% da cidade foi impactada pelo 
zoneamento estabelecido pelo Plano de Manejo da APA da Baleia Franca, o que, data 
maxima venia, não se pode conceber, sobretudo porque se trata de município com alto 
índice de adensamento populacional – quer dizer, os terrenos objeto de zoneamento 
são, em grande parte, propriedades privadas. 

 
Aliás, veja-se o mapa de zoneamento: 
 

 
 
Diante disso e da flagrante existência de zoneamento restritivo – onde 

mesmo as zonas em que se permite o uso, este deverá se dar de forma absolutamente 
restritiva – fica claro que o escopo do espaço territorial já criado (Área de Proteção 
Ambiental – APA) está sendo desvirtuado, uma vez que a minuta do Plano de Manejo 
da APA da Baleia Franca nitidamente não compatibilizou o uso particular com a 
conservação da natureza – como era de rigor. 
 

Ora Excelência, com a devida vênia, se a ocupação humana causasse 
tamanho impacto à baleia franca austral Eubalaena australis, espécie cuja necessária 
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proteção motivou a criação da APA da Baleia Franca, certamente o réu não teria 
esperado cerca de 18 (dezoito) anos para regulamentar a ocupação da área! 
 

Ademais, em que pese tenha a minuta previsto três tipos de zonas onde 
será possível a utilização/ocupação humana, parece que o réu as incluiu no 
zoneamento apenas de maneira pró-forma, ou seja, para tentar dar a impressão de que 
se estaria a regrar a modalidade de Unidade de Conservação escolhida, o que, na 
prática, não resultará senão, em espaços cuja utilização/ocupação será drasticamente 
tolhida, em vista da infinidade de restrições impostas, que impedirão quase que por 
completo o potencial econômico/social dos imóveis ali existentes. 

 
Ou seja, mesmo nessas zonas, a possibilidade de uso certamente será 

drasticamente diminuída, de modo a descaracterizar por completo o objetivo da APA, 
que é, repita-se uma vez mais, compatibilizar o uso particular com a conservação da 
natureza. 

 
Veja-se que o próprio “estudo” que, ao que tudo indica, embasou a 

elaboração do Plano de Manejo (doc. 21), detectou que as cidades atingidas pelo 
zoneamento da APA vêm crescendo sistematicamente desde a década de 70, com 
população com características eminentemente urbanas. Veja-se: 

 
(...) O crescimento populacional entre as décadas de 1970 e 2010 (Quadro 2) 
ultrapassou os 100% em alguns municípios do território – como Florianópolis 
que teve aumento de 147,4% no período; ou Içara que teve sua população 
incrementada em 184,4% ou ainda Palhoça que registrou o maior aumento 
populacional, de 397,4%. 
Os municípios de Garopaba e Imbituba tiveram aumento populacional de 
76,5% e 74,1% respectivamente. Enquanto Laguna (+35,7%), Tubarão 
(+32,2%), Paulo Lopes (+3,7%) e Jaguaruna (+1,5%) apresentaram as 
menores taxas de crescimento populacional no período. 
Em 1991 todos os municípios passaram a contar com população 
predominantemente urbana. Florianópolis ultrapassou os 250 mil habitantes 
em população total, Tubarão chegou a quase 100 mil e Palhoça ultrapassou 
os 50 mil habitantes. 
Em 2000, esses municípios - com exceção de Palhoça - apresentavam 
população urbana superior a 70% da população total. (fl. 1) 

 
Isso quer dizer que, se boa parte da população das cidades utiliza do 

território atingido pela APA para fins urbanos, é evidente que o Plano de Manejo – caso 
quisesse realizar os objetivos de uma Unidade de Uso Sustentável ao local –, deveria 
levar em conta tal informação, de modo a balizar não só o direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, mas o uso e ocupação ordenada e viável do solo urbano 
pela população local. 

 
Daí porque, também sob esta ótica, é de se suspender, por ora, o 

processo de aprovação do Plano de Manejo da APA da Baleia Franca. 
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3.2 – Impossibilidade de se elaborar um Plano de Manejo de uma Área de 
Proteção Ambiental - APA como se se tratasse de uma de Unidade de 
Proteção Integral 

 
Como visto no tópico acima, a APA da Baleia Franca é espécie de 

Unidade de Conservação do tipo Uso Sustentável, em que se deve compatibilizar a 
preservação da natureza e o uso sustentável dos recursos. 

 
Pois bem. Igualmente como já dito, o zoneamento imposto pelo réu na 

minuta do Plano de Manejo disponibilizada, determinou que as áreas pertencentes à 
APA da Baleia Franca sejam divididas em 10 zonas, dentre as quais, apenas 3 (três) 
permitem algum grau de utilização humana, quais sejam, a zona urbanizada, a de uso 
moderado e a de uso múltiplo. 

 
Afora a zona urbanizada, que praticamente não aparece no mapa 

anexo à proposta de Plano de Manejo (senão em mais ou menos 5% do território, ou 
nem isso), mesmo as outras duas zonas (uso moderado e uso múltiplo) apresentam 
regramentos altamente restritivos, que, na prática, certamente tolherão o uso desses 
espaços, não permitindo, dessa maneira, o desenvolvimento econômico e social da 
região. 

 
Isso porque, segundo se viu, na zona de uso moderado, apesar de 

admitir certa utilização dos recursos naturais, o corte de vegetação nativa somente 
poderá ocorrer no limite de 50% da área total do imóvel, o que se contrapõe à própria 
Lei da Mata Atlântica, que, a depender do estágio da vegetação, permite o corte total 
ou a manutenção de 30% da vegetação apenas. Já na área de uso múltiplo, o que se 
prioriza é o uso do local pela comunidade pesqueira artesanal, e não por qualquer 
cidadão. 

 
Além disso, a Zona de Produção Rural – ZPR trouxe diversas 

restrições, sobretudo às atividades que já vêm sendo licenciadas na região, a exemplo 
da carcinicultura e energia eólica.  

 
Acerca dos outros zoneamentos, praticamente nada é permitido em 

termos de uso sustentável pela população local. 
 

Do que se vê, então, percebe-se, sem dificuldade, que o réu pretende 
impor regramentos inerentes a uma Unidade de Proteção Integral, ignorando por 
completo o fato de que o plano se refere a uma Unidade de Uso Sustentável, do tipo 
APA, o que, data maxima venia, não lhe é dado fazer. 

 
Isso porque, como já delineado, as Áreas de Proteção Ambiental 

(modalidade de UC ora em análise) são pertencentes ao grupo das Unidades de Uso 
Sustentável, que têm como escopo, reitere-se, verbis: 
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Art. 7o As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois 
grupos, com características específicas:  
(...). 
II - Unidades de Uso Sustentável. 
§ 2o O objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é compatibilizar a 
conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos seus 
recursos naturais. (grifo nosso) 

 
Ou seja, as normas que regem o exercício do direito de propriedade 

nos territórios integrantes da APA devem, de igual maneira, conservar a natureza e a 
utilização humana. Nenhum dos objetivos deve se sobrepor ao outro. 

 
Por outro lado, as Unidade de Proteção Integral têm como escopo 

primordial a preservação da natureza. Nessa modalidade de UC, há um grau 
reduzidíssimo de integração humana, senão vejamos: 

 
Art. 7o As unidades de conservação integrantes do SNUC dividem-se em dois 
grupos, com características específicas: 
I - Unidades de Proteção Integral; 
(...) 
§ 1o O objetivo básico das Unidades de Proteção Integral é preservar a 
natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, 
com exceção dos casos previstos nesta Lei. 

 
Aliás, acerca do tema, colhe-se da doutrina: 
 
(...) O grupo de unidades de proteção integral tem por objetivo a preservação 
da natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos 
naturais, com exceção dos casos previstos em lei (art. 7º, §1º, da Lei do 
SNUNC). A própria Lei Federal n. 9.985, de 2000, cuida de definir como uso 
indireto em seu art. 2º, IX, como “aquele que não envolve consumo, coleta, 
dano, ou destruição dos recursos naturais”.  
As unidades de uso sustentável, por outro lado, têm por propósito 
“compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela 
dos seus recursos naturais”. Por uso sustentável entende-se “a exploração de 
ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais 
renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os 
demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente 
viável” (art. 2º, XL, da Lei do SNUC). 
Verifica-se, pois, que inexiste uma distinção ontológica entre as unidades de 
proteção integral e as de uso sustentável, apresentando ambas o objetivo de 
preservação/conservação da natureza. A distinção, pois, ocorre apenas 
quanto ao grau de restrição aplicável: as unidades de proteção integral 
permitem apenas o uso indireto, enquanto que as de uso sustentável 
autorizam o uso sustentável de parcela de seus recursos naturais (BELTRÃO, 
Antônio. Unidades de uso sustentável e proteção integral: diferenças, 
semelhanças e adequação na escolha. In: AHMED, Flávio. COUTINHO, 
Ronaldo (Coords.). Tutela Jurídica das Áreas Protegidas: Lei n. 9.985/200. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, pp. 4-5). 
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Assim, não se nega a possibilidade de que determinados espaços 
recebam proteção integral por parte do Poder Público, o que se faz através da criação 
de Parques, Estações Ecológicas, Reservas Biológicas, etc. (art. 8º da Lei 9.985/2000). 

 
Para isso, porém, além da existência de características ambientais que 

exijam uma proteção absoluta, é necessário que a criação da Unidade de Conservação 
se dê com esse objetivo precípuo, com base em estudos técnicos socioambientais 
aprofundados, participação popular, enfim, todo um processo específico de criação de 
uma Unidade de Conservação (art. 22 da Lei do SNUC). 

 
Ocorre que, além de o espaço contemplado pela UC em análise não 

deter características inerentes a uma Unidade de Proteção Integral, ela não foi criada 
com esse objetivo, uma vez que se trata de uma Área de Proteção Ambiental que, 
como já exaustivamente mencionado, pertence à categoria de Uso Sustentável que, 
em sua essência, não imprime proteção absoluta à natureza, mas sim, a conservação e 
o uso sustentável da mesma. 

 
Veja-se que a APA da Baleia Franca assim o foi denominada pois em 

seu processo de criação, detectou-se as características dessa modalidade de Unidade 
de Conservação. 

 
Diante disso, resta claro que o réu não pode, data maxima venia, valer-

se do Plano de Manejo para imprimir características de uma Unidade de Proteção 
Integral a uma Unidade de Uso Sustentável. Para tanto, deveria proceder a novo 
processo de criação [ou, ao menos, de recategorização], que exige, além da 
apresentação de estudos próprios e participação popular, outro instrumento normativo 
específico, nos termos do art. 22, § 5º da Lei do SNUC: 

 
As unidades de conservação do grupo de Uso Sustentável podem ser 
transformadas total ou parcialmente em unidades do grupo de Proteção 
Integral, por instrumento normativo do mesmo nível hierárquico do que 
criou a unidade, desde que obedecidos os procedimentos de consulta 
estabelecidos no § 2o deste artigo (destacamos). 
 

Não é à toa que o eg. TRF4 já entendeu que “a escolha entre Unidade 
de Proteção Integral e de Uso Sustentável não se dá a esmo, sendo precedida de 
estudos técnicos (...)” (APELREEX 5000798-54.2011.4.04.7205, QUARTA TURMA, 
Relator JORGE ANTONIO MAURIQUE, juntado aos autos em 15/08/2012). 

 
Diante disso, se não houve a realização de novos estudos, nova 

consulta popular e a edição de instrumento normativo específico (decreto) que 
transforme a Unidade de Uso Sustentável em Proteção Integral, tem-se por evidente 
que o espaço em questão é e continua a ser uma Área de Proteção Ambiental que, 
como tal, detém características específicas, quais sejam, a possibilidade do uso 
sustentável dos recursos naturais, objetivo/característica nitidamente inobservada pelo 
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réu ao tentar, via Plano de Manejo, estabelecer restrições absolutamente incompatíveis 
com a natureza jurídica da UC. 

 
Assim, porque das 10 (dez) zonas estabelecidas para o espaço, 

apenas 3 (três) permitem o uso de parcela dos recursos naturais, sendo que, como 
dito, uma delas aparece em parcela ínfima do espaço (zona urbanizada) e as outras 2 
(duas) detêm regramentos absolutamente restritivos no tocante ao uso, tem-se que os 
objetivos da Unidade de Conservação na modalidade Área de Proteção Ambiental não 
foram observados pelo réu ao elaborar o projeto de Plano de Manejo, trazendo à 
população local manifestos prejuízos de ordem social e econômica. 

 
Reitere-se, não se olvida da imprescindibilidade de proteção ambiental 

da região por meio da criação do Plano de Manejo para a APA da Baleia Franca. No 
entanto, tal Plano não pode ser elaborado ao arrepio da Lei do SNUC, ou seja, sem 
compatibilizar a proteção do meio ambiente com o bem-estar da pessoa humana. 

 
Diante disso, também sob este prisma, é de se acolher a pretensão ora 

deduzida pelos autores, para que se impeça a aprovação definitiva do Plano de Manejo 
da APA da Baleia Franca, prevista para ocorrer nos dias 27/28 de setembro próximos, 
ao menos até que se possa debater mais adequadamente os assuntos suscitados no 
pedido principal que será formulado oportunore tempore. 

 
4 - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE  
 

4.1 – Ausência de interesse público a justificar as diretrizes do Plano de Manejo 
em comento: existência de outros aparatos legislativos que tutelam a proteção 

ambiental 
 

Conforme se viu nos tópicos acima, o réu está em vias de aprovar um 
Plano de Manejo para a APA da Baleia Franca que, além de não ter obedecido ao 
processo de participação popular e não ter sido precedido de estudos técnicos 
socioambientais, contempla em sua essência características de uma Unidade de 
Proteção Integral, ou seja, traz regramentos absolutamente restritivos no tocante ao 
uso, e, naturalmente, manifestos prejuízos de ordem social e econômica a toda a 
região. 

 
Pois bem. Não fosse isso e as demais irregularidades já apontadas 

acima, que maculam por completo o processo de  aprovação do Plano de Manejo em 
questão, venia concessa, tem-se ainda que o zoneamento pretendido para o espaço 
não se coaduna com o interesse público, que deve nortear os atos da Administração, 
pelas mais variadas razões. 

 
Isso porque, Excelência, parte das áreas que serão atingidas – caso, 

de fato, sejam implementados os aludidos zoneamentos, no que não se acredita – já 
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são protegidas por lei, o que torna absolutamente desnecessária a imposição de novas 
limitações administrativas, que somente terão o condão de onerar os cofres públicos 
com o pagamento de indenizações pelo esvaziamento do conteúdo econômico do 
direito de propriedade.  

 
Conforme a própria minuta apresentada, a área em comento 

compreende alguns ambientes de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, dentre 
outros ecossistemas. 

 
Nesse diapasão, a boa parte dos espaços atingidos pelo Plano de 

Manejo já está sujeita à incidência da Lei Federal nº 12.651/2012 – Código Florestal 
Brasileiro, por se tratar de áreas de preservação permanente (vegetação de restinga 
como fixadora de duna, manguezais, etc.), conforme estabelecem as diversas alíneas 
do art. 4º, daquele diploma.   

 
Isto sem falar na Lei Federal nº 11.428/2006, que “dispõe sobre a 

utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica, e dá outras 
providências”. Dentre as inúmeras restrições instituídas pelo diploma, está aquela 
contida no artigo 14, que veda a supressão de vegetação primária e secundária nos 
estágios médio e avançado de regeneração.   

 
Essa realidade é reconhecida, inclusive, em “texto” elaborado pela 

Consultora Deisi Delfino, com base em sua tese de doutorado – e que, ao que tudo 
indica, foi utilizado como base para a elaboração do Plano de Manejo –, tendo assim 
concluído (doc. 22): 

 

 
 

Ademais, vale dizer que os Planos Diretores dos Municípios 
compreendidos pelo zoneamento sugerido para a APA da Baleia Franca também 
possuem zoneamentos absolutamente restritivos no tocante ao uso dos recursos 
naturais protegidos, tanto que preveem em suas disciplinas a existência de zonas 
compreendidas como APP, nas quais não se admite qualquer tipo de intervenção.  
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Assim, Excelência, pouco resta da área compreendida pela APA da 
Baleia Franca que ficará de fora da incidência destes diplomas, bem como de outros, 
além das leis específicas, como, por exemplo, os Planos Diretores dos Municípios 
envolvidos e, ainda a Lei Federal nº 7.661/1988, que instituiu o Plano Nacional de 
Gerenciamento Costeiro. Logo, como referido, absolutamente desnecessária a criação 
de zoneamentos na forma como apresentados para o local, que apenas irão ampliar 
ainda mais o que já está estabelecido em toda a legislação em vigor. 

 
Diante disso, não há razão para se impor ao espaço em questão um 

zoneamento mais restritivo do que as próprias normativas ambientais que já se aplicam 
a parte considerável da área, e cujo âmbito de incidência deve ser avaliado a cada 
caso isolado, sem que para isso se transforme o local em “terra arrasada”, ou em 
verdadeiro santuário ecológico, data maxima venia. 

 
Diante disso, dúvidas não restam de que falta interesse público a 

respaldar a pretensão do requerido, elemento indispensável à prática dos atos da 
Administração, motivo pelo qual, também sob esta ótica, é de se dar guarida ao pleito 
formulado pelas autoras na presente cautelar, a fim de que seja determinada, por ora e 
pelos motivos expostos, a suspensão dos atos de aprovação do Plano de Manejo da 
APA da Baleia Franca. 
 
4.2 – Ausência de características ambientais do local para os zoneamentos 
apresentados 

 
Segundo se viu dos tópicos anteriores, o requerido está em vias de 

finalizar o Plano de Manejo da APA da Baleia Franca. Para tanto, ainda que à míngua 
da participação popular e dos estudos necessários, confeccionou documento em que 
estabeleceu zoneamentos para a área compreendida pela UC. 

 
Como se sabe, o zoneamento, seja proveniente de um Plano Diretor 

Municipal, seja proveniente de um Plano de Manejo, deve refletir a realidade fática sob 
os prismas social e ambiental, a fim de contribuir para o bom uso dos espaços. 

 
Vale lembrar, também, ainda uma vez, que as APAs são espécies de 

UCs que integram o Grupo das Unidades de Uso Sustentável e que tais espaços 
protegidos são áreas que visam a conciliar a conservação da natureza com o uso 
sustentável dos recursos naturais. Nesse grupo, atividades que envolvem coleta e uso 
dos recursos naturais são permitidas, mas desde que praticadas de uma forma em que 
a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos esteja 
assegurada. 
 

Diante das referidas definições, tem-se que, para a elaboração de um 
Plano de Manejo, apto a nortear as diretrizes de uma APA, as áreas utilizadas para 
tanto devem ser dotadas de características específicas, nos termos do que estabelece 
a Lei do SNUC e demais legislações ambientais. 
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Ocorre que nem todas as áreas abrangidas pela APA da Baleia Franca 
possuem, de fato, as características naturais aptas a imprimir a proteção pretendida, 
sobretudo à luz da legislação de regência. Ou melhor, vários espaços, apesar de 
inseridos na APA em questão, não merecem os zoneamentos restritivos que 
receberam, sobretudo pela ausência de característica ambiental que os represente. 

 
A exemplo dos ecossistemas identificados no Plano de Manejo como 

pertencentes à zona de conservação – ZC, tem-se que nem todos merecem absoluta 
proteção, nos termos do que previsto na proposta. 

 
Veja-se que, por exemplo, “(...) os remanescentes de vegetação nativa 

do Bioma Mata Atlântica que se encontram em avançado estágio de regeneração”, 
apesar de, sem dúvida, merecerem especial proteção, podem ser utilizados na prática, 
nos termos da Lei da Mata Atlântica. 

 
Trata-se da hipótese de supressão dessa espécie de vegetação para 

fins de loteamento ou edificação, desde que seja previamente autorizados pelo órgão 
estadual competente e que seja garantida “(...) a preservação de vegetação nativa em 
estágio avançado de regeneração em no mínimo 50% (cinqüenta por cento) da área 
total coberta por esta vegetação” (art. 30, I, da lei da Mata Atlântica). 

 
Ou seja, a utilização da vegetação de Mata Atlântica em estágio 

avançado é dotada de regras que restringem parte de sua utilização, porém, não a 
proíbem por completo, como o faz o projeto de Plano de Manejo em questão, 
sobretudo ao zonear os espaços que contenham essa vegetação como zona de 
conservação – ZC, que não permite o “(...) uso direto dos recursos naturais” (doc. 11, 
supra, fl. 16). 

Do mesmo modo o promontório da praia da Villa que, como previsto no 
Plano de Manejo, apresenta características ambientais intocáveis. 

 
Ocorre que, como se sabe, os promontórios, apesar de serem 

ecossistemas importantes, que devem ser preservados, não são identificados na 
Legislação Federal como áreas não passíveis de uso, ou como áreas de preservação 
permanente, o que leva a crer que o uso desses espaços é sim permitido, ainda que 
com restrições.  

Diante disso, ao zonear especificamente o promontório da Villa como 
uma Zona de Conservação (que, como se viu, pressupõe a inutilização de espaços), o 
Plano de Manejo novamente imprimiu proteção inadequada ao local, que não detém 
características ambientais para tanto, o que, data maxima venia, não se pode aceitar. 

 
Outras diversas situações semelhantes podem ser identificadas, como, 

por exemplo, zoneamentos que têm como objetivo proteger a vegetação de restinga 
independente da função desempenhada (se de fixar dunas ou estabilizar mangues), ou 
zoneamentos que restringem o uso em locais já amplamente atropizados, dentre tantas 
outras. 
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Esse fato foi inclusive identificado pelo próprio Instituto do Meio 
Ambiente de Santa Catarina – IMA na já citada Informação Técnica 172/2018, verbis: 

 
(...) corre-se o risco dessas diretrizes não estarem alicerçadas no âmbito da 
legislação ambiental vigente, com destaque para a aplicação da Leis 
12.651/2012 e 11.428/2006, dos diplomas legias atinentes às atividades 
consideradas de utilidade pública e interesse social, bem como de critérios 
técnicos em escala adequada. 
A relevância aqui atribuída na identificação de possível incongruências das 
normas e zonas propostas no Plano de Manejo, frente à legislação ambiental 
se justifica uma vez que a Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca se 
enquadra como Unidade de Conservação de uso sustentável, a qual torna-se 
imprescindível a compatibilização entre a propriedade privada e proteção 
ambiental (ANTUNES, 2014). 
Conclusão: Pelo exposto e considerando o teor da Comunicação Interna n. 
250/2018 que ensejou o despacho jurídico em 15/08/2018 tendo definido 
que o Plano de Manejo não poderá prever limitações de uso e ocupação 
do solo que não estejam contempladas em lei, entendemos pela 
necessidade de revisão geral do texto à luz da legislação vigente (...) 
(...) Outro exemplo de restrição que poderá causar litígio no âmbito do 
licenciamento são os casos de supressão de vegetação nativa e 
manutenção de remanescentes, uma vez que a restrição prevista no 
plano de manejo ultrapassa os valores estabelecidos na Lei da Mata 
Atlântica e no Código Florestal. (doc. 20, supra, grifos nossos). 

  
Isso quer dizer que, a exemplo do que se demonstrou acima e do que 

concluiu o próprio órgão ambiental de Santa Catarina, o zoneamento imposto pelo 
Plano de Manejo, em muitos pontos, não está a refletir a realidade ambiental do local, 
tampouco os objetivos iniciais da Unidade de Conservação em questão (APA), 
apresentando-se como forma de apenas tolher o uso dos espaços pela população. 

 
Daí porque, também sob essa ótica, é de se acolher a pretensão ora 

deduzida pelos autores, para a imediata suspensão do processo de elaboração do 
Plano de Manejo da APA da Baleia Franca, prevista para ocorrer nos dias 27/28 do 
corrente mês e ano. 

 
4.3- Da necessidade de indenização, pelo Poder Público, sobre os terrenos 
atingidos pelo zoneamento restritivo do Plano de Manejo  

 
Por fim, vale dizer que, caso os zoneamentos impostos pelo projeto de 

Plano de Manejo da APA da Baleia Franca sejam mantidos, centenas de propriedades 
privadas perderão seu potencial econômico, seja pela impossibilidade/restrição de uso, 
reforma, construção, etc. 

 
Como já restou esclarecido, a APA da Baleia Franca é Unidade de Uso 

Sustentável, criada com vistas a compatibilizar a preservação da natureza e o uso da 
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mesma pela população humana – embora, como visto, esses objetivos tenham sido 
distorcidos pelo Plano de Manejo apresentado, data venia. 

 
Diante disso e porque a principal característica dessa modalidade de 

UC é a possibilidade de uso dos espaços pela população, a Lei do SNUC estabeleceu 
que esses espaços serão formados por áreas públicas e privadas: “A Área de Proteção 
Ambiental é constituída por terras públicas ou privadas.” (art. 15, §1º). 

 
Isso quer dizer que, diferentemente do que ocorre com as Unidades de 

Proteção Integral, em que o espaço passa a ser público e a população atingida é 
desapropriada do local (desapropriação indireta), nas APAs o imóvel atingido pode se 
manter em nome do proprietário, ou seja, ser ainda privado. 

 
Ocorre que, não raro, mesmo a criação de Unidades de Conservação 

de Uso Sustentável acaba por restringir demasiadamente os espaços privados 
existentes dentro da UC, o que resulta na seguinte situação: o cidadão continua com a 
propriedade de determinado imóvel (pagando, inclusive, os encargos daí decorrentes), 
porém fica impedido de dele extrair o conteúdo econômico. De fato, qual o sentido de 
se ter um imóvel, porém, não poder dele usufruir? 

 
Diante disso foi que, ao analisar situação análoga à que ora se cuida, o 

STJ entendeu cabível justa indenização para aqueles que, pela criação de área 
protegida de uso sustentável, têm significativo esvaziamento econômico de sua 
propriedade, verbis: 

 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. 
NÃO CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DO EFETIVO APOSSAMENTO E 
DA IRREVERSIBILIDADE DA SITUAÇÃO. NORMAS AMBIENTAIS. 
LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. ESVAZIAMENTO ECONÔMICO DA 
PROPRIEDADE. AÇÃO DE DIREITO PESSOAL. PRESCRIÇÃO 
QUINQUENAL. 
1. A criação de áreas especiais de proteção ambiental - salvo quando tratar-
se de algumas unidades de conservação de proteção integral e de uso 
sustentável em que a lei impõe que o domínio seja público - configura 
limitação administrativa, que se distingue da desapropriação. Nesta, há 
transferência da propriedade individual para o domínio do expropriante com 
integral indenização; naquela, há apenas restrição ao uso da propriedade 
imposta genericamente a todos os proprietários, sem qualquer indenização. 
2. Se a restrição ao uso da propriedade esvaziar o seu valor econômico, 
deixará de ser limitação para ser interdição de uso da propriedade, e, 
neste caso, o Poder Público ficará obrigado a indenizar a restrição que 
aniquilou o direito dominial e suprimiu o valor econômico do bem. (Hely 
Lopes Meirelles. Direito Administrativo Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 2009. 
35ª ed., págs. 645/646.) 3. Esta indenização, todavia, não se fundará na 
existência de desapropriação indireta, pois, para que esta ocorra é necessário 
que haja o efetivo apossamento da propriedade pelo Poder Público. Desse 
modo, as restrições ao direito de propriedade, impostas por normas 
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ambientais, ainda que esvaziem o conteúdo econômico, não se constituem 
desapropriação indireta. 
4. Assim, ainda que ocorrido danos aos agravados, em face de eventual 
esvaziamento econômico de propriedade, tais devem ser indenizados pelo 
Estado, por meio de ação de direito pessoal fundada na 
responsabilidade aquiliana, cujo prazo prescricional é de 5 anos, nos 
termos do art. 10, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.365/41. 
5. No caso dos autos, como bem esclarece a sentença, mantida pelo 
acórdão, o ato administrativo municipal ocorreu em março de 1993, e a 
demanda só foi proposta em 18.5.2007, depois de esgotado, portanto, o lapso 
prescricional. 
Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp 155.302/RJ, Rel. Ministro 
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 
20/11/2012). 

 
E ainda: 

 
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO 
CPC. INOCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. CRIAÇÃO DE LIMITAÇÃO 
ADMINISTRATIVA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ILEGITIMIDADE 
ATIVA AD CAUSAM E JUSTA INDENIZAÇÃO. SÚMULA N.º 07/STJ. 
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA. SÚMULA 119/STJ. DESAPROPRIAÇÃO 
INDIRETA. CRIAÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. DIREITO À 
INDENIZAÇÃO. ESVAZIAMENTO ECONÔMICO DO DIREITO À 
PROPRIEDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. LEI ESTADUAL N.º 
5.598, DE 06.02.1987. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
(...) 8. Controvérsia gravitante em torno da indenizabilidade ou não de área 
atingida por limitação administrativa advinda da criação de Área de Proteção 
Ambiental. 
9. A questão inerente à indenizabilidade da área atingida pela criação de 
Parques Estaduais e de Áreas de Proteção Ambiental, tout court, é matéria de 
mérito e tem sido decidida positivamente pelo Pretório Excelso, sob o 
enfoque de que limitação legal ou física encerra expropriação, a qual, no 
nosso sistema constitucional, que também protege a propriedade, gera 
indenização. 
10. A distinção que se impõe é a de que a indenização pelo preço de 
mercado abarca todo o imóvel sem indagação de sua exploração econômica 
ex abundantia; ao passo que, comprovada a utilidade econômica da cobertura 
vegetal com novel impedimento de explorações outras, acresce-se um plus à 
indenização em prol da cláusula da justeza da reposição patrimonial. 
Precedentes: STF: RE n.º 134.297-8/SP, Relo. Celso Mello, 1ª T., DJ de 
22.09.1995; RE n.º 267.817/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, 2ª T, DJ de 
29.11.2002; STJ: RESP n.º 401.264/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª T, DJ de 
30.09.2002; RESP n.º 209.297/SP, Rel. Min. Paulo Medina, 2ª T. DJ de 
10.03.2003. 
(...)15. In casu, a despeito de respeitáveis opiniões acerca da inexistência de 
efetivo apossamento administrativo da área, ao fundamento de que a Lei 
Paulista n.º 5.598/87, apenas, criou limitação administrativa ao uso da 
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propriedade, a referida limitação administrativa ocasionou o 
esvaziamento econômico do direito de propriedade, consoante se infere 
da sentença às fls. 784/786 (...) (REsp 439.192/SP, Rel. Ministro TEORI 
ALBINO ZAVASCKI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 07/12/2006, DJ 08/03/2007, p. 160). 

 
De fato, não se trata de desapropriação indireta, mas de direito pessoal 

à indenização, pelos danos perpetrados pelo Poder Público à propriedade particular! 
 
Aliás, o TJPR também já decidiu nesse sentido: 
 
EMBARGOS INFRINGENTES. APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUIÇÃO DE 
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. DESVALORIZAÇÃO DAS ÁREAS DO 
AUTOR QUE SE ENCONTRAM INSERIDAS NA ÁREA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INDENIZAÇÃO 
REFERENTE À DESVALORIZAÇÃO DA ÁREA. ACERTO, NESTA PARTE, 
DO ACÓRDÃO EMBARGADO. Restando demonstrado pelo laudo pericial 
que as áreas atingidas pela Área de Proteção Ambiental  APA de Serra Geral 
sofreram uma severa desvalorização  passaram a ter valor bem inferior ao 
das áreas de terra situadas na mesma região e que estão fora da APA , certo 
ser afirmado que o Estado tem o deve de indenizar os proprietários dessas 
áreas, até porque não é lícito que, em prol do meio ambiente, penalize 
particular. Nada impede que o Estado restrinja o uso de propriedade particular 
em razão do interesse coletivo, mas deve, por outro lado, e desde que de seu 
ato resulte prejuízo a particular  e isso ocorreu na espécie , indenizar este 
pelos prejuízos que lhe foram causados. (...) (TJPR - 4ª C.Cível em 
Composição Integral - EIC - 456053-8/02 - Prudentópolis -  Rel.: Eduardo 
Sarrão - Unânime -  J. 23.11.2010) 
 

Esse é o espírito da própria Lei do SNUC, ao estabeler em seu art. 5º 
que: 

O SNUC será regido por diretrizes que: 
(...)  
X - garantam às populações tradicionais cuja subsistência dependa da 
utilização de recursos naturais existentes no interior das unidades de 
conservação meios de subsistência alternativos ou a justa indenização 
pelos recursos perdidos (grifamos). 

 
Diante disso, tem-se por evidente que, caso se mantenham os 

zoneamentos absolutamente restritivos constantes do Plano de Manejo em questão, o 
Poder Público terá de indenizar centenas de proprietários de imóveis existentes no 
interior da APA, que certamente terão seus usos absolutamente tolhidos. 

 
Em outras palavras, a elaboração do Plano de Manejo da APA da 

Baleia Franca, em uma área em que já vigoram inúmeras restrições administrativo- 
ambientais ao direito de propriedade, não trará qualquer benefício a mais à coletividade 
e, em contrapartida, irá onerar sobremaneira os cofres públicos com o pagamento de 
indenizações às milhares de proprietários lá existentes. 
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Por tudo isto, Excelência, também sob esta ótica, é de se dar guarida 
ao pleito formulado pelas autoras.  

6 – DA TUTELA CAUTELAR A SER CONCEDIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE 

O art. 4º da Lei n. 7.347/85, prevê expressamente a possibilidade da 
propositura de tutela cautelar visando à tutela dos interesses defendidos na lei. 
Ademais, a tutela cautelar é também regulada pelo art. 305 e ss. do NCPC. 

 
Diante disso e por todo o exposto até aqui, é fundamental a concessão 

da tutela cautelar antecedente, para que o réu seja impedido de ultimar o processo de 
aprovação do Plano de Manejo da APA da Baleia Franca, que abarca os Municípios de 
Florianópolis, Garopaba, Içara, Imbituba, Jaguaruna, Laguna, Palhoça, Paulo Lopes, 
Tubarão e Balneário Rincão ao menos até que a matéria seja amplamente apreciada 
em lide principal (cujo pedido será formulado após a efetivação da tutela cautelar), 
quem sabe até à luz dos elementos trazidos pelo próprio réu. Isso sem falar na 
manifestação de outros órgãos públicos e privados, o que certamente contribuirá para 
um melhor esclarecimento das circunstâncias que envolvem o projeto em tela.  

 
Não se pretende, Excelência, a paralisação definitiva e indeterminada 

do processo de aprovação do Plano de Manejo da APA da Baleia Franca.  O que se 
quer, apenas, é evitar seja este seja formalmente aprovado da forma como foi 
elaborado até aqui, de modo a acarretar a absoluta ineficácia da sentença a ser 
proferida na ação civil pública, cujos pedidos a ela inerentes serão formulado no prazo 
a que se refere o art. 308 do CPC. 

 
Com efeito, a concessão de tutela cautelar em caráter antecedente 

revela-se indispensável a evitar que sejam ultimadas as medidas para a constituição do 
Plano de Manejo da APA da Baleia Franca, prevista para ocorrer nos dias 27/28 do 
corrente, a fim de permitir que o tema seja melhor debatido na lide principal e se possa 
melhor esclarecer as graves irregularidades que permearam o seu processo de 
elaboração. 

 
O fundamento legal para tanto, repita-se, reside no disposto no art. 4º 

da Lei 7.347/85 c/c 305 e ss. do novo CPC, que exigem a demonstração dos requisitos 
da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, 
aquele já demonstrado, quantum satis, na fundamentação desta peça, conquanto se 
sabe da iminente aprovação da minuta do Plano de Manejo da APA da Baleia Franca, 
bem como nos evidentes vícios que permearam o processo de elaboração de dito 
documento, quais sejam: 

 
1) Inobservância à Lei dos SNUC para a criação do Plano de Manejo 

pois ficou comprovada: 1) ausência de consultas públicas, o que acaba 
por ferir o princípio da participação, publicidade e direito à informação, não 
permitindo, desta forma, que a população opinasse no procedimento, 
afetando direta ou indiretamente, diversos direitos; 2) ausência de estudos 
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e diagnósticos técnicos, econômicos e socioambientais, que pudessem 
permitir a identificação da localização, a dimensão e os limites mais 
adequados para o zoneamento da unidade de conservação; 3) 
inobservância às normas municipais em vigor, visto que não foram 
levadas em conta as políticas públicas/normativas vigentes nos 
Municípios da região. 

 
2) Ofensa ao requisito da finalidade do Plano de Manejo, pois: 1) trata-

se, a APA da Baleia Franca, de Unidade de Uso Sustentável, cujos 
objetivos são a compatibilização do meio ambiente e uso sustentável dos 
bens ambientais, situação não observada pelo réu ao elaborar a minuta 
do Plano de Manejo; 2) a elaboração do Plano tratou a APA como se 
fosse uma Unidade de Conversação de Proteção Integral, uma vez que 
somente 3 dos 10 zonemanetos previstos permitem algum grau de 
utilização humana, trazendo à população grandes prejuízos de ordem 
social e econômica; 

 
3) Ofensa aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, pois: 1) restou clara a falta de 
interesse público a respaldar a intenção da aprovação do Plano de 
Manejo; 2) os zoneamentos apresentados não se coadunam com as 
características ambientais do local; 3) o Poder Público terá de indenizar as 
centenas de proprietários de imóveis existentes no interior da APA, que 
perderão seus poteciais econômicos, de modo a sobrecarregar os cofres 
públicos.  

 
O perigo de dano é evidente, pois, caso efetivada a implementação do 

Plano de Manejo da APA da Baleia Franca em comento, os direitos das populações 
que integram os Municípios por ele atingido será profundamente afetado. 

 
Isso sem contar, é claro, com os imensuráveis prejuízos que serão 

ocasionados aos setores agrícola, de carcinicultura e de energia eólica, que não 
apenas terão suas atividades econômicas limitadas pelos restritivos zoneamentos 
impostos pelo Plano de Manejo, como terão prejuízos econômicos imensuráveis com a 
proibição de expansão de suas atividades, nos termos, aliás, da já citada Informação 
Técnica emitida pelo IMA (doc. 20, supra) 

 
A exemplo disso, merece destaque os inúmeros gastos despendidos 

em novas tecnologias pelo setor de carcinicultura no Estado de Santa Catarina, que, 
apenas nos últimos anos, investiu milhares de reais para a produção de camarões de 
forma biossegura no Município de Laguna/SC, uma das atividades de significativa 
representatividade para a economia da região. 

 
Vê-se, portanto, que ao permitir a aprovação do Plano de Manejo como 

ora imposto, sem participação de toda a sociedade envolvida, estar-se-á a aprovar uma 
norma de política pública sem qualquer participação popular e ao completo arrepio da 
Lei. 
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Ora, Excelência, uma vez aprovado formalmente o Plano de Manejo, 
qualquer sentença a ser proferida na ação civil pública a ser proposta será 
absolutamente ineficaz, posto que a mesma terá perdido o seu objeto. 

 
Vale reiterar, ainda uma vez, que, em que pesem todas as falhas 

apontadas nos tópicos anteriores, o referido Plano de Manejo está na iminência de ser 
finalizado, tendo-se notícia de que vários eventos de conclusão vêm sendo 
promovidos, e que inclusive, a minuta está em vias de ser ultimada entre os dias 27/28 
de setembro, conforme Ofício Circular 06/2018 – CONAPABF (doc. 10, supra). 

 
Portanto, Excelência, demonstrada a presença dos requisitos 

necessários à concessão da tutela cautelar antecedente, se não houver uma decisão 
impedindo que se dê andamento à aprovação da minuta do Plano de Manejo da APA 
da Baleia Franca, as populações dos nove Municípios ficarão com seus direitos 
inviabilizados, causando-lhes, por óbvio, imensuráveis prejuízos. 

 
 

6 – PEDIDOS E REQUERIMENTOS 
  
Ex positis, requerem se digne Vossa Excelência de: 

 
a) conceder a tutela cautelar em caráter antecedente pretendida, 

inaudita altera pars, consubstanciada na determinação ao réu para 
que suspenda o processo de aprovação do Plano de Manejo da 
APA Baleia Franca, abstendo-se de colocar em votação a proposta 
nos dias 27/28 de setembro próximos, conforme programado 
(Ofício Circular 06/2018 – CONAPABF – doc. 10), ao menos até 
que a matéria seja reavaliada por esse d. juízo, nos autos da ação 
civil pública, cujo pedido principal será formulado no prazo de que 
trata o art. 308 do NCPC; 

b) determinar a citação e a intimação do réu, no endereço indicado no 
preâmbulo desta para, querendo, contestar a presente, no prazo de 
5 (cinco) dias (art. 306 do NCPC); 

c) após a análise do pedido cautelar, determinar o prosseguimento do 
feito nos termos do art. 308 do NCPC. 

 

Requer, ainda, se for o caso, provar o alegado por todos os meios de 
prova em direito admitidas (CPC, art. 369), especialmente, a documental que 
acompanha esta, dentre outras que porventura se façam necessárias. 
 

Pugna-se, por fim, que todas as intimações destinadas à requente 
sejam realizadas, exclusivamente, na pessoa do advogado Marcelo Buzaglo Dantas 
(OAB/SC 11.151). 
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Dão à causa, para efeitos legais, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), 
deixando de recolher custas iniciais em virtude do que dispõem os artigos 18, da Lei 
Federal nº 7.347/1985 e artigo 87, caput, da Lei Federal nº 8.078/1990. 

  
Nesses termos. 
Pedem deferimento.  

  
Florianópolis, 17 de setembro de 2018. 
  
 

Marcelo Buzaglo Dantas                                                Fernanda de Oliveira Crippa 
OAB/SC 11.151                                                                 OAB/SC 41.403 

 
 

Gabriela Giacomolli                                                                 Monique Demaria 
   OAB/SP 302.996                                                                    OAB/SC 50.486 

 
Lista de Documentos 

 
 
Doc. 02: Procuração, estatuto e demais documentos da Associação Empresarial de 
Laguna – ACIL. 
Doc. 03: Procuração, estatuto e demais documentos do Sindicato do Comércio 
Atacadista e Varejista de Laguna – SINDILOJAS. 
Doc. 04: Procuração, estatuto e demais documentos da Associação Catarinense de 
Criadores de Camarão. 
Doc. 05: Procuração, estatuto e demais documentos da Associação Comercial e 
Industrial e Garopaba – ACIG. 
Doc. 06: Procuração, estatuto e demais documentos da Associação Empresarial de 
Imbituba – ACIM. 
Doc. 07: Procuração, estatuto e demais documentos da Associação Empresarial de 
Tubarão – ACIT. 
Doc. 08: Procuração, estatuto e demais documentos da Associação Empresarial de 
Jaguaruna e Sangão  – ACIRJ. 
Doc. 09: Portaria de Criação do Conselho Consultivo da APA da Baleia Franca, n. 48, 
de 22 de junho de 2006. 
Doc. 10: Ofício Circular n. 06/2018. 
Doc. 11: Minuta do Plano de Manejo da APA da Baleia Franca – “Área de Proteção 
Ambiental da Baleia Franca – Normatização e Zoneamento”. 
Doc. 12: E-mails trocados com o chefe da APA da Baleia Franca, Sr. Cecil Roberto de 
Maya Brotherhood de Barros, solicitando a cópia integral do processo administrativo 
referente à criação do Plano de Manejo. 
Doc. 13: E-mails trocados com o chefe da APA da Baleia Franca, Sr. Cecil Roberto de 
Maya Brotherhood de Barros, solicitando a cópia integral do processo administrativo 
referente à criação do Plano de Manejo. 
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Doc. 14: Comprovante de pedido de Informação de nº 02680.001479/2018-52, 
protocolado perante o Sistema de Acesso à Informação do ICMBio e resposta 
apresentada. 
Doc. 15: Atas de reunião disponibilizadas no Blog da APA da Baleia Franca; 
Doc. 16: Manifestações publicadas pela sociedade lagunense. 
Doc. 17: Manifestações dos vereadores da Prefeitura de Laguna. 
Doc. 18: Manifestação da Fundação Lagunense do Meio Ambiente – FLAMA. 
Doc. 19: Manifestação da Associação dos Municípios da Região de Laguna – 
AMUREL. 
Doc. 20: Informação Técnica 172/2018 emitida pelo Instituto do Meio Ambiente de 
Santa Catarina – IMA. 
Doc. 21: “Estudo” socioeconômico. 
Doc. 22: “Estudo” dos territórios da APA da Baleia Franca. 
 
 
 

































































































































































































P R O C U R A Ç Ã O 

Pelo presente instrumento particular de mandato, Associação Emprearial de 
Imbituba - ACIM, inscrita sob o CNPJ n°. 80.987.837/0001-05, estabelecida à Rua 
Nereu Ramos, 815, 2° andar, centro, nesta cidade de Imbituba/SC, neste ato 
representada pelo seu Administrador Provisório Santos Pacheco Alves, brasileiro, 
natural de Imbituba, nascido em 09/03/1948, viúvo, empresário, inscrito no CPF sob n° 
096.445,399-15 e RG n° 109.788, órgão emissor SSP/SC em 17/09/2012, residente e 
domiciliado à Rua Hans Dieter Schmidt, 33 - Vila Nova, Imbítuba/SC, nomeia e 
constituem seus procuradores os Drs. MARCELO BUZAGLO DANTAS, brasileiro, 
casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Santa 
Catarina, sob o n. 11.151 e no CPF sob o n. 849.360.029-68, FERNANDA DE 
OLIVEIRA CRIPPA, brasileira, solteira, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seção de Santa Catarina, sob o n. 41.403 e no CPF sob o n. 073.947919-98, 
MONIQUE DEMARIA, brasileira, solteira, advogada, inscrita na Ordem dos Advogados 
do Brasil, Seção de Santa Catarina, sob o n. 50.486 e no CPF sob o n. 063.373.219-28, 
e GABRIELA GIACOMOLLI, brasileira, solteira, advogada, inscrita na Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, sob o n. 302.996 e no CPF sob o n. 
352.652.558-77, todos advogados integrantes da sociedade "BUZAGLO DANTAS 
ADVOGADOS", registrada na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Santa 
Catarina, sob o n. 998, inscrita no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas do 
Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o n. 07.142.921/0001-38, com sede à Rua 
Adolfo Melo n. 38, edifício "Executive Manhattan", ^° andar, Centro, Florianópolis, 
Estado de Santa Catarina, CEP: 88015-090, a quem confere os poderes gerais para o 
foro e os da cláusula extra judicia, além dos de receber, dar quitação, transigir e, 
especialmente, atuar na defesa de seus direitos e inferes^^perante o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (")ÒMBiar), jf)odendo, ainda, os ora 
outorgados, substabelecer, no todo ou em patte.^s podgres/ibra conferidos. 

/ 
Florian jrgosto 

/l 
2018. 

Santos Pacheco Alves 
ijnistrador Provisório - ACIM jf̂ mist 



ACIMO 
A S S O C I A Ç Ã O tMPITE&AlUAL DE WBJTUBA 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO ^MPRi 
- ACIM, REALIZADA NO DIA 21 DE OUTUBRO DE 2016. 

Aos vinte e um dias do mês de Outubro do ano de dois mil e dezesseis, às oito "Fioras e trinta 
minutos, em segunda convocação {art 16, 2^ parte), na sede da ACIM, na Rua Nereu Ramos, 
815 - 29 andar. Centro, ImbItuba/SC, reuniram-se, em Assembleia Geral Extraordinária, os 
associados em dia com suas obrigações sociais. Verificado o livro de presença (art.18), apurou-
se que havia quorum legal para a instalação da Assembleia. Em observância ao disposto no art. 
18 § 19, foi designado para presidir os trabalhos o Sr. Milton Chukster, Presidente do Conselho 
Deliberativo, que declarou instalada a Assembleia, em 2^ convocação, convidando para compor 
a mesa o Diretor Administrativo Sr. Santos Pacheco Alves, para servir como secretário. 
Composta a mesa, comunicou que a Assembleia havia sido regularmente convocada, por edital 
publicado no jornal Nosso Povo, à página treze da edição setecentos e oitenta e nove do dia 
seis de outubro do ano de dois mil e dezesseis {art . l4 §§ 19 e 29), solicitado ao secretário que 
procedesse a leitura do Edital, cujo teor é o seguinte: O Presidente do Conselho Deliberativo da 
Associação Empresarial de Imbituba ~ ACIM, inscrita no CNPJ sob o n° 80.987.837/0001-05, no 
uso de suas atribuições estatutárias, convoca os associados, em gozo de seus direitos, para a 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no recinto da sede da ACIM, na Rua Nereu 
Ramos, 815, em Imbituba/SC, no dia 21 de outubro de 2016, às 08hOO em primeira convocação 
e às 08h30min em última, com a seguinte Ordem do Dia; Deliberar sobre o Novo Estatuto Social 
da ACIM. Observações: 1) O texto do documento está à disposição dos associados, na sede da 
ACIM, para exame e comentários; 2) Estão aptos a participar 275 associados. Imbituba (SC), 05 
de Outubro de 2016. (ass) Milton Chukster, Presidente do Conselho Deliberativo. Procedida a 
sua leitura, passou-se ao exame a deliberação do assunto nele constante. Inicialmente, foi 
aprovado que a presente ata fosse lavrada de forma fiel e circunstanciada e assinada apenas 
pela mesa (art. 19). Após examinado o texto e discutido o assunto, colocou-se em votação, 
tendo sido aprovada Emenda Estatutária por mais de 2/3 (dois terços) dos votos, passando a 
vigorar o Estatuto Social da ACIM, com p seguinte teor a partir dessa data. 

ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE IMBITUBA - ACIM 
CNPJ 80.987.837/0001-05 

ESTATUTO SOCIAL 

1 índice 

Título 1 Da Associação, Constituição, Sede, Fins e Duração Arts. 1" ao 4° 02-03 

Título 11 Dos Associados, Deveres e Direitos Arts. 5" ao 12 03-06 

Título III Dos Órgãos Administrativos e Consultivos Art. 13 07-19 

Capitulo 1 Das Assembleias Gerais e das Eleições Arts. 14 ao 29 07-11 

Seção 1 Das Assembleias Gerais Arts. 14 a 20 07-09 1 
Seção II Das Eleições / 1 Arts. 21 a 29 09-11 

Capítulo II Do Conselho Deliberativo \ Arts. 30 a 36 11-13 



Capítulo 

Capítulo IV 

Título IV 

Título V 

Título VI 

Capítulo 

Capítulo II 

ACIMO 
A S S O C I A Ç Ã O CMPVESAlUAt DE VWTUtA 

A y r " í r quer, u yenlr fvt 

Da Diretoria 

Do Conselho Fiscal 

yêa^s. 37 a 45 

I^^FtS. 

Capítulo V Das Câmaras Empresariais, das Comissões 
Assessoramento e dos Núcleos Setoriais 

de 

Do Patrimônio, da Receita e da Despesa 

Da Dissolução 

Das Disposições Gerais e Transitórias 

Das Disposições Gerais 

Das Disposições Transitórias 

Arts. 48 a 51 18-19 

Arts. 52 a 55 19 

Art. 56 19-20 

Arts. 57 a 63 20-21 

Arts. 57 a 62 20-21 

Art. 63 21 

TÍTULO I 
DA ASSOCIAÇÃO, CONSTITUIÇÃO, SEDE, FINS E DURAÇÃO 

Art. 19 A ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE IMBITUBA - ACIM, denominada na sua fundação, em 
25 de novembro de 1989, como "Associação Comercio! e Industrial de Imbituba - ACIM", 
conforme registro n" 140, do Livro n" 01 de Registro de Pessoas Jurídicas, do Ofício de Registros 
Civis das Pessoas Jurídicas da Comarca de Imbituba, Santa Catarina, em 19 de abril de 1990, 
doravante, neste documento, denominada, simplesmente ACIM, Pessoa Jurídica de direito 
privado, é uma associação civil com fins não económicos, com duração indeterminada, rege-se 
por este Estatuto, bem como pela legislação a ela aplicável, devendo seus atos a eles pautar-se 
estritamente, e tem por finalidade, além de outras pertinentes: 

I - congregar, para a defesa dos interesses comuns e/ou setoriais, os Profissionais Liberais e 
Pessoas Jurídicas que exerçam atividade económica, com ou sem fins lucrativos; 
II - ser a entidade representativa dos interesses de seus Associados; 
III - organizar, manter, promover ou subvencionar, dentro de suas possibilidades financeiras: 
a) serviços de estatísticas pertinentes às suas finalidades; 
b) biblioteca de obras pertinentes às suas finalidades; 
c) serviços de orientação, administrativa, gerencial e técnica; 
d) boletim informativo, que será o meio de comunicação oficial da ACIM; 
e) eventos pertinentes às suas finalidades, e 
f) quaisquer outras atividades pertinentes às suas finalidades. 
IV - promover, em consonância com as leis vigentes no País, a defesa dos interesses dos 
Associados, inclusive em juízo, na condição de assistente ou representante; 
V - promover e/ou participar de congressos, mesas redondas, simpósios e outras reuniões para 
estudo e debate de problemas e providências de interesse de seus Associados; 
VI - oferecer maior segurança nas transações económicas através de sistema de informações 
cadastrais e certificações; 
VII - oferecer benefícios aos proprietários ou sócios, e seus familiares, e aos colaboradores das 
empresas e aos profissionais liberais Associados; 
VIII - incentivar e viabilizar as exportações, para as empresas associadas, através de consultoria 
e de emissão de certificados de origem; 
IX - desenvolver parceria com a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, para oferecer 
procedimentos de registro, autenticação de livros e documentos de empresas; 
X - promover o bem-estar social e a saúde dos proprietários ou sócios, e seu<TaÍKiiliares, e aos 
colaboradores das empresas e dos profissionais liberais Associados, a t r a v ^ de s^viços, planos 
de saúde, odontológicos, seguros e outros; 
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XI - oferecer procedimentos necessários e acompanhar o registroj 
de sistema de proteção intelectual; 
XII - oferecer capacitação empresarial; 
XIII - incentivar o associativismo; 
XIV - prestar serviços de certificação digital; 
XV - realizar projetos próprios ou em parceria, com terceiros, nas áreas da cultura, esporte, 
turismo, meio ambiente e responsabilidade social, utilizando as leis de incentivos fiscais 
municipais, estaduais, nacionais e/ou internacionais; 
XVI - constituir fundos de investimentos, objetivando receber recursos oriundos de incentivos 
fiscais nas áreas da cultura, esporte, turismo, meio ambiente e responsabilidade social; 
XVII - propugnar pelos interesses da sustentabilidade ambiental, económica e social, do 
município, do estado e do país, e 
XVlil - promover a união e a solidariedade entre as entidades empresariais. 
Parágrafo Único. A disponibilização de bens e serviços, discriminados neste Artigo, poderá ser 
onerosa aos beneficiários. Associados ou não, 

Art. 25 A ACIM poderá se associar ou filiar-se a qualquer entidade privada e/ou órgão público 
que promova ou facilite o alcance das suas finalidades, em qualquer âmbito. 

Art. 32 É sede e foro da ACIM a cidade de Imbituba, Estado de Santa Catarina, na Rua Nereu 
Ramos, número 815, centro e a sua duração será por tempo indeterminado. 

Art. 42 O ano associativo coincide com o ano civil. 

TITULO II 
DOS ASSOCIADOS, DEVERES E DIREITOS 

Art. 59 Poderão ser Associados da ACIM as Pessoas Jurídicas e Profissionais Liberais que, 
legalmente habilitados, exerçam qualquer atividade, com ou sem fins económicos. 

Art. 62 A admissão de Associado far-se-á por deliberação da Diretoria, mediante proposta 
subscrita pelo candidato. 
§ 12 A Diretoria poderá estabelecer joia de admissão. 
§ 22 Para efeito de fixação de mensalidade, a Diretoria adotará critérios objetivos e 
mensuráveis. 

§ 39 O Associado que perder essa qualidade, somente poderá ser readmitido mediante 
subscrição de nova proposta e, para todos os efeitos, será considerado Associado novo. 
I - a ACIM poderá recusar o acolhimento de proposta de admissão ao ex-Associado que perdeu 
essa qualidade. 
§ 42 O Associado, Pessoa Jurídica, que alterar sua constituição contratual poderá alterar suas 
informações cadastrais, na ACIM, sem a perda de seus deveres e direitos de Associado deste 
que aprovado, primeiramente, pela Diretoria e confirmado pelo Conselho Deliberativo. 

Art. 72 Não haverá distlRção entre Associados, quanto aos seus direitos e d^éveres) ressalvando-
se, contudo, as restrições mencionadas, expressamente, neste Estatuto. 



Art. 82 São direitos dos Associados quites com a tesouraria e 
estatutários: 
I - gozar de todas as vantagens que, direta ou indiretamente, a ACIM lhes possa proporcionar. 
§ l** São direitos dos Associados quites com a tesouraria e em pieno gozo dos direitos 
estatutários, diretamente, quando Profissional Liberal ou através de seu Representante, 
quando Pessoa Jurídica: 
I - exercer o direito de voto, após 6 (seis) meses da data de admissão, do Associado, e ser 
votado nas condições previstas neste Estatuto; 
ti - renunciar cargos eletivos, comissões e representações, que tiver exercendo; 
III - apresentar memoriais, indicações ou propostas que interessem às finalidades da ACIM; 
IV - solicitar à Diretoria, informações sobre o funcionamento e as contas da ACIM; 
V - recorrer à Assembleia Geral, como última instância, de todos os atos e deliberações do 
Conselho Deliberativo, que contrariarem os preceitos deste Estatuto; 
VI - recorrer ao Conselho Deliberativo, de todos os atos e deliberações da Diretoria e/ou do 
Conselho Fiscal, que contrariarem os preceitos deste Estatuto, e 
VII - ocupar qualquer dos cargos eletivos dos Órgão Administrativos e/ou cargos nomeados dos 
Órgãos Consultivos, nas condições previstas neste Estatuto. 
§ 2" Considera-se quite com a tesouraria o Associado que não tiver nenhuma obrigação 
pecuniária vencida. 
§ 3^ São direitos dos Associados não quites com a tesouraria, mas não enquadrados na Alínea 
"b" do Inciso II, do § 1" do Artigo 12, diretamente, quando Profissional Liberal e diretamente ou 
através de Representante, quando Pessoa Jurídica, aqueles apresentados no Inciso 1 do coput 
deste Artigo, que estejam, única e exclusivamente, em pleno gozo, excluindo-se toda e 
qualquer possibilidade de inicio de gozo, e naqueles apresentados nos Incisos II, V e VI do § 1^ 
deste Artigo. 

I - É direito de todo Associado que não tenha, definitivamente, perdido esta condição, 
participar de Assembleias Gerais, mas, contudo, sem direito a voto. 
§ 4" Os Associados, Profissionais Liberais e Pessoas Jurídicas, através de seus Representantes, 
têm suspenso, automaticamente, o exercício de qualquer cargo eletivo e/ou encargo e/ou 
comissão, enquanto persistir a condição de enquadramento no Parágrafo anterior. 

Art. 92 São deveres dos Associados: 
I - fornecer as informações necessárias para que a Diretoria possa fazer o enquadramento de 
sua faixa de mensalidade, e manter essas informações atualizadas; 
II - pagar, pontualmente, as mensalidades e contribuições que lhe couberem, e 
III - fornecer seus dados para que a Associação possa manter ágil fluxo de informações, e 
manter esses dados atualizados. 
§ 1 ' São deveres dos Associados, Profissionais Liberais diretamente e Pessoa Jurídica, através de 
seus Representantes: 
I - observar, acatar e cumprir este Estatuto e as deliberações regularmente tomadas pela 
Assembleia Geral, Conselho Deliberativo e Diretoria, e 
II - propugnar pelo engrandecimento e prestígio da ACIM, proporcionando-lhe sua eficiente, 
eficaz e constante colaboração. 
§ 2" São deveres dos Associados Profissionais Liberais diretamente e Associado Pessoa Jurídica, 
através de seus Representantes, quites com a Tesouraria e em plepe-gpzo de seus direitos 
estatutários: 
I - comparecer às Assembleias Gerais, e 
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A r t 10. A enumeração de direitos e obrigações dos Associados, constante nesse Estatuto, não 
exclui outras obrigações ou direitos previstos em lei. 
Parágrafo 1 ' . A condição de Associado não pode ser transferida, cedida ou alienada. 
Parágrafo 2'É direito de todo Associado em qualquer momento requerer a sua demissão, por 
escrito, do quadro associativo, satisfeitas as contribuições vencidas e vincendas. 

Art. 11. Os Associados Profissionais Liberais e Pessoas Jurídicas e os Representantes de 
Associados Pessoas Jurídicas, não respondem solidária ou subsidiariamente pelas obrigações da 
ACIM. 

Art. 12. A qualidade de Associado é perdida e suspensa: 
§ 1 ' A perda da qualidade de Associado se dará: 
I - pela demissão voluntária, solicitada formalmente, após a liquidação das contribuições 
vencidas e vincendas pertinentes, e 
II - pela exclusão, por decisão do Conselho Deliberativo, a pedido da Diretoria, em relação aos 
seus Membros e aos Associados que não ocupem, diretamente ou através de Representante, 
cargos eletivos, em qualquer dos outros Órgãos Administrativos; e a pedido de qualquer dos 
outros Órgãos Administrativos, em relação aos seus Membros, nos seguintes casos: 
a) não cumprimento, pela segunda vez, no período de até 1 (um) ano civil, dos preceitos desse 
Estatuto ou dos deveres regularmente impostos pelos Órgãos Administrativos, diretamente ou 
pelo seu Representante; 
b) não pagamento, sem motivo justificado, pela segunda vez, no período de até 2 (dois) anos 
civis, das contribuições e das mensalidades, por mais de três meses consecutivos ou cinco 
meses alternados; 
c) prática de atos atentatórios à moral e aos bons costumes, diretamente ou pelo seu 
Representante pela segunda vez, no período de até 4 (quatro) anos civis; 
d) falência ou insolvência, culposa ou fraudulenta, quando definitivamente condenados, e 
e) prática de crimes infamantes, diretamente ou pelo seu Representante, quando 
definitivamente condenado. 
III - nos casos das Alíneas "b" e "ó" do Inciso II, a Diretoria deverá comunicar, a cada Órgão 
Administrativo a condição de inadimplência de cada um dos Membros desses Órgãos; 
IV - o Associado deverá ser comunicado sobre a autoria, por parte de seu Representante, 
relativo aos preceitos das Alíneas "a", "c" e "e" do inciso 11, deste Artigo; 
V - a exclusão de Associado, quando incurso no inciso II do § 1^ deste Artigo se dará em 
procedimento que assegure direito de defesa e de recurso; 
VI - o Associado poderá recorrer da pena de exclusão em, até, 30 (trinta) dias corridos, 
contados a partir de seu conhecimento da mesma, de acordo com os Incisos V e VI, do § l ^ do 
Artigo 8°; 
VII - a aplicação da pena de exclusão de Associado se dará: 
a) imediata e provisoriamente, após a decisão do Conselho Deliberativo, independentemente 
de recurso à Assembleia, de acordo com o inciso V, do § l ^ do Artigo 82, através da suspenção 
de todos os direitos de Associado, exceto dos direitos apresentados no § 3", do Artigo 8"; 
b) definitivamente, após vencido o prazo regulamentar de recurso de 30 dias,^e acordo com o 
inciso VI, do § 1 ' , do Artigo 12, e 
c) definitivamente após a decisão da Assembleia, no caso de recurso. 
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VIII - a perda da qualidade de Associado encerra, imediatamente, todos e qualsquer.vínculos, 
diretos e indiretos, da ACIM com o Associado, bem como também, corri o seú í^epresentante e 
com seus funcionários e beneficiários; 
IX - o Associado que perder esta qualidade arcará, imediatamente, depois da comunicação da 
ACIM, com todos seus débitos vencidos e vincendos pertinentes, e 
X - a contagem do período de tempo apresentado nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso II deste 
Parágrafo inicia-se pela data do cometimento da primeira de cada infração, de acordo com as 
alíneas "a", V e "c" do inciso I, do § 2', deste Artigo, respectivamente. 

§ 2° A suspensão da qualidade de Associado se dará: 
I - por decisão da Diretoria, em relação aos seus Membros e aos Associados que não ocupem, 
diretamente ou através de Representante, cargos ou funções eletivas, em qualquer dos outros 
Órgãos Administrativos; e por decisão de qualquer dos outros Órgãos Administrativos, em 
relação aos Membros desses Órgãos, nos seguintes casos: 
a) não cumprimento, pela primeira vez, no período de até 1 (um) ano civil, dos preceitos desse 
Estatuto ou dos deveres regularmente impostos pelos Órgãos Administrativos componentes da 
ACIM, diretamente ou pelo seu Representante; 
b) não pagamento, sem motivo justificado, pela primeira vez, no período de até 2 (dois) anos 
civis, das contribuições e das mensalidades por mais de três meses consecutivos ou cinco 
meses alternados, e 
c) prática de atos atentatórios à moral e aos bons costumes, diretamente ou pelo seu 
Representante, pela primeira vez, no período de até 4 (quatro) anos civis. 
II - no caso da alínea "b" do inciso I deste Parágrafo, a Diretoria deverá comunicar a cada Órgão 
Administrativo a condição de inadimplência de cada um de seus Membros; 
III - o Associado deverá ser comunicado sobre a autoria, por parte de seu Representante, 
relativo aos preceitos das alíneas "a" e "c", do inciso I deste Parágrafo; 
IV - a suspensão da qualidade de Associado, quando incurso no Inciso I deste Parágrafo se dará 
em procedimento que assegure direito de defesa e de recurso, de acordo com os incisos V e VI, 
do § 1 " , do Artigo 8"; 
V - a suspensão da qualidade de Associado interrompe, pelo período da suspensão, todos os 
direitos do Associado, exceto os apresentados no § 3", do Artigo 8"; 
VI - os Associados, Profissionais Liberais e os Representantes de Associados Pessoas Jurídicas 
suspensos, ficam impedidos, automaticamente, peto período da suspensão, do exercício de 
qualquer cargo eletivo e/ou encargo e/ou comissão; 
Vil - o Associado suspenso arcará, imediatamente, depois da comunicação da ACIM, com todos 
seus débitos vencidos e pagará regularmente os débitos vincendos, no período de suspensão, e 
VIII - a contagem do período de tempo apresentado nas alíneas "a", "b" e "c" do inciso I deste 
Parágrafo inicia-se pela data do cometimento da infração pertinente. 
§ 39 O Associado poderá recorrer da pena de suspenção em, até, 30 (trinta) dias corridos, 
contados a partir de seu conliecimento da mesma, de acordo com os Incisos V e VI, do § 1 ^ do 
Artigo 8 ' ; 
§ 4*̂  A suspensão de direitos durará 30 dias corridos, a partir de decisão irrecorrível. 
§ 5^0 Associado suspenso reaverá todos os seus direitos, depois de çuffHWÚda cada pena que 
lhe for imposta. 



Art. 13. São Órgãos da ACIM: 
! - Órgãos Administrativos: 

TÍTULO III I 
DOS ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS E CONSULTI^S * 
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a) Assembleia Geral; 
b) Conselho Deliberativo; 
c) Diretoria, e 
d) Conselho Fiscal. 
II - Órgãos Consultivos: 
a) Câmaras Empresariais; 
b) Comissões de Assessoramento, e 
c) Núcleos Setoriais. 
§ 19 São Administradores da ACIM os Membros da Diretoria e dos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal. 
§ 29 A Administração da ACIM é constituída pela Diretoria e pelos Conselhos Deliberativo e 
Fiscal. 

Art. 14. A Assembleia Geral, Órgão soberano da ACIM, convocada na forma descrita neste 
Estatuto, será constituída única e obrigatoriamente de Associados, no pleno gozo de seus 
direitos estatutários, diretamente quando Profissional Liberal ou através de Representante, 
quando Pessoa Jurídica, e apreciará todos os assuntos de interesse associativo que lhe forem 
encaminhados, desde que constem na ordem do dia, reunindo-se: 
I - ordinariamente, entre o dia 19 (primeiro) de fevereiro até o dia 31 (trinta e um) do mês de 
março de cada ano, para exame e aprovação das contas da Diretoria, do ano civil anterior e, 
bienalmente, também para a eleição da Diretoria, de 1/3 (um terço) do Conselho Deliberativo e 
da totalidade do Conselho Fiscal; 
II - ordinariamente, até 40 (quarenta) dias corridos, após a posse da Administração, para exame 
e aprovação das contas da Diretoria, que encerrou seu mandato, referente ao período de l " 
(primeiro) de janeiro até o último dia do exercício desta Diretoria; 
III - ordinária e bianualmente para proceder à posse do Conselho Deliberativo, da Diretoria e do 
Conselho Fiscal, e 
IV - extraordinariamente, sempre que convocada na forma deste Estatuto ou quando requerido 
por 1/5 (um quinto) dos Associados, para tratar de quaisquer assuntos de interesse associativo. 

§ 1 " As convocações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias far-se-ão com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias, mediante convocação formal, mencionando data, hora e 
local, bem como os assuntos inseridos na ordem do dia. 
§ 2* A convocação será feita peio Presidente do Conselho Deliberativo/ ou, em caso de 
impedimento deste, pelo Vice-Presidente do Conselho Deliberativo, e, em caso de / 

CAPÍTULO I 
DAS ASSEMBLEIAS GERAIS E DAS ELEIÇÕES 

SEÇÃO I 
DAS ASSEMBLEIAS GERAIS 
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impedimentos de ambos ou por decisão própria, pela maioria absol 
Conselho Deliberativo. ' \ ' ' ' l 

§ 32 Reuniões extraordinárias poderão ser realizadas, em mesmo dia e local, mas em horário 
após o termino de reunião ordinária. 
§ 49 A Assembleia Geral será presidida pelo Presidente do Conselho Deliberativo ou seu 
substituto, e secretariada pelo Diretor Administrativo da ACIM ou, na falta deste, por qualquer 
Associado presente, sendo escolhido, nesta hipótese, pelo Presidente da Assembleia Geral. 
§ 59 O Presidente da Assembleia Geral terá, na direção dos trabalhos, os mais amplos poderes 
para, imparcialmente, coordenar as discussões e encerrá-las, conceder, delegar ou retirar a 
palavra; presidir as apurações de quaisquer eleições ou escrutínios, proclamando o resultado e, 
no caso de empate, exercer, cumulativamente, o voto de qualidade, exceto nas votações 
secretas. 

Art. 15. Salvo as exceções previstas neste Estatuto, a Assembleia Geral, quer ordinária, quer 
extraordinária, constituir-se-á validamente se no dia, horário e local indicados na convocação, 
comparecerem Associados em número correspondente a metade mais um, peio menos, da 
totalidade dos Associados. Na falta deste número, se, decorridos quinze minutos, estiverem 
presentes os Associados, correspondentes a 1/3 {um terço) totalidade dos Associados, e com 
qualquer número de Associados, quinze minutos após. 

Art. 16. A Assembleia Geral Extraordinária, convocada para deliberar sobre a reforma deste 
Estatuto e destituição de Administradores constituir-se-á validamente se no dia, horário e local 
indicados na convocação, comparecerem Associados em número correspondente a metade 
mais um, pelo menos, da totalidade dos Associados. Na falta deste número, se, decorridos 
quinze minutos, estiverem presentes os Associados, correspondentes a 1/3 (um terço) 
totalidade dos Associados. 

Parágrafo Único. Nas deliberações para alterar este Estatuto e destituir Administradores será 
exigido o voto concorde de pelo menos 2/3 (dois terços) dos Associados, quites com a 
tesouraria, presentes à Assembleia Geral especialmente convocada para este f im. 

Art. 17. Na Assembleia Geral ordinária ou extraordinária, cada Associado, quites com a 
tesouraria, terá direito a apenas um voto. 
§ 19 As votações serão habitualmente simbólicas e, a requerimento de qualquer Associado 
presente, com aprovação da Assembleia, poderão ser por aclamação, nominais ou secretas; 
serão, porém, sempre secretas as votações para cargos etetivos. 
§ 29 Nas votações da Assembleia Geral, salvo as exceções previstas neste Estatuto, deliberar-se-
á pelo voto da maioria simples dos Associados, quites com a tesouraria, presentes. 

Art. 18. A presença dos Associados nas Assembleias Gerais, verificar-se-á pelas assinaturas em 
documento especialmente destinado a este f im. 
I - A presença dos Associados quites com a tesouraria, verificar-se-á através de documentos 
pertinentes, da Tesouraria. 

Art. 19. De todas as ocorrências da Assembleia Geral lavrar-se-á ata fiel e circunstanciada, em 
documento próprio, que será assinada pelo Presidente da Assembleia Geral e djémais Membros/^ 
da mesa que dirigiu os trabalhos. / / 



Art. 20. Além das demais matérias previstas neste Estatuto, cíp8ip«:em cóm exclusividade à 
Assembleia Geral, especialmente convocada para este f im, mediante firojDOSta da Diretoria, 
aprovada pelo Conselho Deliberativo, ou por proposta deste, as seguintes atribuições: 
I - modificar este Estatuto; 
II - deliberar a respeito da aquisição, alienação ou permuta de bens Imóveis da ACIM, bem 
como relativamente à instituição de quaisquer ónus reais sobre os mesmos; 
III - eleger os Diretores e Conselheiros; 
IV - eleger o substituto do Diretor Presidente e do Diretor Vice-Presidente; 
V - destituir os Administradores, e 
VI - examinar e aprovar as contas da Diretoria. 

SEÇÃO II 
DAS ELEIÇÕES 

Art. 21 . As eleições na ACIM, cujos votos são nas chapas e não em candidatos individuais, 
ocorrem de forma direta, em Assembleia Geral específica, nela podendo concorrer e votar 
somente os Associados, diretamente se Profissionais Liberais e através de Representante se 
Pessoas Jurídicas, quites com a tesouraria e em pleno gozo dos direitos estatutários. 
Parágrafo Único. Quando de eleição de substituto de Diretor Presidente e do Diretor Vice-
Presidente, em Assembleia Geral Extraordinária, serão aplicados todos os ditames deste 
Estatuto, de forma pertinentemente adaptada. 

Art. 22. De dois em dois anos, em Assembleia Geral Ordinária, serão realizadas as eleições 
diretas da ACIM, no propósito de renovar 1/3 {um terço) do Conselho Deliberativo, o Conselho 
Fiscal e a Diretoria, para o próximo biénio. 

Art. 23. A coordenação do processo eleitoral é atribuição do Presidente do Conselho 
Deliberativo, devendo, nesta condição, adotar dentre outros os seguintes procedimentos: 
I - baixar e dar publicidade, pelo menos com 30 (trinta) dias de antecedência da data designada 
para realização da Assembleia Geral, de uma nota eleitoral, estabelecendo o prazo, que não 
poderá ser inferior a 15 (quinze) dias, para apresentação das chapas a f im de renovar 1/3 (um 
terço) do Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal e a Diretoria; 
II - receber, através de documentos próprios, as inscrições das chapas, podendo delegar esta 
tarefa; 
Ml - promover os registros das chapas que não contrariarem o presente Estatuto, habilitando-as 
a participar do pleito eleitoral, e 
IV - levar ao conhecimento dos Associados e de seus Representantes, por qualquer meio de 
comunicação disponível, pelo menos com 7 (sete) dias de antecedência da Assembleia Geral, as 
chapas registradas. 
Parágrafo Único. A eleição será realizada sob a fiscalização de uma Comissão Especial, 
organizada pelo Presidente do Conselho Deliberativo, para o recebimento dos votos, seguindo-
se logo após o funcionamento normal da Assembleia Geral Ordinária, para a apuração dos 
votos e apreciação dos assuntos constantes da ordem do dia. 

Art. 24. As chapas que disputarão a eleição para a Diretoria, Conselho Fiscal e l/3Jum terço) do 
Conselho Deliberativo, deverão, obrigatoriamente, ser compostas por Assçaados^m dia com] 
suas obrigações estatutárias: 
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§ 19 As chapas deverão conter peio menos: 
I - indicação de cada Órgão Administrativo; 
II - nome de cada componente, o cargo que disputa e o seu documento de identificação, e 
III - assinatura de todos os candidatos. 
§ 29 Não serão registradas as chapas que se apresentarem: 
I - incompletas; 
II - com registro de um mesmo candidato a mais de um cargo, ainda que para Órgão 
Administrativo diverso, salvo as exceções previstas neste Estatuto; 
II) - com mais de um representante de um mesmo Associado Pessoa Jurídica, salvo as exceções 
previstas neste Estatuto; 
IV - com Associados não quites com a tesouraria e/ou sem estar em pleno gozo de seus direitos 
estatutário; 
V - com candidato que não seja Associado, Profissional Liberal, ou Representante, de Associado, 
Pessoa Jurídica; 
VI - com candidatos a Diretor Presidente e a Diretor Vice-Presidente que não constem do 
contrato social da Pessoa Jurídica associada, no mínimo, há 2 (dois) anos; 
VII - em desacordo com qualquer outra disposição deste Estatuto, e 
VIII - com candidatos a Diretor Presidente e a Diretor Vice-Presidente, diretamente no caso de 
Profissional Liberal ou através de Representante, se Pessoa Jurídica, que não sejam Associados, 
no mínimo há 2 (dois) anos. 
§ 3° Depois de organizada, a chapa deverá ser encaminhada, por escrito, ao Presidente do 
Conselho Deliberativo, no prazo previsto na nota eleitoral, a fim de que se promova a aferição 
do preenchimento dos requisitos necessários e, se apta, o devido registro. 

Art. 25. O Associado, somente poderá participar das chapas e concorrer aos cargos da Diretoria, 
do Conselho Deliberativo e do Conselho Fiscal, com exceção dos cargos de Diretor Presidente e 
Diretor Vice-Presidente, se estiver associado há pelo menos 1 (um) ano. 
§ 19 o Associado não poderá concorrer, em mais de uma chapa. 
§ 29 O Associado não poderá concorrer para cargo em mais de um Órgão Administrativo. 
§ 39 Para ser candidato a Diretor Presidente e a Diretor Vice-Presidente, é indispensável ter 
ocupado, integralmente, por pelo menos um mandato, um cargo de Diretoria, em uma das 2 
(duas) últimas gestões, salvo para os ex-presidentes que exerceram mandato. Integralmente, 
nos últimos 10 (dez) anos. 

Art. 26. O cargo ocupado na Diretoria, no Conselho Deliberativo ou no Conselho Fiscal, poderá 
ser considerado vago, a critério do respectivo Órgão Administrativo,mediante a aprovação da 
Assembleia Geral, nas seguintes hipóteses, bem como nos demais casos previstos neste 
Estatuto: 
I - o profissional liberal ou Pessoa Jurídica, deixar de ser Associado; 
II - deixar o eleito de representar a Pessoa Jurídica associada; 
III - o ocupante do cargo que não comparecer, salvo com justificativa aceita pelo respeaivo 
Órgão Administrativo a: 
a) 3(três) reuniões consecutivas ou 6 (seis) alternadas da Diretoria, no período de cada ano 

civil, e 
b) 2 (duas) reuniões alternadas do Conselho Deliberativo e do Conselho Fi^cãT^no período de^ 

cada ano civil. / , 
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IV - o Profissional Liberal ou Representante de Pessoa Jurídica soli 

§ 1 As condições para ocupação de cargo vago, não discriminadas no Artigõ'41 e 42, são as 
mesmas discriminadas nos incisos II, III, !V, V e VII do § 2^ do Artigo 24 (vinte e quatro) e do 
caput e § 2' do Artigo 25 (vinte e cinco), deste Estatuto. 
§ 2° As condições para ocupação de cargo vago discriminado no Artigo 41 e 42 são as mesmas 
discriminadas nos incisos II, 111, IV, V, VI, Vil e VIII do § 2" do Artigo 24 (vinte e quatro) e nos § 2^ 
e § 3" do Artigo 25 (vinte e cinco), deste Estatuto. 

Art. 27. Na Assembleia Geral, encerrada a votação, será procedida à imediata apuração do 
resultado. 
§ 12 Os escrutinadores serão escolhidos dentre os Membros da Comissão Especial designada 
Parágrafo Único do Artigo 23. 
§ 29 Concluída a contagem dos votos e não havendo irregularidade, o Presidente do Conselho 
Deliberativo proclamará eleita a chapa, que concorreu para renovação de 1/3 (um terço) do 
Conselho Deliberativo, para o Conselho Fiscal e para a Diretoria, que obteve o maior número de 
votos válidos. 

§ 32 Os votos brancos e os nulos não serão considerados votos válidos, na interpretação da 
redação do § 22 deste Artigo. 

Art. 28. Os novos eleitos para o Conselho Deliberativo, para o Conselho Fiscal e para a Diretoria, 
serão empossados pela assinatura de termo de posse em documento próprio, em Assembleia 
Geral Ordinária, especialmente convocada para até 30 (trinta) dias após a eleição, quando em 
ato solene proceder-se-á a transmissão dos cargos. 

Art. 29. Todos os cargos eletivos e nomeados serão exercidos gratuitamente de forma 
voluntária. 

CAPÍTULO II 
DO CONSELHO DELIBERATIVO 

Art. 30. O Conselho Deliberativo, composto por Associados, diretamente se Profissionais 
Liberais e através de Representantes, se Pessoas Jurídicas, quites com a tesouraria e no pleno 
gozo de seus direitos estatuários é o Órgão orientador dos trabalhos da ACIM, competindo-lhe 
resolver ou manifestar-se, em caráter decisório, sobre todos os assuntos exorbitantes ao mero 
expediente e que não competirem à Diretoria, à Assembleia Geral e ao Conselho Fiscal, fixando 
as diretrizes gerais da ACIM e os critérios a serem utilizados para a resolução de 
desconformidades. 

§ 12 O Conselho Deliberativo é orientador da Diretoria, cuja ação deverá fortalecer por meio de 
recomendações e providências conducentes ao desenvolvimento da ACIM e à defesa dos 
interesses de seu quadro associativo, pronunciando-se, nesta qualidade, sobre assuntos 
omissos neste Estatuto. 
§ 22 Compete ao Conselho Deliberativo manifestar-se sobre os nomes de Associados, se 
Profissional Liberal e de Representantes de Associado, se Pessoa Jurídlca,/€ípràentados pela' 
Diretoria, para exercerem cargos desta, que tenham ficado vagos. í I 1 
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§ 39 Compete ainda ao Conselho Deliberativo decidir sobr 
independentes para a análise e emissão de pareceres acerca das 
ACIM, por solicitação do Conselho Fiscal. \^ ' '%íTueN 
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§ 49 Compete ao Conselho Deliberativo manifestar-se sobre todos e quaisquer assuntos 
encaminhados pela Diretoria e/ou Conselho Fiscal, em até 15 (quinze) dias contatos a partir da 
data do recebimento da solicitação. 

Art. 3 1 . O Conselho Deliberativo será composto de 7 (sete) Membros, sendo 6 (seis) titulares e 
seus respectivos suplentes eleitos pela Assembleia Geral cabendo a outra vaga ao Diretor 
Presidente da última Diretoria, tendo como suplente o Diretor Presidente da penúltima 
Diretoria, e assim sucessivamente. 
§ 19 As vagas que ocorrerem durante o exercício do mandato no Conselho Deliberativo serão 
automaticamente preenchidas pelos respectivos suplentes. 
§ 29 O mandato do Conselheiro Deliberativo é de 2 (dois) anos, permitida uma reeleição 
consecutiva e qualquer número de alternadas, e o membro nato poderá ser substituído a cada 
2 (dois) anos, à medida que se extinguir o mandato do Diretor Presidente, se este não for 
reeleito. 

Art. 32. O Conselho Deliberativo, por convocação de seu Presidente, reunir-se-á, 
ordinariamente, pelo menos uma vez a cada 6 (seis) meses para apreciar e deliberar sobre os 
assuntos que lhe sejam pertinentes e os encaminhados pela Diretoria e/ou pelo Conselho 
Fiscal. 
§ 19 A convocação para as reuniões ocorrerá com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência, 
devendo, da comunicação, constar data, hora e local, bem como a pauta dos assuntos a serem 
tratados. 
§ 29 A primeira reunião do Conselho Deliberativo, após a renovação de 1/3 (um terço) de seus 
Membros, deve ocorrer no prazo máximo de 15 (quinze) dias depois da posse, para eleger, 
dentre seus Membros, o seu Presidente e Vice-Presidente. 
§ 39 Além da reunião semestral ordinária, poderão ser efetuadas tantas outras quantas o 
Presidente do Conselho Deliberativo reputar convenientes, ou sempre que a maioria dos 
Conselheiros Deliberativos, e/ou o Conselho Fiscal e/ou a Diretoria, as requeira por escrito ao 
Presidente do Conselho Deliberativo, que deverá pronunciar-se a respeito dentro de 3 (três) 
dias. 

Art. 33. Além dos Conselheiros Deliberativos, poderão participar das reuniões do Conselho 
Deliberativo, os Membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, sendo-lhes conferido o direito de 
tomar parte dos debates, não podendo, contudo, votar. 
Parágrafo Único. A presença dos Membros da Diretoria e do Conselho Fiscal é obrigatória toda 
vez que forem convocados pelo Presidente do Conselho Deliberativo, ou pela maioria dos 
Conselheiros Deliberativos. 

Art. 34. Salvo para eleger o Presidente do Conselho Deliberativo e seu Vice-Presidente, quando 
será exigido o voto favorável da maioria dos Conselheiros Deliberativos, o Conselho 
Deliberativo votará validamente, sobre qualquer assunto, pela maioria de votos dos 
Conselheiros Deliberativos presentes. 
§ 19 Na hipótese de empate na votação, caberá ao Presidente do C 
cumulativamente, o voto de qualidade. 

Deliberativo/ 
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§ 22 Das deliberações tomadas lavrar-se-á ata sucinta, assinada, peio' Presidente e demais 
Conselheiros Deliberativos presentes. 
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lente Art. 35. As reuniões do Conselho Deliberativo serão dirigidas pelo seu Presidente ou pelo Vice-

Presidente e secretariadas por qualquer Conselheiro Deliberativo presente, escolhido pelo 
Presidente em exercício. 

§ 12 Salvo as exceções previstas neste Estatuto, as reuniões funcionam validamente com a 
presença mínima de 1/3 (um terço) dos Conselheiros Deliberativos. 
§ 22 Na ausência ou impedimento do Presidente e do Vice-Presidente, a reunião será presidida 
por um Conselheiro Deliberativo eleito pela maioria dos Conselheiros Deliberativos presentes. 

Art. 36. Além das obrigações decorrentes das atribuições coletivas do Conselho Deliberativo, 
cabe-lhe ainda: 
I - cumprir e fazer cumprir fielmente este Estatuto e demais deliberações; 
II - estabelecer e manter contato com Associados, individual ou coletivamente, indagar-lhes das 
necessidades coletivas, receber e encaminhar sugestões acerca de medidas adequadas à defesa 
dos respectivos interesses; 
III - propugnar, no Conselho Deliberativo, pelos interesses individuais e/ou coletivos dos 
Associados, e 
IV - participar, a seu critério, das reuniões da Diretoria e do Conselho Fiscal, com direito de voz 
e sem direito de voto. 

f 

CAPÍTULO III 
DA DIRETORIA 

Art. 37. A Diretoria é o Órgão Administrativo executivo da ACIM, composta de, 18 (dezoito) 
Membros, todos Associados, Profissionais Liberais e Representantes de Pessoas jurídicas, 
quites com a tesouraria e no pleno gozo de seus direitos estatutários, eleitos bienalmente, com 
direito de voz e voto. 

§ 12 A Diretoria é composta pelos seguintes cargos: 
I - Diretor Presidente; 
II - Diretor Vice-Presidente; 
III - Diretor Administrativo; 
IV -Diretor Financeiro; 
V - Diretor de Assuntos de Agricultura e Pesca; 
VI - Diretor de Assuntos de Bares, Hotéis e Restaurantes; 
Vil - Diretor de Assuntos de Comércio; 
VIII - Diretor de Assuntos de Indústria; 
IX - Diretor de Assuntos de Jovem Empresário; 
X - Diretor de Assuntos de Meio Ambiente; 
XI - Diretor de Assuntos de Micro e Pequena Empresa; 
Xlí - Diretor de Assuntos de Mulher Empresária; 
Xtll - Diretor de Assuntos Portuários; 
XIV - Diretor de Assuntos de Responsabilidade Social; 
XV - Diretor de Assuntos de Serviços; 
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XVI - Diretor de Assuntos de Turismo; 
XVII - Diretor de Relações Governamentais, e 
XVIII - Diretor Técnico de Núcleos. 
§ 2° Os Membros da Diretoria poderão ser reeleitos. 
§ 3° Para o cargo de Diretor Presidente é facultada uma única reeleição consecutiva e qualquer 
número de alternadas. 
§ 4° As vagas que ocorrerem nos cargos da Diretoria serão preenchidas por indicação desta e 
aprovação do Conselho Deliberativo ou da Assembleia Geral Extraordinária, e os Membros 
aprovados completarão o mandato dos substituídos. 

Art. 38. Os poderes da Diretoria são os determinados por este Estatuto em relação à 
administração de tudo o que disser respeito aos direitos e interesses da ACIM, competindo-lhe 
privativamente: 
I - representar a ACIM para todos os efeitos legais, çerante os poderes constituídos; 
tl - cumprir e fazer cumprir fielmente este Estatuto e demais deliberações, bem como a 
legislação e normativas federal, estadual e municipal, pertinentemente relacionadas às suas 
atribuições; 
III - gerir os recursos financeiros e económicos da ACIM; 
IV - organizar e regulamentar os diversos departamentos e serviços; 
V - admitir, demitir e gerir os funcionários necessários ao bom funcionamento da ACIM; 
VI - representar a ACIM, ativa e passivamente, em todos os atos, patrocinar seus direitos, em 
juízo ou fora dele, com todos os poderes necessários, inclusive o de constituir procurador ou 
delegar poderes a uma ou mais Pessoas Físicas e/ou Jurídicas; 
VII - apresentar, anualmente, e no encerramento do mandato, à Assembleia Geral, o relatório 
das contas relativas ao ano anterior e as de final de mandato, bem como o parecer do Conselho 
Fiscal a este respeito; 
VIII - designar, dentro de seu quadro associativo, os representantes da ACIM nos diversos 
órgãos públicos e entidades privadas, cabendo aos escolhidos apresentar à Diretoria relatório 
de suas atividades; 
IX - contratar e distratar terceiros para realizar serviços e/ou disponibilizar equipamentos, 
máquinas e imóveis e/ou fornecer insumos e materiais necessários ao bom funcionamento da 
Associação; 
X - participar, a seu critério, das reuniões do Conselho Deliberativo e/ou do Conselho Fiscal, 
com direito de voz e sem direito de voto; 
XI - indicar o substituto do Diretor Vice-Presidente, para aprovação de Assembleia Geral 
Extraordinária, nas suas ausências, impedimentos, licenças ou exercício do cargo de Diretor 
Presidente, que tenha período ininterrupto superior a 60 (sessenta) dias, e 
XII - indicar o substituto do Diretor Presidente, para aprovação de Assembleia Geral 
Extraordinária, nas suas ausências, impedimentos e licenças, que tenha período Ininterrupto 
superior a 60 (sessenta) dias e quando não houver Diretor Vice-Presidente apto a substituí-lo. 

Art. 39. A Diretoria reunir-se-á ordinariamente, com a periodicidade determinada pela mesma, 
em sua primeira reunião, após a sua posse, e extraordinariamente sempre que convocada peto 
Diretor Presidente em exercício, ou pela maioria absoluta de seus Menr)br55^, ordinária e 
extraordinariamente, as deliberações serão tomadas por maioria si/nples de votos dos 
Diretores presentes, podendo deliberar, validamente, com a presença mínijíia de 7 (sete) 
membros. V V 
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§ IB As convocações para as reuniões, ordinárias ou extrad^âípát-ias, da Diretoria, serão 
realizadas com, no mínimo, 3 (três) dias de antecedência e dela dfeveíác-oíistar^data, horário, 
local e pauta. Í S F È V . M 
§ 22 As reuniões serão dirigidas pelo Diretor Presidente ou pelo Diretor Vice-Presidente, na 
falta de ambos, pelo Diretor Administrativo, na falta dos três, pelo Diretor Financeiro e na falta 
dos quatro, por outro Diretor escolhido pela maioria dos Diretores presentes, e será 
secretariada pelo Diretor Administrativo, ou, na sua falta ou impedimento, por outro Diretor, 
designado. 

§ 32 Das discussões e decisões tomadas lavrar-se-á ata sucinta, aprovada e assinada pelos 
Diretores presentes à reunião. 
§ 42 Além dos Diretores, poderão participar das reuniões os Membros do Conselho Deliberativo 
e do Conselho Fiscal, sendo-lhes conferido o direito de tomar parte dos debates, não podendo, 
contudo, votar. 

Art. 40. Cada Diretor é responsável, perante terceiros e à própria ACIM, por todos os atos de 
sua competência, e dela, competência, emanados e que infrinjam este Estatuto. 

Art. 4 1 . O Diretor Presidente é o principal dirigente da ACIM, seu representante, em juízo ou 
fora dele e ativa e passivamente, em todos os atos que estabeleçam relações jurídicas e 
extrajudiciais, competindo-lhe, especialmente, executar e fazer executar as deliberações da 
Diretoria, bem como: 
I - submeter ao Conselho Deliberativo questões pertinentes e relevantes aos interesses da 
ACIM, e que, por força deste Estatuto, devam ser deliberadas por parte daquele Órgão; 
II - convocar a Diretoria, presidindo-lhe as reuniões; 
III - convocar o Conselho Deliberativo e/ou o Conselho Fiscal, sempre que necessário; 
IV - manter a ordem e encaminhar a discussão e votação de propostas nas reuniões que 
presidir, suspendendo-as ou adiando-as, sempre que julgar conveniente; 
V - superintender os diversos departamentos e serviços da ACIM, de acordo com este Estatuto; 
VI - assinar e dirigir, aos órgãos públicos, entidades privadas. Pessoas Jurídicas e Físicas, os 
memoriais e representações necessárias à defesa dos interesses dos Associados e das classes a 
eles vinculadas, desde que inerentes aos fins associativos da ACIM; 
VII - assinar, com o Diretor Financeiro, cheques, títulos e outros documentos de 
responsabilidade do patrimônio da ACIM; 
VIII - autorizar o pagamento das despesas; 
IX - decidir todos os assuntos que demandarem pronta solução, dando conhecimento à 
Diretoria em sua primeira reunião; 
X - rubricar todos os documentos da ACIM que encerrarem atos de responsabilidade, exceto 
aqueles que, por lei, tenham de ser rubricados por qualquer autoridade, e 
XI - representar em juízo e fora dele, podendo delegar poderes. 
Parágrafo Único. Se o Diretor Presidente se ausentar, ficar impedido ou licenciar-se, por tempo 
ininterrupto, superior a 60 (sessenta) dias, seu cargo será considerado vago. 

Art. 42 - Ao Diretor Vice-Presidente compete: 
I - auxiliar o Diretor Presidente; 
II - substituir o Diretor Presidente, nas suas ausências, impedimentos e/ 
ininterrupto, nunca superior a 60 (sessenta) dias, e 

licenças, com temp 
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Itl - assumir a função de Diretor Presidente quando a ausência, o impedimento jg^i^qj,licença 
do Diretor Presidente for por tempo ininterrupto, superior a 60 (sessenta) diíis.'̂ ^^ FEV 2018 
§ 19 O Diretor Vice-Presidente não poderá assumir o cargo de Diretor Presidente quando no 
mandato imediatamente anterior tiver exercido a função de Diretor Presidente em um segundo 
mandato consecutivo. 
§ 29 Se o Diretor Vice-Presidente se ausentar, ficar impedido ou licenciar-se, por tempo 
ininterrupto, superior a 60 (sessenta) dias, mesmo quando estiver exercendo o cargo de Diretor 
Presidente, seu cargo será considerado vago. 

Art. 43. Ao Diretor Administrativo compete: 
I -organizar, dirigir e supervisionar os serviços burocráticos e administrativos internos da ACIM; 
II - ter sob sua guarda o arquivo da ACIM; 
III - zelar por todos os bens que integram o patrimônio da ACIM; 
IV - secretariar as reuniões de Diretoria e as Assembleias Gerais; 
V - manter os registros históricos da ACIM, zelando pela memória e demais documentos da 
instituição; 
VI - substituir o Diretor Vice-Presidente em suas ausências, impedimentos ou licenças, exceto 
na ocupação do Cargo de Diretor Presidente, com tempo ininterrupto, nunca superior a 60 
(sessenta) dias, e 
VII - substituir o Diretor Financeiro em suas ausências, impedimentos ou licenças, com tempo 
ininterrupto, nunca superior a 60 (sessenta) dias. 
§ r Caberá à Diretoria, sempre que se fizer necessário indicar o substituto do Diretor 
Administrativo, para aprovação do Conselho Deliberativo, nas suas ausências, impedimentos ou 
licença, que tenha período ininterrupto superior a 60 (sessenta) dias. 
§ 2° Durante o tempo em que o Diretor Administrativo substituir o Diretor Vice-Presidente, o 
mesmo acumulará as duas funções. 
§ 3' Durante o tempo em que o Diretor Administrativo substituir o Diretor Financeiro, o mesmo 
acumulará as duas funções. 
§ 4^ Se a ausência, impedimento ou licença, do Diretor Administrativo, por tempo ininterrupto, 
for superior a 60 (sessenta) dias, o cargo será considerado vago. 

Art. 44. Ao Diretor Financeiro compete: 
I - arrecadar todas as rendas da ACIM; 
II - ter sob sua guarda e responsabilidade todos os valores pertencentes à ACIM e efetuar os 
pagamentos autorizados; 
tit - assinar, com o Diretor Presidente, os cheques, títulos e demais documentos de 
responsabilidade patrimonial; 
IV - organizar e fiscalizar a contabilidade; 
V - apresentar mensalmente à Diretoria o balancete da receita e despesa, e 
VI - elaborar o orçamento anual da receita e despesa e a tabela de mensalidades, a serem 
aprovados pela Diretoria. 
§ 1" Ao Diretor Financeiro compete substituir o Diretor Administrativo no caso de sua ausência, 
impedimento, ou licença que tenha período ininterrupto inferior a 60 (sessenta) dias. 
§ 2° Se a ausência, impedimento ou licença, do Diretor Financeiro, por/Cem]ío Ininterrupto, for 
superior a 60 (sessenta) dias, o cargo será considerado vago. 
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§ 3° Caberá à Diretoria, sempre que se fizer necessário indicar, o s i í b s t i t u t í ^ ç ^ ^ i r e t o r 
Financeiro, para aprovação do Consellio Deliberativo, nas suas ausências, impedimentos ou 
licença que tenha período ininterrupto superiora 60 (sessenta) dias. Q,5 FEV. 2018 
§ 4° Durante o tempo em que o Diretor Financeiro substituir o Diretor Administrativo, o mesmo 
acumulará as duas funções. 

Art. 45. Aos Diretores, não citados nos Artigos 4 1 , 42, 43 e 44, compete coordenar e 
representar, perante a Diretoria e demais Órgãos Administrativos da ACIM, os interesses dos 
Associados, nas suas respectivas áreas de atuação, bem como cooperar com o Diretor 
Presidente no desempenho de suas atribuições. 
§ 1" Na ausência, impedimento ou licença, de Diretor, não citado nos Artigos 4 1 , 42, 43 e 44, 
por tempo ininterrupto, inferior a 60 (sessenta) dias, o mesmo não será substituído. 
§ 2' Se a ausência, impedimento ou licença, de Diretor, não citado nos Artigos 4 1 , 42, 43 e 44, 
por tempo ininterrupto, for superior a 60 (sessenta) dias, o cargo será considerado vago. 
§ 39 Caberá à Diretoria, sempre que se fizer necessário indicar, o substituto de Diretor, não 
citado nos Artigos 4 1 , 42, 43 e 44, para aprovação do Conselho Deliberativo, nas suas 
ausências, impedimentos ou licença que tenha período ininterrupto superior a 60 (sessenta) 
dias. 

CAPÍTULO IV 
DO CONSELHO FISCAL 

Art. 46. O Conselho Fiscal, composto de Associados, Profissionais Liberais e Representantes de 
Associados, quando Pessoas Jurídicas, quites com a tesouraria e no pleno gozo de seus direitos 
estatutário, eleitos bienalmente pela Assembleia Geral Ordinária, é composto de 3 (três) 
Membros efetivos e 3 (três) suplentes, que substituirão os efetivos nos seus impedimentos, 
faltas, licenças ou vacância, por ordem de indicação na chapa. 

Art. 47. Compete ao Conselho Fiscal: 
I - examinar as contas das despesas e das receitas, livros, registros e demais documentos da 
administração da ACIM, emitindo o seu parecer formal sobre os andamentos das atividades 
associativas, que será anexado ao relatório da Diretoria, e 
It - dar parecer sobre assuntos pertinentes às finanças da ACIM ou à sua administração, quando 
consultado pelo Conselho Deliberativo e pela Diretoria. 
§ 19 Para bem desempenhar suas funções, o Conselho Fiscal pode exigir, a qualquer tempo, da 
Diretoria que se lhe franqueie a secretaria, a tesouraria e os outros departamentos, para 
proceder às investigações necessárias, podendo ainda denunciar ou emitir parecer sobre os 
atos da administração que julgar prejudiciais à economia da ACIM. 
§ 29 De suas reuniões poderão participar os Membros do Conselho Deliberativo e da Diretoria, 
sendo-lhes conferido o direito de tomar parte dos debates, não podendo, contudo, votar. 
§ 39 O mandato do Conselheiro Fiscal é de 2 (dois) anos, permitida uma reeleição consecutiva e 
qualquer número de alternadas. 
§ 4" O Conselho Fiscal, por convocação de seu Presidente, reunir-se-á, ordinariamente uma vez 
a cada ano, entre 19 -(primeiro) de janeiro até 28 (vinte e oito) de ferreiro, para apreciar, 
deliberar e emitir parecer sobre as contas da Associação, de acordo com o Incaso l do Artigo 14 
deste Estatuto. ' / / 
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§ 5 0 Conselho Fiscal, por convocação de seu Presidente, reunir-se-á, orciinarramente, 
bianualmente, até 40 (quarenta) dias corridos, após a posse da Administração, para apreciar, 
deliberar e emitir parecer sobre as contas da Diretoria que encerrou seu mandato, de acordo 
com o Inciso II do Artigo 14 deste Estatuto. 
§ 6' O Conselho Fiscal, por convocação do Presidente da Diretoria, reunir-se-á, ordinariamente 
uma vez a cada 2 (dois) anos, até 30 (trinta) dias após a posse da Administração, para a escolha 
de seu Presidente e de seu Vice-Presidente. 
§ 79 A convocação para as reuniões ocorrerá com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência, 
devendo, da comunicação, constar data, hora e local, bem como a pauta dos assuntos a serem 
tratados. 
§ 89 Além das reuniões ordinárias, poderão ser efetuadas tantas outras extraordinárias, quando 
0 seu Presidente reputar convenientes, ou sempre que o Conselho Deliberativo, e/ou a 
Diretoria, as requeira, por escrito, ao Presidente do Conselho Fiscal, que deverá pronunciar-se a 
respeito dentro de 3 (três) dias. 
§ 9" Além dos Conselheiros Fiscais, poderão participar das reuniões do Conselho Fiscal, os 
Membros da Diretoria e do Conselho Deliberativo, sendo-lhes conferido o direito de tomar 
parte dos debates, não podendo, contudo, votar. 
§ 10 O Conselho Fiscal votará validamente, sobre qualquer assunto, pela maioria de votos de 
seus Conselheiros presentes. 
§ 11 Na hipótese de empate na votação, caberá ao Presidente do Conselho Fiscal, 
cumulativamente, o voto de qualidade. 
§ 12 Das deliberações tomadas lavrar-se-á ata sucinta, assinada pelo Presidente e demais 
Conselheiros Fiscal presentes. 
§ 13 As reuniões do Conselho Fiscal serão dirigidas pelo seu Presidente ou peío Vice-Presidente 
e secretariadas por um colaborador da entidade, escolhido pelo Presidente em exercício. 
§ 14 As reuniões funcionam validamente com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos 
Conselheiros Fiscais. 
§ 15 Além das obrigações decorrentes das atribuições coletivas do Conselho Fiscal, cabe ainda 
aos Conselheiros Fiscais: 
1 - cumprir e fazer cumprir fielmente o Estatuto e demais deliberações, e 
II - participar, a seu critério, das reuniões da Diretoria e do Conselho Deliberativo, com direito 
de voz e sem direito de voto. 

CAPITULO V 
DAS CÂMARAS EMPRESARIAIS, DAS COMISSÕES DE ASSESSORAMENTO E DOS NÚCLEOS 

SETORIAIS 

Art. 48. As Câmaras Empresariais, as Comissões de Assessoramento e os Núcleos Setoriais, que 
se destinam a estudar, sugerir, opinar e providenciar, quando pertinente, a respeito de medidas 
e assuntos pertinentes ao setor e/ou atividade a que pertençam e/ou exerçam, são auxiliares 
do Conselho Deliberativo e da Diretoria. 

Art. 49. Haverá tantas Câmaras Empresariais, Comissões de Assessoramento e/ou Núcleos 
Setoriais, representativos dos diversos ramos de atividades e/ou setoi^s, quantos forenr\ 
criados pela Diretoria, que julgará de sua oportunidade, de acordo com os interesses gerais da ' 
classe e o bom andamento dos trabalhos associativos. v • / y 
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Art. 50. A Diretoria poderá, a qualquer tempo, extinguir as Câmaras tmpresariaíS;.as Comissões 
de Assessoramento e/ou os Núcleos Setoriais, bem como determinar a composição, 
funcionamento, direção e demais características inerentes. 
Parágrafo Único. Não será permitida, em nenhuma hipótese, a designação ou denominação de 
cargos nas Câmaras Empresariais, nas Comissões de Assessoramento e/ou nos Núcleos 
Setoriais com nomes iguais aos existentes na Diretoria e no Conselho Deliberativo da ACIM. 

Art. 51 . As Câmaras Empresariais, as Comissões de Assessoramento e/ou os Núcleos Setoriais 
não terão autonomia para se manifestar em nome da ACIM. Do mesmo modo, só poderão fazer 
divulgações previamente aprovadas pela Diretoria, mencionando sempre na matéria a ACIM e, 
se for o caso, a sua logomarca. 

TÍTULO IV 
DO PATRIMÔNIO, DA RECEITA E DA DESPESA 

A r t 52. O patrimônio associativo é constituído de bens imóveis, móveis e semoventes, títulos, 
direitos, ações e quaisquer outros valores arrecadados. 

Art. 53. A receita resulta das: 
I - mensalidades e contribuições dos Associados; 
li - rendas patrimoniais, de prestação de serviços e de convénios; 
III - doações de qualquer natureza e origem; 
IV - receitas financeiras, e * 
V - outras receitas. 

Art. 54. Constituem despesas: 
I - custeio de serviços, incluindo-se pessoal e material, bem como, da estrutura para a 
consecução dos fins associativos; 
II - conservação do patrimônio associativo; 
III - satisfação de tributos; 
IV - publicidade e publicação; 
V - iniciativas com vistas a efetivar finalidades estatutárias; 
VI - despesas bancárias e financeiras, e 
VII - quaisquer dispêndios que se mostrarem necessários aos interesses da Associação e ao 
prestígio, progresso, renome, civismo, dignidade e papel social da ACIM, bem como à 
preservação e aumento do seu patrimônio, quer moral, quer material. 

Art. 55. Os bens e as receitas da ACIM somente poderão ser utilizados na consecução de seus 
fins, permitidas a alienação, a vinculação ou constituição de ónus, o arrendamento, a locação e 
a cessão, observadas as disposições estatutárias. 

TÍTULO V 
DA DISSOLUÇÃO 

Art. 56. Verificar-se-á a dissolução da ACIM em qualquer desses casos: 
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I - por sentença judicial que transitou em julgado; 
It - por deliberação de 2 (duas) Assembleias Gerais Extraordinárias consecutivas é exclusivas, 
compostas por Associados no pleno gozo de seus direitos estatutários: 
a) convocadas pela Diretoria, após sua deliberação por 2/3 (dois terços) dos Diretores 
presentes, em seção extraordinária exclusiva e com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos 
Diretores e aprovada pelo Conselho Deliberativo, após sua deliberação favorável de no mínimo, 
4 (quatro) Conselheiros; 
b) realizadas em intervalo de tempo não inferior a 7 (sete) dias nem superior a 30 (trinta) dias; 
c) sendo a primeira unicamente para encaminhamento e discussão da proposta e a segunda 
para encaminhamento e votação da proposta; 
d) com quórum para abertura, para qualquer das Assembleias Gerais Extraordinárias exclusivas, 
de 2/3 (dois terços) do total de Associados, em primeira convocação, em segunda convocação, 
30 (trinta) minutos após a primeira, com 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) do total de 
Associados e em terceira e última convocação, 30 (trinta) minutos após a segunda convocação, 
com qualquer número de Associados, e 

e) com aprovação, da dissolução da ACIM, por 2/3 (dois terços) dos votos dos Associados 
presentes. 
Ill - por documento apropriado, chancelado por todos os Associados, no pleno gozo de seus 
direitos estatuários, quando o número de Associados for inferior a 22 (vinte e dois). 

Parágrafo Único. O remanescente do patrimônio líquido da Associação, após deduzidas as 
despesas, será doado à entidade idónea com fins iguais ou semelhantes aos da ACIM, de 
acordo com decisão do juízo, da Assembleia Geral Extraordinária exclusiva ou do documento 
apropriado, que deliberou a dissolução. 

TÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

CAPÍTULO I 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 57. A ACIM, perante os Poderes Públicos, instituições privadas, entidades congéneres e a 
coletividade, é uma entidade representativa dos empresários, no Município de Imbituba, 
devendo prestar aos poderes públicos toda a cooperação que estiver a seu alcance. 

Art. 58. A ACIM adotará o emblema ou logotipo padrão da FACISC - Federação das Associações 
Empresariais de Santa Catarina, a serem empregados em todos os impressos oficiais, 
documentos e demais formas de comunicação da entidade. 

Art. 59. A ACIM poderá adotar uma bandeira com a respectiva logomarca, cabendo ao Conselho 
Deliberativo deliberar sobre o projeto, proposto pela Diretoria, e que deverá observar e seguir 
0 padrão das bandeiras oficiais. 

Art. 60. A ACIM, sob pretexto algum, poderá intervir ou envolver-se, direta ou indiretamente, 
em assuntos de natureza potítico-partidária e/ou religiosa. 
1 - todo e qualquer Associado, Profissional Liberal ou Representante de/Àssociacfo Pessoa 
Jurídica, deverá demitir-se de qualquer dos cargos, nomeações e representação que/Ocupe na e 
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para a Associação, anteriormente à data que pleitear, a quaisquer das agremla~ções"paf%çiárias, 
sua candidatura a quaisquer dos cargos eletivos do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, e 
II - o exercício de quaisquer cargos eletivo e/ou comissionado nos Poderes Executivo ou 
Legislativo é impedimento para ocupar quaisquer cargos eletivos ou nomeados da Associação. 

Art. 61 . Não será permitida a colocação de fotografias, bustos e semelhantes no recinto 
associativo da ACIM, em homenagem a pessoas vivas ou mortas, à exceção dos Presidentes, 
dos ex-presidentes e da diretoria do Conselho Deliberativo, nem propaganda elogiosa a 
membro da administração da ACIM em publicações por esta custeada. 

Art. 62. Os casos omissos neste Estatuto serão resolvidos pelo Conselho Deliberativo. 

CAPÍTULO II 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art.63. O presente Estatuto foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 21 
de Outubro de 2016 e passa a reger a ACIM, para todos os efeitos legais, com revogação das 
disposições contrárias. 

Parágrafo Único. O presente Estatuto entra em vigor nesta data, e seu registro se dará junto ao 
Ofício de Registros Civis das Pessoas Jurídicas da Comarca de Imbituba/SC. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente informou que os artigos citados na ata dizem respeito ^ 
ao texto estatutário, agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos, 
observando que caberá a Diretoria da ACIM providenciar o seu registro/averbação junto ao 
cartório de títulos e documentos da comarca. 

it.uba/SC, 21 de Outubro de 2016. 
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Ministério do Meio Ambiente
.

GABINETE DA MINISTRA

<!ID495133-0> PORTARIA No- 193, DE 22 DE JUNHO DE 2006

A MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso
de suas atribuições e tendo em vista o disposto no Decreto no 99.274,
de 6 de junho de 1990, no Anexo à Portaria no 168, de 10 de junho
de 2005, e

Considerando a necessidade de tornar público o processo eleitoral
e as datas finais para inscrição dos candidatos a vaga de membro honorário
para eleger o representante que integrará o Plenário do Conselho Nacional
do Meio Ambiente-CONAMA no biênio de 2006/2008, resolve:

Art. 1o Será eleito, para o mandato de dois anos, contado a
partir de sua designação, o representante para ocupar a vaga prevista
para membro honorário conforme disposto no art. 4o, inciso X, § 7o

do Anexo à Portaria no 168, de 10 de junho de 2005, regimento
interno do Conselho Nacional do Meio Ambiente-CONAMA.

Art. 2o Está apto a candidatar-se qualquer pessoa física aci-
ma de 18 anos, observado o disposto no art. 5o, § 7o do Decreto no

99.274, de 6 de junho de 1990.
Art. 3o As inscrições serão realizadas a partir da data de

publicação desta Portaria até o dia 26 de junho, junto a Secretaria-
Executiva do CONAMA ou on line, por meio do registro de ins-
crição, aonde o candidato deverá apresentar os seguintes documen-
tos:

I - registro do candidato;
II - currículo profissional;
III - outros documentos que o candidato julgar importantes,

inclusive manifestação de apoio;
Art. 4o As inscrições junto a Secretaria-Executiva do CO-

NAMA, deverão ser efetuadas no Ministério do Meio Ambiente sito
à Esplanada dos Ministérios, Bloco “B”, Sala 633, Zona Central,
Brasília/DF, CEP 70.068-900.

Art. 5o As inscrições on line deverão ser efetuadas por meio
do link <http://mma.gov.br/conama/honorário> utilizando o registro
de inscrição.

Art. 6o Os documentos constantes dos incisos II e III do art.
3o deverão ser encaminhados para o e-mail <conama@mma.gov.br> e
serão disponibilizados para consulta no link <http://mma.gov.br/co-
nama/honorário>.

Art. 7o Será prevista uma apresentação de intenções de dez
minutos para cada candidato que manifestar interesse de dirigir-se
diretamente ao Plenário na 83a reunião ordinária, a ser realizada em
11 e 12 de julho de 2006.

Art. 8o Os conselheiros titulares estarão habilitados a votar, e
na ausência, seus suplentes, representando suas respectivas institui-
ções.

Art. 9o Será considerado eleito quem receber o maior número
de votos válidos.

§ 1o Somente serão considerados válidos os votos emitidos
por representantes dos segmentos no Plenário do CONAMA, com
direito a voto.

§ 2o Efetuado o voto, este não poderá ser alterado.
Art. 10. Em caso de empate por número de votos, o critério

de desempate será o de maior idade.
Art. 11. A votação será aberta, em turno único, durante a

sessão da 83a reunião ordinária, em 11 e 12 de julho do corrente.
Art. 12. Após verificado o resultado da votação, será co-

municado formalmente pelo Secretário-Executivo do Ministério do
Meio Ambiente, na condição de Secretário-Executivo do CONA-
MA.

Art. 13. As situações não previstas nesta Portaria serão de-
cididas durante o processo eleitoral pelo Plenário.

Art. 14. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MARINA SILVA

CONSELHO DELIBERATIVO DO FUNDO
NACIONAL DO MEIO AMBIENTE

<!ID495132-0> EXTRATO DA ATA DA 32o- REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO DO FNMA

O Ministério do Meio Ambiente, por intermédio do Fundo Nacional
do Meio Ambiente (FNMA) torna pública deliberação do Conselho Deliberativo
do FNMA em reunião ocorrida nos dias 14 e 15 de novembro de 2005, em Bra-
sília. Foi deliberado o resultado final do julgamento das propostas de Demanda
Espontânea, o qual selecionou as seguintes instituições com seus respectivos pro-
jetos: Fundação de Biodiversidade e Manejo de Ecossistemas da Amazônia Oci-
dental - Fundação BIOMA-AC “Produzir sem destruir: Transformando o Hoje
para Construir o Amanhã, uma Proposta de Educação Agroflorestal no Projeto de
Colonização Humaitá”; Fundação de Tecnologia do Acre - FUNTAC “Semen-
tes do Acre”; Instituto BioAtlantica - Ibio “Caminho da Sustentabilidade: Pla -
nejamento Ambiental e Recuperação Florestal na Sub-bacia Guapimirim-Ma-
cacu, Rio de Janeiro”; Centro Ecológico - CE “Práticas de Conveniência e Con-
servação da Mata Atlântica na Região de Torres - RS”; Prefeitura Municipal de
Parnaíba - PI “Recuperação da Qualidade Ambiental da Bacia do Rio Iguaçu”;
Prefeitura Municipal de Itapiranga - SC “Recuperação de Áreas Degradadas de
matas Ciliares da Bacia do Rio Uruguai”; Prefeitura Municipal de Trindade do
Sul - RS “COOPATRISUL em Desenvolvimento Sustentável”; Prefeitura Mu-
nicipal de Araguaína - TO “Recuperação de Nascentes e Matas Ciliares”.

ELIAS DE PAULA ARAÚJO
Diretor do FNMA

INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE
E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS

<!ID495221-0>PORTARIA No- 44 , DE 22 DE JUNHO DE 2006

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁ-
VEIS - IBAMA, no uso das atribuições previstas no art. 26, inciso V,
do Anexo I da Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto no- 5.718,
de 13 de março de 2006, publicado no Diário Oficial da União do dia
subseqüente e no art. 95, item VI do Regimento Interno aprovado
pela Portaria GM/MMA no- 230, de 14 de maio de 2002,

Considerando o art. 29 da Lei no- 9.985, de 18 de julho de
2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza, bem como os arts. 17 a 20 do Decreto no- 4.340, de 22 de
agosto de 2002, que a regulamentou; e,

Considerando as proposições apresentadas pela Diretoria de
Ecossistemas - DIREC, no Processo Ibama no- 02001.007702/2002-18,
resolve:

Art. 1o- Criar o Conselho Consultivo da Reserva Biológica de
Sooretama, com a finalidade de contribuir com a implantação e im-
plementação de ações destinadas à consecução dos objetivos de cria-
ção da referida Unidade de Conservação.

Art. 2o- O Conselho Consultivo da Reserva Biológica de
Sooretama será integrado pelos representantes dos seguintes órgãos,
entidades e organizações não governamentais:

I - um representante do Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;

II - dois representantes do Instituto Estadual de Meio Am-
biente e Recursos Hídricos - IEMA, sendo um titular e um su-
plente;

III - dois representantes Secretaria de Estado da Educação e
Esportes, sendo um titular e um suplente;

IV - dois representantes do Instituto de Defesa Agropecuária
e Florestal do Espírito Santo - IDAF, sendo um titular e um su-
plente;

V - dois representantes do Instituto Capixaba de Pesquisa de
Pesquisa Agropecuária - INCAPER, sendo um titular e um suplen-
te;

VI - dois representantes da Prefeitura Municipal de Jaguaré,
sendo um titular e um suplente;

VII - dois representantes da Prefeitura Municipal de So-
oretama, sendo um titular e um suplente;

VIII - dois representantes da Escola Estadual Regina Bols-
sanello Fornazier, sendo um titular e suplente;

IX - dois representantes da Secretaria de Meio Ambiente e
Agricultura de Vila Valério - SEMAG, sendo um titular e um su-
plente;

X - dois representantes da Secretaria de Desenvolvimento
Econômico de Vila Valério - SENDE, sendo um titular e um su-
plente;

XI - dois representantes da Petróleo Brasileiro S.A. - PE-
TROBRAS, sendo um titular e um suplente;

XII - dois representantes da Aracruz Celulose S.A. , sendo
um titular e um suplente;

XIII - dois representantes da Reserva Natural Vale do Rio
Doce, sendo um titular e um suplente;

XIV - dois representantes da Universidade de Linhares -
UNILINHARES, sendo um titular e um suplente;

XV - dois representantes da Cooperativa dos Produtores de
Café, Cacau e Pimenta do Reino de Jaguaré - COCCAPI, sendo um
titular e um suplente;

XVI - dois representantes da Agência de Desenvolvimento
Econômico de Jaguaré - ADEJ, sendo um titular e um suplente;

XVII - dois representantes da Associação de Pequenos Pro-
dutores Rurais de Juncado e Juerana - APPRJJ, sendo um titular e um
suplente;

XVIII - dois representantes do Grupo Natureza e Cia -
GANC, sendo um titular e um suplente;

IX - dois representantes do Rotary Club da Jaguaré, sendo
um titular e um suplente; e,

XX - dois representantes da Poliflora Artes e Paisagismo,
sendo um titular e um suplente.

Parágrafo único. O Chefe da Reserva Biológica de Soo-
retama representará o Ibama no Conselho Consultivo e o presidirá.

Art.3 o- As atribuições dos membros, a organização e o fun-
cionamento do Conselho Consultivo da Reserva Biológica de So-
oretama serão fixados em Regimento Interno.

Parágrafo único. O Conselho Consultivo deverá elaborar seu
Regimento Interno no prazo de até noventa dias, a partir da data da
publicação desta Portaria no Diário Oficial da União.

Art. 4o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MARCUS LUIZ BARROSO BARROS

<!ID495663-0>PORTARIA No- 48, DE 22 DE JUNHO DE 2006

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁ-
VEIS - IBAMA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 24
Anexo I, da Estrutura Regimental, aprovada pelo Decreto no- 4.756, de
20 junho de 2003, e art. 95, item VI do Regimento Interno aprovado
pela Portaria GM/MMA no- 230, de 14 de maio de 2002;

Considerando o art. 15 parágrafo 5o- da Lei no- 9.985, de 18
de julho de 2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza, bem como os arts. 17 a 20 do Decreto no-

4.340, de 22 de agosto de 2002, que a regulamentou; e,

Considerando as proposições apresentadas pela Diretoria de
Ecossistemas - DIREC, no Processo Ibama no- 02001.007367/2005-92,
R E S O LV E :

Art. 1o- Criar o Conselho Consultivo da Área de Proteção
Ambiental da Baleia Franca com a finalidade de contribuir com a
implantação e implementação de ações destinadas à consecução dos
objetivos de criação da referida Unidade de Conservação.

Art. 2o- O Conselho Consultivo da Área de Proteção Am-
biental da Baleia Franca será integrado pelos representantes dos se-
guintes órgãos, entidades e organizações não governamentais:

I - um representante do Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;

II - um representante do Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional - IPHAN;

III - um representante da Gerência Regional de Patrimônio
da União em Santa Catarina - GRPU;

IV - um representante da Universidade Federal de Santa
Catarina - UFSC;

V - um representante da Secretaria de Estado do Desen-
volvimento Regional - 19ª SDR;

VI - um representante da Guarnição Especial de Polícia
Militar Ambiental;

VII - um representante da Empresa de Pesquisa Agrope-
cuária e Extensão Rural do Estado de Santa Catarina - EPAGRI;

VIII - um representante da Fundação de Meio Ambiente do
Estado de Santa Catarina - FATMA;

IX - um representante da Prefeitura Municipal de Tubarão;
X - um representante da Prefeitura Municipal de Laguna;
XI - um representante da Prefeitura Municipal de Paulo

Lopes;
XII - um representante da Prefeitura Municipal de Garo-

paba;
XIII - um representante da Prefeitura Municipal de Içara;
XIV - um representante da Prefeitura Municipal de Imbi-

tuba;
XV - um representante da Prefeitura Municipal de Palhoça;
XVI - um representante da Associação de Surfistas, Amigos

e Ecologistas da Praia do Porto - ASAEP;
XVII - um representante do Instituto Sea Shepherd Brasil -

Sea Shepherd;
XVIII - um representante do Instituto Conexão Ambiental -

ICAM;
XIX - um representante do Instituto Baleia franca - IBF;
XX - um representante da Fundação Gaia;
XXI - um representante da Coalizão Internacional da Vida

Silvestre/Projeto Baleia Franca - IWC/PBF;
XXII - um representante da Associação R3 Animal - R3

Animal;
XXIII - um representante da Associação Comunitária Ami-

gos do Meio Ambiente - AMA;
XXIV - um representante da Associação Rasga Mar na De-

fesa da Natureza - Rasgamar;
XXV - um representante da Sociedade Ecológica Balneário

Rincão;
XXVI - um representante do Instituto Ambiental Ecosul -

ECOSUL;
XXVII - um representante da Associação de Movimento

Ecológico Upiar Ibi - UPIAR IBI;
XXVIII - um representante do Movimento Ambiental do

Rosa/Associação dos Moradores e Amigos da Praia do Rosa -
MAR;

XXIX - um representante do Instituto Lauris de Desenvol-
vimento Ambiental, Social e Noologia;

XXX - um representante da Colônia de Pescadores Z-13 de
Imbituba;

XXXI - um representante da Associação dos Surfistas da
Praia do Rosa - ASPR;

XXXII - um representante do Conselho Comunitário e Cul-
tural de Ibiraquera - CCI;

XXXIII - um representante da Associação dos Pescadores da
Comunidade de Ibiraquera;

XXXIV - um representante da G. A. Werlang Gestão e
Ambiente Ltda - Gaia Village;

XXXV - um representante da Associação dos Moradores da
Praia dos Naufragados - AMOPRAN;

XXXVI - um representante da Associação dos Pescadores da
Barra do Camacho - APEBARCA;

XXXVII - um representante do Fórum da Agenda 21 Local
da Lagoa de Ibiraquera;

XXXVIII - um representante da Associação dos Pescadores
Artesanais do Cabo de Santa Marta Grande - APAFa;

XXXIX - um representante da Associação dos Apicultores
do Vale do Rio D'uma - APIVALE;

XL - um representante da Cooperativa Agropecuária de Tu-
barão - COPAGRO;

XLI - um representante da Universidade do Extremo Sul
Catarinense/Fundação Educacional de Criciúma - UNESC;

XLII - um representante da Associação Comercial e Indus-
trial de Imbituba - ACIM;

XLIII - um representante da Associação Ecovida de Cer-
tificação Participativa - ECOVIDA.

Parágrafo único. A Chefe da Área de Proteção Ambiental da
Baleia Franca representará o Ibama no Conselho Consultivo e o
presidirá.



Nº 119, sexta-feira, 23 de junho de 200658 1ISSN 1677-7042

Art.3 o- As atribuições dos membros, a organização e o fun-
cionamento do Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambiental
da Baleia Franca serão fixados em Regimento Interno.

Parágrafo único. O Conselho Consultivo deverá elaborar seu
Regimento Interno no prazo de até noventa dias, a partir da data da
publicação desta Portaria no Diário Oficial da União.

Art. 4o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MARCUS LUIZ BARROSO BARROS

<!ID495222-0>PORTARIA No- 45, DE 22 DE JUNHO DE 2006

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁ-
VEIS - IBAMA, no uso das atribuições legais previstas no art. 26,
inciso V do Anexo I, da Estrutura Regimental aprovado pelo Decreto
no 5.718, de 13 de março de 2006, e no art. 95, item VI do Regimento
Interno aprovado pela Portaria GM/MMA n 230, de 14 de maio de
2002;

Considerando o art. 29 da Lei no- 9.985, de 18 de julho de
2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza, bem como os arts. 17 a 20 do Decreto no- 4.340, de 22 de
agosto de 2002, que a regulamentou; e,

Considerando as proposições apresentadas pela Diretoria de
Ecossistemas - DIREC, no Processo Ibama no- 02001.007645/2002-69,
resolve:

Art. 1o- Criar o Conselho Consultivo do Parque Nacional do
Superagüi, com a finalidade de contribuir com a implantação e im-
plementação de ações destinadas à consecução dos objetivos de cria-
ção da referida Unidade de Conservação.

Art. 2o- O Conselho Consultivo do Parque Nacional do Su-
peragüi será integrado pelos representantes dos seguintes órgãos, en-
tidades e organizações não governamentais:

I - um representante do Instituto Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA;

II - dois representantes do Instituto Ambiental do Paraná,
sendo um titular e outro suplente;

III - dois representantes da Prefeitura Municipal de Gua-
raqueçaba, sendo um titular e outro suplente;

IV - dois representantes da Câmara de Vereadores de Gua-
raqueçaba, sendo um titular e outro suplente;

V - dois representantes da Secretaria de Estado da Cultura,
sendo um titular e outro suplente;

VI - dois representante da Gerência Regional do Patrimônio
da União no Paraná, sendo um titular e outro suplente;

VII - dois representantes da Universidade Federal do Paraná,
sendo um titular e outro suplente;

VIII - dois representantes das Faculdades Integradas Cu-
ritiba, sendo um titular e outro suplente;

IX - dois representantes do Instituto de Pesquisas Ecológicas,
sendo um titular outro suplente;

X - dois representantes Mater Natura Instituto de Estudos
Ambientais, sendo um titular e outro suplente;

XI - dois representantes da Sociedade de Pesquisa em Vida
Selvagem e Educação Ambiental, sendo um titular e outro suplente;

XII - um representante de cada uma das seguintes comu-
nidades locais: Vila das Peças, Vila do Superagüi, Guapicum, Ber-
tioga, Vila Fátima e Ararapira, na condição de titulares e um re-
presentante de cada uma das seguintes comunidades locais: Tibi-
canga, Barbados, Sebuí e Ariri como suplentes.

Parágrafo único. O Chefe do Parque Nacional do Superagüi
representará o Ibama no Conselho Consultivo e o presidirá.

Art.3 o- As atribuições dos membros, a organização e o fun-
cionamento do Conselho Consultivo do Parque Nacional do Supe-
ragüi serão fixados em Regimento Interno.

Parágrafo único. O Conselho Consultivo deverá elaborar seu
Regimento Interno no prazo de até noventa dias, a partir da data da
publicação desta Portaria no Diário Oficial da União.

Art. 4o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MARCUS LUIZ BARROSO BARROS

<!ID495223-0>PORTARIA No- 46, DE 22 DE JUNHO DE 2006

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁ-
VEIS - IBAMA, no uso das atribuições previstas no art. 24, Anexo I,
da Estrutura Regimental, aprovado pelo Decreto no- 4.756, de 20 de
junho de 2003, e art. 95, item VI, do Regimento Interno, aprovado
pela Portaria GM/IBAMA no- 230, 14 de maio de 2003;

Considerando o disposto na Lei no- 9.985, de 18 de junho de
2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conserva-
ção;

Considerando que a Reserva Particular Do Patrimônio Na-
tural Vale Das Araras atendeu ao art. 27 da Lei 9.985, de 10 de junho
de 2000, no que concerne à elaboração de seu Plano de Manejo;

Considerando que o art. 16 do Decreto no- 4.340 de 22 de
agosto de 2002 prevê que o Plano de Manejo aprovado deve estar
disponível para consulta na sede da unidade de conservação e no
IBAMA; e;

Considerando, pó fim, os pronunciamentos técnicos e ju-
rídicos contidos no processo no- 02001.000724/2006-72, RESOLVE:

Art. 1o- Aprovar o Plano de Manejo da Reserva Particular Do
Patrimônio Natural Vale Das Araras, no município de Cavalcante,
Estado de Goiás.

Art. 2 o- Tornar disponível o texto completo do Plano de
Manejo da Reserva Particular Do Patrimônio Natural Vale Das Araras
no Centro Nacional de Informação Ambiental - CNIA/IBAMA.

Art 3o- Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MARCUS LUIZ BARROSO BARROS

ANEXO
EXTRATO DO PLANO DE MANEJO

Espécie: Plano de Manejo da Reserva Particular do Patrimônio Na-
tural Vale das Araras/GO.
Objetivo: O plano de manejo da Reserva Particular do Patrimônio
Natural é um documento onde se utiliza técnica de planejamento
ecológica, é determinado o Zoneamento da Reserva Particular do
Patrimônio Natural, caracterizando cada uma de suas zonas e pro-
pondo seu desenvolvimento físico, de acordo com suas finalidades.
Vigência: 05 anos a contar da data de aprovação e publicação no
Diário Oficial da União, podendo ser ajustado mediante relatório de
monitoria de implementação do plano, aprovada pela Presidência do
Ibama.

O Plano de Manejo da Reserva Particular do Patrimônio
Natural é dividido em 03 (três) encartes cujas informações, estão
dispostas na seguinte estrutura.

I - INFORMAÇÕES GERAIS DA RPPN
1.1 Acesso
1.2 Histórico e aspectos legais
II - DIAGNÓSTICO
2.1. Caracterização dos fatores abióticos
2.2. Caracterização dos fatores bióticos
2.3. Caracterização socioeconômica
2.4. Possibilidade de conectividade
2.5. Declaração de significância
III - PLANEJAMENTO
3.1. Objetivos específicos do manejo
3.2. Zoneamento
3.3. Programas de manejo
3.4. Projetos específicos
3.5. Cronograma físico-financeiro
IV - ANEXOS

<!ID495224-0>PORTARIA No- 47, DE 22 DE JUNHO DE 2006

O PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO
MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁ-
VEIS - IBAMA, no uso das atribuições previstas no art. 26, inciso V
do Anexo I, da Estrutura Regimental, aprovado pelo Decreto no-

5.718, de 13 de março de 2006, e art. 95, item VI, do Regimento
Interno, aprovado pela Portaria GM/IBAMA no- 230, 14 de maio de
2002;

Considerando o disposto na Lei no- 9.985, de 18 de junho de
2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conserva-
ção;

Considerando que a Reserva Particular Do Patrimônio Na-
tural Soluar atendeu ao art. 27 da Lei n° 9.985, de 10 de junho de
2000, no que concerne à elaboração de seu Plano de Manejo;

Considerando que o art. 16 do Decreto no- 4.340 de 22 de
agosto de 2002 prevê que o Plano de Manejo aprovado deve estar
disponível para consulta na sede da unidade de conservação e no
Ibama; e,

Considerando, por fim, os pronunciamentos técnicos e ju-
rídicos contidos no processo n° 02001.000726/2006-61, RESOLVE:

Art. 1o- Aprovar o Plano de Manejo da Reserva Particular Do
Patrimônio Natural Soluar, no município de Cavalcante, Estado de
Goiás.

Art. 2o- Tornar disponível o texto completo do Plano de
Manejo da Reserva Particular Do Patrimônio Natural Soluar no Cen-
tro Nacional de Informação Ambiental - CNIA/IBAMA.

Art. 3o- Esta portaria entra em vigor na data de sua pu-
blicação.

MARCUS LUIZ BARROSO BARROS

ANEXO
EXTRATO DO PLANO DE MANEJO

Espécie: Plano de Manejo da Reserva Particular do Patrimônio Na-
tural Soluar.
Objetivo: O plano de manejo da Reserva Particular do Patrimônio
Natural é um documento onde se utiliza técnica de planejamento
ecológica, é determinado o Zoneamento da Reserva Particular do
Patrimônio Natural, caracterizando cada uma de suas zonas e pro-
pondo seu desenvolvimento físico, de acordo com suas finalidades.
Vigência: 05 anos a contar da data de aprovação e publicação no
Diário Oficial da União, podendo ser ajustado mediante relatório de
monitoria de implementação do plano, aprovada pela Presidência do
Ibama.

O Plano de Manejo da Reserva Particular do Patrimônio
Natural é dividido em 03 (três) encartes cujas informações, estão
dispostas na seguinte estrutura.

I - INFORMAÇÕES GERAIS DA RPPN
1.1Acesso
1.2Histórico e aspectos legais
II - DIAGNÓSTICO
2.1. Caracterização dos fatores abióticos
2.2. Caracterização dos fatores bióticos
2.3. Caracterização socioeconômica
2.4. Possibilidade de conectividade
2.5. Declaração de significância
III - PLANEJAMENTO
3.1. Objetivos específicos do manejo
3.2. Zoneamento
3.3. Programas de manejo
3.4. Projetos específicos
3.5. Cronograma físico-financeiro
IV - ANEXOS

GABINETE DO MINISTRO
<!ID494559-0>

DESPACHO DO MINISTRO
Em 22 de junho de 2006

O MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, OR-
ÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições e da com-
petência que lhe foi delegada pelo art. 1o- do Decreto no- 3.035, de 27
de abril de 1999, com fundamento no art. 174 da Lei no- 8.112, de 11
de dezembro de 1990, e tendo em vista o disposto nos arts. 50 e 56
da Lei no- 9.784, de 29 de janeiro de 1999, e o que consta do
PARECER/MP/CONJUR/TF/0486 - 3.8/2006, aprovado em 7.4.2006,
resolve não conhecer do pedido de revisão interposto por HERONDI
ALDO LA MOTTA, ex-servidor público do quadro do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística - IBGE, no Processo Administrativo
Disciplinar no- 03635.003141/99-74, por não terem sido aduzidos fatos
novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar sua inocência ou a
inadequação da penalidade a ele aplicada.

PAULO BERNARDO SILVA

SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS

<!ID494979-1> PORTARIA No- 978, DE 20 DE JUNHO DE 2006

O SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS DO MI-
NISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, no
uso de sua competência outorgada pela Portaria MP no- 83, de 17 de
abril de 2001, e de conformidade com o disposto no art. 37 da Lei no-

8.112, de 11 de dezembro de 1990, com redação dada pela Lei no-

9.527, de 11 de dezembro de 1997, resolve:
Art. 1o- - Redistribuir os cargos vagos, abaixo relacionados,

nos termos do parágrafo único do art. 1o- da Portaria MP no- 83, de 17
de abril de 2001.

Do: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão/ Órgão Central
do SIPEC
Para: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

Servidor : Cargo vago
C a rg o : Administrador
Cód. Vaga : 0343661

Servidor : Cargo vago
C a rg o : Administrador
Cód. Vaga : 0366344

Servidor : Cargo vago
C a rg o : Administrador
Cód. Vaga : 0411613

Servidor : Cargo vago
C a rg o : Administrador
Cód. Vaga : 0423113

Servidor : Cargo vago
C a rg o : Administrador
Cód. Vaga : 0423145

Servidor : Cargo vago
C a rg o : Administrador
Cód. Vaga : 0423170
Servidor : Cargo vago
C a rg o : Administrador
Cód. Vaga : 0423191

Servidor : Cargo vago
C a rg o : Administrador
Cód. Vaga : 0423217

Servidor : Cargo vago
C a rg o : Administrador
Cód. Vaga : 0423255

Servidor : Cargo vago
C a rg o : Administrador
Cód. Vaga : 0423269

Servidor : Cargo vago
C a rg o : Administrador
Cód. Vaga : 0423295

Servidor : Cargo vago
C a rg o : Administrador
Cód. Vaga : 0423300

Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão

.
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Ofício Circular nº 06/2018-CONAPABF                                                  Imbituba, 22 de agosto de 2018. 

 

 
 

Para as Instituições Conselheiras da APABF 

Assunto: ADIA prazo contribuições ao PM e ADIA Plenária 

 
          

Prezados Conselheiros, 

 

  

Cumprimentando-os cordialmente, vimos informa-los que em 21 de agosto, a Chefia 

dessa UC, corroborada pelo Grupo de Trabalho do Plano de Manejo, acolheu pedido do 

Ministério do Meio Ambiente e Presidência do ICMBio para adiamento de 15 dias no prazo 

para as instituições tecerem suas contribuições a Minuta preliminar do Plano de Manejo.   

Cabe, ainda informar, que tal pedido decorre de solicitação feita por representantes 

de Prefeituras e Empresários de Laguna, Tubarão e Jaguaruna que demandaram mais 

tempo para contribuírem com o processo. Naturalmente que essa dilação de prazos será 

para todos as Instituições Conselheiras, Prefeituras e Representações Setoriais que estão 

participando da construção do Plano de Manejo. 

 

Assim, comunicamos que: 

1) O prazo para contribuições foi prorrogado para 06 de setembro 2018 (quinta-

feira) 

2) A Plenária foi ADIADA para 27 e 28 de setembro de 2018 (data já agendada 

anteriormente) 

 

 

Nos prazos adequados, enviaremos a convocação e a programação da Plenária.  

 

 
 
 

 

Atenciosamente, 

 

                                                        
            Sandra Severo                                         Cecil Maya Brotherhood de Barros  
Secretaria Executiva do CONAPABF                                Presidente do CONAPABF  
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A ELABORAÇÃO DO PLANO DE MANEJO DA APA DA BALEIA FRANCA 

 

1. ETAPAS DO PLANEJAMENTO 
 

O processo de elaboração do Plano de Manejo da APA da Baleia Franca teve 
início em 2011. Em 2014, após alguns anos de limitações orçamentárias que 
impossibilitaram o desenrolar de ações almejadas pela equipe, foi criado o GT Plano de 
Manejo, no âmbito do CONAPABF, para contribuir com o planejamento e acompanhar 
as ações para elaboração do plano. O GT Plano de Manejo é formado pela chefia da 
APABF, representantes da CR9 e da COMAN, Comitê Executivo do CONAPABF, 
coordenadores das cinco câmaras técnicas do CONAPABF, dois conselheiros 
honorários e convidados1

.  

Em dezembro de 2014, o GT Plano de Manejo se reuniu para alinhar entendimentos e 
definir as etapas de elaboração do plano, que, a partir de 2015, passou a receber 
aporte de recursos de compensação ambiental do Porto de Imbituba e do Projeto GEF 
Mar. 

Entre 2015 e 2016, os recursos iniciais da compensação ambiental foram utilizados na 
elaboração dos primeiros mapas de uso do solo e aspectos físicos da UC e na 
realização da 1ª Oficina de Planejamento Participativo (OPP), em agosto de 2016, 
quando se inicia efetivamente a elaboração do Plano de Manejo. 

Com apoio financeiro do Projeto GEF Mar, uma consultoria e uma prestação de 
serviços foram contratadas em 2016 para auxiliar na condução do processo 
participativo para elaboração do plano; a consultoria ficou responsável pela 
moderação e condução das oficinas setoriais com diferentes atores do território e das 
Oficinas de Planejamento Participativo; e a prestadora de serviços ficou responsável 
pela organização das oficinas, desde a elaboração dos convites, divulgação, 
mobilização, relatoria e demais logísticas relacionadas. 

Este Plano de Manejo foi elaborado com base no enfoque participativo e na 
construção de acordos sociais para que se cumpram os objetivos da UC. O enfoque 
participativo possibilita desenvolver um processo de diálogo ativo, envolvendo todos 
os atores na problematização e elaboração de propostas adequadas à realidade, com 
base na participação integral, na negociação de conflitos e na proposição de 
consensos, convergências e acordos. Tendo como base elementos de planejamento 
estratégico, foi construído um modelo para a elaboração do plano constituído por 
quatro etapas principais: caracterização, declaratória, normatização e planejamento 
(Figura 1). 

 

 

                                                           
1Simão Marrul Filho (analista ambiental aposentado ICMBio); Walter Steenbock (analista 

ambiental CEPSUL/ICMBio) e conselheiros históricos do CONAPABF. 
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Figura 1. Fluxograma para elaboração do Plano de Manejo elaborado pelo GT Plano de Manejo em dezembro de 2014. 
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1ª Etapa - Caracterização da UC 
 

A equipe da APABF e o CONAPABF, em 2014, optaram por uma caracterização 
da UC que possuísse elementos mínimos norteadores da tomada de decisões de 
gestão. Desta forma, solicitou-se a pesquisadores, conselheiros voluntários e Centros 
de Conservação da Biodiversidade do ICMBio a elaboração de textos sobre temas 
relacionados a aspectos naturais e culturais do território da UC para comporem o seu 
Plano de Manejo. Desta forma, evitar-se-ia o elevado custo de realização de um 
diagnóstico ambiental exaustivo e se teria um cenário atual sobre temas mais 
relevantes presentes na pauta de gestão da UC. No total, foram elaborados 19 artigos 
que compõem o compêndio do plano, que estarão disponíveis em anexo, e abordam 
temas relacionados a aspectos naturais e culturais do território da APABF. 
 

 

2ª Etapa - Declaratória do processo participativo 
 

Esta etapa ocorreu na 1ª OPP, realizada de 2 a 5 de agosto de 2016, quando 
foram construídos a missão, a visão, o mapa situacional e a primeira proposta de 
objetivos estratégicos para o Plano de Manejo. 

A Missão é uma declaração rápida, que comunica clara e objetivamente a razão de 
existência da APABF, seus propósitos, princípios e compromissos fundamentais. Ela 
deve servir como orientador e unificador das ações dos diversos atores sociais e 
setores que se apropriam do espaço e dos recursos da UC. 

A Visão expressa o estado ou as condições ideais aonde se quer chegar, em um prazo 
determinado, a UC e as formas de uso de seus recursos naturais. Constitui-se em um 
cenário a ser alcançado ao se implementarem as medidas propostas em seu Plano de 
Manejo. 

O Mapa Situacional parte de um mapa de uso do solo da UC, onde os participantes da 
OPP constroem um diagnóstico dos principais desafios de gestão a serem enfrentados 
e que são explicitados por conflitos, problemas e potencialidades. Para tal construção, 
entendeu-se como: 

a. Conflitos Ambientais: conflitos envolvendo grupos sociais com modos 
diferenciados de apropriação, uso e significação do território, tendo origem 
quando pelo menos um dos grupos tem ameaçada a continuidade de suas 
formas de apropriação por impactos indesejáveis, em decorrência do exercício 
das práticas de outros grupos. O conflito pode derivar da disputa por 
apropriação de uma mesma base de recursos, ou de bases distintas, 
interconectadas pelas interações ecossistêmicas; 

b. Problemas: situações em que o espaço e os recursos apropriados apontam para 
a insustentabilidade, sem que sejam disputados por grupos sociais; 

c. Potencialidades: estruturas do espaço e seus recursos, que podem ser 
apropriadas, acessadas ou usadas de forma sustentável por um ou diversos 
grupos sociais. 
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Os Objetivos Estratégicos, em consonância com a visão de futuro, norteiam o conjunto 
de ações que serão desenvolvidas no Plano de Manejo para que os desafios de gestão 
sejam superados. 

Estiveram presentes na 1ª OPP as instituições do CONAPABF, conselheiros honorários, 
representante da COMAN, outros analistas ambientais do ICMBio (integrantes do GT 
Plano de Manejo), equipe APABF e alguns convidados (Tabela 1).  

 

Tabela 1. Instituições e respectivos números de representantes na 1ª OPP do Plano de 
Manejo da APABF. 

 

INSTITUIÇÃO N. REPRESENTANTES 

Associação Comunitária Paes Leme (ASCOPLE)             1 

Associação dos Moradores da Praia dos Naufragados (AMOPRAN) 1 

Associação Comercial e Empresarial de Imbituba (ACIM) 1 

Associação Comercial e Empresarial de Tubarão (ACIT) 1 

Associação Rádio Comunitária Pinheira 1 

Associação R3 ANIMAL 1 

Centro de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha do 
Sudeste e Sul (CEPSUL) 

2 

Conselho Comunitário de Ibiraquera (CCI) 1 

Cooperativa para Conservação da Natureza (CAIPORA) 1 

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa  
Catarina S.A. (EPAGRI) 

1 

Ferrugem Viva - Centro de Educação Ambiental da Praia da Ferrugem 1 

Fundação Gaia - Legado Lutzenberger 1 

Fundação Lagunense do Meio Ambiente (FLAMA) 1 

Fórum da Agenda 21 Local da Lagoa de Ibiraquera 1 

Instituto Baleia Franca (IBF) 1 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 1 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 
(IFSC) - Campus Garopaba 

1 

Marinha do Brasil - Delegacia da Capitania dos Portos em Laguna 1 

Ordem dos Advogados do Brasil Subseção de Imbituba (OAB Imbituba) 1 

Parque Estadual da Serra do Tabuleiro (PEST/FATMA) 1 

Plataforma de Pesca Praia do Rincão (PPPR) 1 

Porto de Imbituba (SCPAR) 1 
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Prefeitura de Balneário Rincão 1 

Prefeitura de Garopaba 1 

Prefeitura de Imbituba - Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico Sustentável (SEDES) 

1 

Projeto Babitonga Ativa – UNIVILLE 1 

Projeto Baleia Franca (PBF) 1 

Superintendência do Patrimônio da União (SPU/SC) 1 

Universidade do Estado de Santa Catarina - Centro de Educação 
Superior da Região Sul (UDESC/CERES) 

1 

Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) 1 

Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) 1 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 1 

 

 
3ª Etapa - Zonas e normas 
 
Esta etapa ocorreu entre outubro de 2016 e março de 2018, quando foram 

realizadas oficinas setoriais, intersetoriais e intrassetoriais com diferentes atores do 
território da UC. A sistematização das informações e propostas levantadas ocorreu a 
partir de 2017, estendendo-se até o momento atual, com fase importante da definição 
das zonas e normas durante a 2ª OPP em abril de 2018. A etapa das Zonas e Normas 
foi subdividida em três passos, conforme segue: 
 

I - Oficinas com os Setores 
 

Nesta etapa, 23 oficinas participativas foram realizadas com representantes dos 
seguintes grupos e setores: pesquisadores, ONG’s ambientalistas, pesca artesanal, 
pesca industrial, esportes, turismo, agricultura familiar, rizicultura, imobiliário, 
mineração, indústria e comércio e setor público (Tabela 2). Nas oficinas, foram 
construídos, coletivamente, painéis com a caracterização das atividades e a indicação 
dos conflitos e problemas existentes por setor, nos temas relacionados à gestão do 
território da APABF a partir da vivência e experiência dos atores envolvidos. As 
informações levantadas subsidiaram a proposição de ações de manejo, diretrizes, 
normas e zonas para a UC. 

 

 

Tabela 2. Oficinas setoriais realizadas entre os anos de 2016 a 2018 no território da 
APABF para elaboração do Plano de Manejo. 
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DATA ATIVIDADE N. 
PARTCIPANTES 

27/10/2016 Workshop de Pesquisadores 36 

22/11/2016 Oficina setorial Pesca artesanal Garopaba 9 

24/11/2016 Oficina setorial Pesca artesanal Ibiraquera/Imbituba 17 

29/11/2016 Oficina setorial Pesca artesanal Imbituba centro e Itapirubá 5 

06/12/2016 Oficina setorial Pesca artesanal Pinheira-Guarda do 
Embaú/Palhoça 

9 

13/12/2016 Oficina setorial ONGs ambientalistas 12 

21/03/2017 Oficina setorial Pesca artesanal Ponta das Pedras/Laguna 5 

23/03/2017 Oficina setorial Pesca artesanal Farol Santa Marta/Laguna 15 

29/03/2017 Oficina setorial Pesca artesanal Garopaba do Sul/Jaguaruna 8 

30/03/2017 Oficina setorial Pesca artesanal Balneário Rincão 12 

06/04/2017 Oficina setorial Esportes 20 

12/04/2017 Oficina setorial Pesca artesanal Pinheira-Guarda do 
Embaú/Palhoça 

22 

18/04/2017 Oficina setorial Pesca industrial/Itajaí 23 

04/05/2017 Oficina setorial Rizicultura 12 

23/05/2017 Oficina setorial Turismo 38 

27/06/2017 Oficina setorial Indústria, comércio e mineração 20 

28/06/2017 Oficina setorial Setor público e Infraestrutura 46 

06/07/2017 Oficina setorial Agricultura familiar 25 

05/09/2017 Oficina setorial Pesca artesanal Pântano do 
Sul/Florianópolis 

22 

26/09/2017 Oficina setorial Imobiliário 66 

19/03/2018 Oficina setorial Pesca industrial (CT isca-viva) 4 

20/03/2018 Oficina setorial Pesca industrial (CT arrasto) 5 

20/03/2018 Oficina setorial Pesca industrial (CT emalhe) 2 

 

Nesta etapa, a equipe da APABF também apresentou a UC e o processo de elaboração 
do Plano de Manejo em diferentes espaços para conhecimento da sociedade, como as 
câmaras de vereadores dos municípios de Imbituba, Garopaba, Laguna e Balneário 
Rincão, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão e a Rádio Pinheira. 

A sistematização dos dados das oficinas setoriais foi iniciada em outubro e novembro 
de 2017, quando o GT Plano de Manejo, a equipe da UC e consultoras analisaram as 
informações levantadas até aquele momento. Para essa avaliação, foram criados 
pequenos grupos temáticos: pesca, agricultura, turismo/esportes e 
imobiliário/mineração/infraestrutura. O objetivo foi verificar todas as informações e 
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demandas dos diferentes setores e as organizar em normas, diretrizes e indicativos de 
zonas para o território da UC. Nesta etapa, também foram levantadas as legislações 
pertinentes e pormenorizados os consensos e conflitos pelo uso dos recursos naturais 
no território.   

Os principais conflitos intersetoriais identificados ao longo do processo participativo 
foram apresentados ao CONAPABF em plenária ordinária em dezembro de 2017, de 
forma que o conselho apontasse os temas que deveriam ser priorizados para já 
constarem como possíveis acordos ou normas no Plano de Manejo da APABF, 
decorrentes de novas oficinas setoriais que seriam realizadas no início de 2018. O 
conselho apontou três oficinas como prioritárias: uma intrassetorial da pesca 
artesanal, uma intersetorial entre pesca artesanal e surfe e uma intrassetorial do setor 
público (entre ICMBio e IMA – antiga FATMA).  

A oficina intrassetorial da pesca artesanal foi realizada no dia 20 de fevereiro de 2018 e 
reuniu 30 representantes das oficinas setoriais que haviam ocorrido nas comunidades 
pesqueiras do território. O objetivo foi apresentar todas as normas e zonas propostas 
pelas comunidades nas oficinas setoriais e as legislações atuais pertinentes. Desta 
forma, buscaram-se consensos para a elaboração de diversas normas que atendessem 
as diferentes realidades da pesca artesanal do norte ao sul da APABF, em suas porções 
marinha e lagunar.  

A oficina intersetorial entre pesca artesanal e surfe ocorreu para tratar do conflito 
específico sobre o surfe na época da tainha em praias dos municípios de Imbituba e 
Garopaba. A oficina foi realizada em 27 de março de 2018 e estiveram presentes 38 
participantes. O objetivo foi buscar entendimento entre as partes e verificar a razão 
pela qual o acordo de bandeiras não tem funcionado em algumas praias. 

A reunião intrassetorial do setor público foi realizada entre os órgãos ambientais 
federal, ICMBio/APABF, e estadual, IMA. A reunião ocorreu em Florianópolis, na sede 
do IMA, no dia 12 de março de 2018, que também contou com a presença do 
coordenador da CR9. Na ocasião, foram discutidas atribuições e competências dos dois 
órgãos nos processos de licenciamento ambiental dentro da APABF e a formação de 
uma comissão tripartite para dirimir divergências de entendimento em situações 
específicas envolvendo diferentes competências institucionais. 

Em abril de 2017, a APABF havia se reunido com o setor da pesca industrial, em Itajaí. 
Entretanto, o método proposto de construção coletiva de painéis com a caracterização 
da atividade, seus conflitos e problemas não pôde ser utilizado naquela ocasião, pois 
os participantes trouxeram outras questões de seu interesse premente, 
especificamente a portaria de espécies de peixes e invertebrados ameaçados de 
extinção (Port. MMA 445/2014). Desta forma, considerando a existência de conflitos 
no território da APABF relacionados à pesca de isca-viva realizada por atuneiros, à 
pesca de arrasto e à pesca de emalhe, realizou-se, nos dias 19 e 20 de março de 2008, 
três oficinas setoriais com as câmaras técnicas da isca-viva, de arrasto de peixe e de 
camarão e de emalhe. O território da UC foi apresentado aos participantes, que 
discorreram sobre a forma que as diferentes modalidades de pesca ocorrem e os 
problemas inerentes ao setor.  
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Também em 2017, as localidades de Campos Verdes, de Laguna, e Camacho, de 
Jaguaruna, não tiveram interesse em realizar oficina com a APABF sobre a pesca 
artesanal em suas regiões. Desta forma, este plano não possui normas ou diretrizes 
específicas para esta parte de seu território, considerando que não foi possível aplicar 
o método participativo acordado para a elaboração do Plano de Manejo. 

 

II – Elaboração da 1ª Proposta de Zonas e Normas e etapa inicial do 
Planejamento – 2ª OPP 

 
A 2ª OPP ocorreu de 16 a 19 de abril de 2018 e contou com a participação de 

60 pessoas, entre conselheiros, representantes das oficinas setoriais, equipe da APABF 
e representante da COMAN (Tabela 3). Os objetivos da oficina foram consolidar 
normas e zonas propostas nas setoriais, revisar os objetivos do Plano de Manejo 
propostos na 1ª OPP, elaborar as ações estratégicas para o Plano e identificar áreas 
prioritárias para conservação ao longo do território da UC, de forma a auxiliar no 
zoneamento. 

 

Tabela 3. Instituições e respectivos números de representantes na 2ª OPP do Plano de 
Manejo da APABF. 

 

INSTITUIÇÃO N. REPRESENTANTE 

Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa 
Catarina S.A. (EPAGRI) 

1 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 1 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa 
Catarina (IFSC) - Campus Garopaba 

1 

Policia Militar Ambiental de Laguna 1 

Marinha do Brasil - Delegacia da Capitania dos Portos em 
Laguna 

1 

Prefeitura de Garopaba  1 

Prefeitura de Imbituba  1 

Superintendência do Patrimônio da União (SPU/SC) 1 

Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina (IMA) 1 

Porto de Imbituba (SCPAR) 1 

Universidade do Estado de Santa Catarina - Centro de Educação 
Superior da Região Sul (UDESC/CERES) 

1 

Universidade Federal de Santa Catarina  1 

Associação dos Moradores da Praia dos Naufragados 
(AMOPRAN) 

1 
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Associação dos Pescadores da Comunidade de Ibiraquera 
(ASPECI) 

1 

Associação Empresarial de Imbituba (ACIM) 1 

Associação Comercial e Industrial de Jaguaruna (ACIRJ) 1 

Associação Comercial e Industrial da Garopaba (ACIG) 1 

Associação Comercial e Industrial de Laguna (ACIL) 1 

Associação Rádio Comunitária Pinheira 1 

Associação Surf Guarda Embaú 1 

Cooperativa Caipora 1 

Plataforma de Pesca do Balneário Rincão 1 

Conselho Comunitário de Ibiraquera (CCI) 1 

Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC) 1 

Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) 1 

Associação R3 Animal 1 

Fundação RASGAMAR 1 

Ferrugem Viva - Centro de Educação Ambiental da Praia da  
Ferrugem 

1 

Fórum da Agenda 21 Local da Lagoa de Ibiraquera 1 

Fundação Gaia - Legado Lutzenberger 1 

Instituto Baleia Franca  1 

Projeto Baleia Franca 1 

Instituto Ekko Brasil 1 

Floripa Amanhã 1 

Instituto Mangue Vivo 1 

Centro de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Marinha 
do Sudeste e Sul (CEPSUL) 

2 

Coordenação de Elaboração e Revisão de Planos de Manejo 
(COMAN/ICMBio) 

1 

Associação dos Arquitetos e Engenheiros de Garopaba 
(ASSAEG) 

1 

Universidade Autônoma de Barcelona 1 

Representante Pesca Artesanal – Norte da APABF 1 

Representante Pesca Artesanal – Centro da APABF 1 

Representante Pesca Artesanal – Sul da APABF 1 

Representante Pesca Industrial 1 

Representante Esportes 1 
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Representante Turismo 1 

Representante Indústria e Comércio 1 

Representante Mineração 1 

Representante Imobiliário 2 

Representante Rizicultura 1 

 
A finalização técnica do zoneamento e do planejamento ocorreu de forma conjunta 
com a COMAN e equipe da APABF. O encontro ocorreu entre 8 e 11 de maio de 2018 e 
foi analisada a proposta da COMAN de zoneamento para as unidades de conservação 
federais. Com esta base e através da análise de imagens do uso do solo da UC e das 
áreas prioritárias para a conservação propostas nas oficinas setoriais, elaborou-se a 
primeira proposta de zonas para a APABF. Na ocasião, também foram discutidas as 
normas propostas nas oficinas setoriais e pela COMAN. 
Nesta etapa, também ocorre a revisão deste documento pelo CONAPABF, com um 
prazo de 40 dias para análise e envio das contribuições das instituições conselheiras. 
Neste período, a equipe da UC promoverá reuniões com os municípios que possuem 
parte do seu território dentro da APABF (Garopaba, Imbituba, Laguna, Jaguaruna, 
Tubarão e Balneário Rincão) para apresentar o zoneamento e buscar entendimentos 
comuns. 
 

III – Definição final das Zonas e Normas 
  
A ser realizada em agosto de 2018, terá como objetivo a aprovação, pelo 

CONAPABF, em sessão plenária, da primeira versão do documento contendo as zonas 
e normas e planejamento inicial do Plano de Manejo. 

 
4ª Etapa - Planejamento 
  
Esta etapa compreende a construção dos planos de ação intrainstitucionais e 

interinstitucionais que conduzirão a implementação do Plano de Manejo da APABF. Ela 
estará dividida em duas fases, sendo que a primeira será a de apontamento das ações 
de gestão e níveis de prioridade, que estão sendo construídas desde a 2ª OPP e se 
estenderá até a revisão e validação da primeira versão do Plano de Manejo pelo 
CONAPABF, em agosto de 2018. A segunda fase deverá ocorrer após a aprovação e 
publicação do Plano de Manejo, quando as ações serão detalhadas e serão construídos 
os programas específicos de gestão. 
 
 
2. MISSÃO DA APABF 

 
A missão da APA da Baleia Franca foi elaborada de forma coletiva durante a 1ª 

OPP.  
 



 

12 

 

Promover, de forma participativa, ações de conservação do patrimônio natural 
e cultural no território da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca. 

 
Entretanto, por orientação da COMAN para que a missão seja realmente 

representativa da UC, mas sem constar o nome da unidade, a seguinte sugestão foi 
apresentada. 

 
Promover, de forma participativa, ações de conservação do patrimônio natural 
e cultural no território das baleias francas no sul do Brasil. 

 
  

3. VISÃO DE FUTURO 
 

Ser um território onde as práticas humanas sejam desenvolvidas com base em 
ações sustentáveis decorrentes de pactos sociais. 

 
 

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DA APABF 
 

Os objetivos estratégicos da UC foram definidos na 1ª OPP e realinhados na 2ª 
OPP com base nos objetivos definidos no decreto de criação, no SNUC, nos valores e 
potencialidades do território e nas áreas temáticas mais sensíveis identificadas nas 
oficinas setoriais.   

 
4.1. Promover a conservação da baleia franca e do seu habitat, bem como o 

reconhecimento da espécie como valor identitário do território. 
4.2. Promover proteção, conservação, recuperação e valorização do patrimônio 

natural, com especial atenção para as áreas de dunas, restinga, banhados e lagoas 
costeiras. 

4.3. Articular e promover políticas de conservação do patrimônio cultural 
relacionadas, principalmente, à cultura açoriana, à pesca artesanal e ao patrimônio 
histórico-arqueológico. 

4.4. Promover o ordenamento do uso e ocupação do solo e das águas, bem como 
das atividades econômicas correlacionadas no território da APABF. 

4.5. Incentivar e reconhecer atividades socioeconômicas sustentáveis que 
respeitem o patrimônio natural e/ou cultural do território da APABF. 

4.6. Articular e integrar iniciativas, planos, programas e políticas governamentais e 
setoriais no território da APABF com o seu Plano de Manejo, visando à conservação 
do patrimônio natural e cultural. 

4.7. Promover a recuperação da qualidade da água e a conservação do patrimônio 
hídrico do território, com especial atenção para as lagoas costeiras, aquíferos, 
áreas úmidas e estuarinas. 

4.8. Promover a gestão da pesca por meio do reconhecimento de territórios da 
pesca e valorização da cultura em torno da pesca artesanal e dos saberes 
tradicionais. 
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4.9. Promover a valorização do surfe, dos esportes náuticos não motorizados e dos 
esportes de contato com anatureza. 

4.10. Fomentar o turismo voltado à valorização e conservação do patrimônio natural 
e cultural, com destaque para o turismo de natureza e o resgate da cultura 
açoriana tradicional. 

4.11. Fortalecer seu Conselho Gestor, de forma que as instituições conselheiras se 
transformem em agentes multiplicadores e articuladores da APABF nos municípios 
e setores econômicos. 

4.12. Promover e incentivar programas e ações de educação, de comunicação e de 
sinalização com foco na conservação do patrimônio natural e cultural do território 
da APABF. 

4.13. Promover a articulação de redes interinstitucionais de ensino, pesquisa e 
extensão para fomentar e socializar conhecimentos que supram as lacunas e 
demandas de gestão da APABF. 

4.14. Incentivar a criação, ampliação e gestão integrada de áreas protegidas em 
diferentes escalas, priorizando a justiça socioambiental. 

 

5. NORMAS GERAIS PARA A APABF 
 

Nas oficinas setoriais e na 2ª OPP, várias normas foram sugeridas pelos 
participantes. Todas as sugestões foram avaliadas, sendo verificadas sua pertinência e 
adequação legal. Normas propostas pela COMAN, usuais em outras Unidades de 
Conservação federais do Brasil, também serviram de base para as discussões na 2ª 
OPP. As normas que são válidas para todo o território da APABF constam nesta seção. 
Normas que não se aplicam a todo o território estão dispostas de acordo com as zonas 
propostas para a UC. 

 
5.1. É proibido o uso de herbicidas nas APP de margem de lagoas e nos terrenos de 

marinha da APABF. 
5.2. É proibido o corte de butiás (Butia catarinensis) e a supressão de butiazais no 

interior da APABF. Em caso de empreendimentos licenciáveis, nos quais a 
manutenção dos butiás seja inviável tecnicamente, deverá ser realizado programa 
de resgate e transplante dos espécimes, com destinação preferencial em APP e 
áreas degradadas em recuperação. 

5.3. É proibido retirar, mover ou danificar qualquer objeto, peça, construção ou 
vestígio de patrimônio cultural, histórico e arqueológico dentro da UC, bem como o 
tráfego de veículos sobre tais bens, salvo autorização expressa do órgão 
responsável pelo bem acautelado. 

5.4. É proibida a extração mineral em terrenos de marinha; 
5.5. É garantido o acesso público aos monumentos históricos, às praias, aos sítios 

arqueológicos e à faixa de marinha. 
5.6. É proibida a interdição, estreitamento ou desvio das trilhas de acesso e 

servidões de acesso a margens de lagoas, sarilhos de pesca, praias e costões no 
interior da APABF, considerando serem de uso tradicional da população local. 
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5.7. É obrigatório, por parte dos organizadores, providenciar o acondicionamento 
adequado e o destino final dos resíduos sólidos produzidos em eventos. 

5.8. Os sambaquis ficam protegidos em uma faixa de 200m a partir de sua base, na 
qual se aplicam as normas descritas para a zona de uso restrito. 

 
 
6. ZONEAMENTO 

 
O zoneamento tem como propósito possibilitar os meios e as condições para 

que todos os objetivos da unidade de conservação possam ser alcançados de forma 
harmônica e eficaz (SNUC - Lei 9.985/2000). O zoneamento é um instrumento de 
gestão territorial que estabelece normas para as diversas zonas de acordo com a 
vocação do espaço, a sensibilidade do ambiente e sua relevância ecológica. 

As zonas estabelecidas para a UC são baseadas em critérios socioeconômicos, 
biológicos e físico-geográficos, a partir da interpretação técnico-científica associadas à 
produção do conhecimento gerado nas oficinas participativas com o conselho e com os 
setores. Tais critérios foram agrupados da seguinte forma: 

 
Socioeconômicos 

a. Uso da terra; 
b. Infraestrutura (rede viária, urbano); 
c. Manejo comunitário (População tradicional/Agricultura Familiar) de fauna e 

flora; 
d. Atividades econômicas (agropecuária, pesca, turismo, esportes e lazer); 
e. Marco legal e normativo (código florestal, resoluções do CONAMA e instruções 

normativas); 
f. Planos diretores municipais (macro e microzoneamento); 
g. Oficinas participativas (conselho e setoriais). 

 
Biológicos 

a. Remanescentes (núcleos íntegros de formações vegetais da mata atlântica); 
b. Fauna e flora (áreas prioritárias para conservação e ocorrências de espécies 

ameaçadas); 
c. Diversidade e conectividade de ambientes e paisagem (representatividade de 

ecossistemas); 
d. Áreas refúgio da baleia-franca; 
e. Ambientes e ecossistemas aquáticos. 

 
Físico-geográfico 

a. Integridade paisagística e cênica; 
b. Costões rochosos; 
c. Susceptibilidade a movimentos de massa, alagamento e inundação; 
d. Unidades geomorfológicas (serras e planícies); 
e. Ambientes deposicionais (depósitos eólicos, depósitos marinhos, depósitos 

lagunares);  
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f. Dinâmica costeira/oceanográfica (marés, desembocaduras de estuários, lagoas 
e lagunas, ilhas e parcéis); 

g. Recursos hídricos. 
 

Os critérios acima descritos estão baseados na integração de dados e informações com 
a utilização das ferramentas de geoprocessamento e sistema de informação 
geográfica. Com base nessas análises, 10 zonas foram definidas, sendo quatro 
aplicáveis à porção marinha e estuarina e sete à porção terrestre da APABF (Tabela 4). 
A escala utilizada é 1:10.000, com base nos dados do aerolevantamento do estado de 
Santa Catarina de 2012. 

Tabela 4. Identificação das zonas da APABF e respectivos objetivos de manejo. 

 

ZONA PORÇÃO OBJETIVO DE MANEJO 

Conservação Terrestre, Marinha Conservação de ambientes 
naturais sem o uso direto dos 
recursos 

Uso Restrito Terrestre, Ilhas Conservação de ambientes 
naturais com uso direto eventual 
ou de pequena escala dos 
recursos 

Refúgio das Baleias francas Marinha Proteção das baleias francas  

Uso Moderado Terrestre Manutenção de ambientes 
naturais com moderado impacto 
humano 

Uso Múltiplo Marinha, Lagunar Manutenção de ambientes 
naturais associada ao uso 
sustentável e diversificado dos 
recursos 

Manejo dos Recursos Pesqueiros Marinha Manutenção de ambientes 
naturais associados ao uso 
sustentável dos recursos 
pesqueiros 

Produção Rural Terrestre Promoção das atividades 
produtivas em bases sustentáveis 

Urbanizada Terrestre Ordenamento territorial com 
minimização de impactos 
negativos das atividades 

Sobreposição Territorial Terrestre Harmonização das relações entre 
diferentes UCs sobrepostas no 
território da APABF 
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Uso Divergente Terrestre Minimização dos impactos sobre a 
APABF onde o uso atual é 
incompatível ou controverso com 
o ordenamento existente. 

ZONA DE CONSERVAÇÃO - ZC 

 
Descrição: esta zona, que compreende ambientes terrestres e marinhos, contém áreas 
naturais de relevante interesse ecológico, científico e paisagístico, com mínima ou 
pequena intervenção humana, não sendo permitido o uso direto dos recursos naturais. 
As seguintes áreas foram definidas como prioritárias para conservação: 

 
a. remanescentes de vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica que se encontram 

em avançado estágio de regeneração entre a Praia da Tereza e a Ponta do 
Gravatá, em Laguna;  

b. o ecossistema marinho da Laje do Campo bom e 100m de seu entorno; 
c. os manguezais nas margens e meandros da Lagoa de Santo Antônio ou Imaruí, 

em Laguna; 
d. o promontório da praia da Vila - Parque Ecológico da Trilha do Farol. 

 

O objetivo geral do manejo nessas áreas é a conservação do ambiente o mais natural 
possível, de modo a preservar os processos ecológicos e dispor de condições primitivas 
para a realização de atividades de pesquisa e de visitação de baixo grau de 
intervenção. 

Usos permitidos: proteção, pesquisa, monitoramento ambiental, lazer contemplativo 
com visitação de baixo grau de intervenção e surfe tow-in. 

 

NORMAS 

1. As atividades permitidas devem prever o mínimo de intervenção/impacto 
negativo sobre os recursos, especialmente no caso da visitação; 

2. É permitida a visitação de baixo grau de intervenção, priorizando as trilhas e 
caminhos já existentes, inclusive aquelas pouco visíveis, devido à recuperação, com a 
possibilidade de abertura de novas trilhas quando inexistentes ou para melhorar o 
manejo e conservação da área; 

3. É permitida a instalação de infraestrutura física, quando estritamente 
necessárias às ações de resgate e salvamento, contenção de erosão e deslizamentos e 
segurança do visitante, bem como outras indispensáveis à proteção dos ambientes; 

4. É permitida a abertura de novas trilhas e picadas necessárias às ações de 
resgate, salvamento e de prevenção e combate aos incêndios, entre outras similares, 
imprescindíveis para a proteção da zona e para a pesquisa; 
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5. É permitida a instalação de infraestrutura para atividades de pesquisa onde se 
comprove a necessidade de fixação de equipamentos e instalações para o bom 
desenvolvimento do trabalho. Tal previsão deve constar do pedido de autorização da 
pesquisa e devem ser retirados para fora da área, uma vez concluídos os trabalhos e 
quando não for do interesse da UC; 

6. Poderá ser permitida a coleta de sementes para fins de recuperação de áreas 
degradadas, levando em consideração o mínimo impacto, desde que autorizada pela 
UC; 

7. O trânsito motorizado, desde que compatível com as características do 
ambiente, será facultado apenas quando indispensável para viabilizar as atividades de 
proteção, manejo, pesquisa, monitoramento ambiental e salvamento e resgate; 

8. É permitida a instalação de sinalização indicativa ou de segurança do visitante, 
desde que de natureza primitiva; 

9. É permitida a retirada de espécies exóticas invasoras, tais como Pinus spp., 
Casuarina equisetifolia e Eucalyptus spp., mediante autorização da UC; 

10. É proibido qualquer tipo de pesca na Laje do Campo Bom e na faixa de 100m 

em seu entorno; 

11. Eventos esportivos são passíveis de autorização direta pela UC.  

 

ZONA DE USO RESTRITO - ZUR 

 
Descrição: esta zona compreende áreas naturais conservadas do ambiente terrestre, 
em especial ecossistema de restinga e dunas, com ocorrência de sítios arqueológicos, 
sambaquis, butiás e espécies de fauna ameaçadas de extinção e alvos de conservação 
de Planos de Ação Nacional. São áreas imprescindíveis à continuidade de processos 
ecológicos e culturais do território. As seguintes áreas foram incluídas: 

 
a. áreas costeiras de restinga e dunas de norte a sul da APABF onde não há 

ocupação atual ou onde a ocupação é de baixíssima densidade; 
b. áreas úmidas sujeitas a inundação no entorno das lagoas de Urussanga, Lagoa 

de Santo Antônio, do Camacho, Santa Marta, Ibiraquera, Encantada, Meio, 
Doce ou Peri e Silveira; 

c. os promontórios, pontais e costões rochosos com declividade superior a 30%; 
d. as ilhas do Batuta, Santana de Dentro, Santana de Fora, das Araras, Itacami e 

dos Lobos; 
e. vegetação de restinga com predominância de butiazais sobre áreas úmidas e 

dunas adjacente às praias do Gi e do Sol, em Laguna; 
f. morro do Índio entre a praia da Barra e da Ferrugem; 
g. área das gamboas com marismas entre a Lagoa do Camacho e a Lagoa de Santa 

Marta; 
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h. áreas de butiazais e roças adjacentes às dunas da Ribanceira. 
 

Estas áreas oferecem diferentes oportunidades de visitação de baixo ou mínimo 
impacto, que demandam serviços e instalações mínimas, de natureza rústica. 

É uma zona de transição entre as de conservação e as de uso moderado onde pode ser 
admitido o uso direto de recursos naturais de forma eventual ou de pequena escala, 
não sendo permitidas novas construções. 

O objetivo geral de manejo é a manutenção de um ambiente natural com pouco 
impacto humano, alinhado ao uso consciente com a conservação dos recursos. 

Usos permitidos: uso eventual de recursos naturais, extrativismo, presença de 
moradores isolados e roças de subsistência, atividades ligadas à proteção, pesquisa, 
monitoramento ambiental e visitação de baixo grau de intervenção, com instalações 
mínimas, utilizando, preferencialmente, infraestruturas já existentes. 

 

NORMAS 

1. É proibida a supressão vegetal, exceto para os usos permitidos na zona; 
2. É proibida a exploração de recursos minerais; 
3. É permitida a retirada de espécies exóticas invasoras, tais quais Pinus spp., 
Casuarina equisetifolia e Eucalyptus spp., mediante autorização da UC; 
4. É permitida a visitação de baixo grau de intervenção e a instalação de 
equipamentos facilitadores primitivos para segurança do visitante ou proteção do 
ambiente da zona, sempre em harmonia com a paisagem; 
5. O trânsito motorizado, quando não vedado por outras normas, pode ocorrer 
quando compatível com as características naturais e utilizando-se de vias públicas 
existentes, devendo ser controlado; 
6. É permitida a instalação de ranchos de pesca mediante autorização da SPU e do 
ICMBio. 
7. É proibido o acesso de veículos motorizados nas dunas; 
8. São proibidos a drenagem e o esgotamento de áreas úmidas; 
9. Eventos esportivos são passíveis de autorização direta pela UC; 
10. É permitido o extrativismo vegetal sustentável. 

 

ZONA REFÚGIO DAS BALEIAS FRANCAS - ZRBF 

 

Descrição: esta zona é constituída pelas áreas refúgio da baleia franca, instituídas por 
meio da IN IBAMA 102/2006, que são: 

a. enseadas das praias da Gamboa, de Garopaba, Silveira, do Luz, D’Água e da 
Vila.  

b. a enseada da Ribanceira fica instituída como zona refúgio das baleias francas, 
sujeita às mesmas restrições de uso contidas na instrução normativa acima. 
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Esta é uma zona definida para os meses de junho a novembro, período em que as 
baleias francas habitam o território da APABF. 

O objetivo geral do manejo é proporcionar locais especialmente protegidos à espécie, 
nos quais possa permanecer com o mínimo de interferências antrópicas durante sua 
fase reprodutiva. 

Usos permitidos: Atividades de proteção, pesquisa, monitoramento e pesca artesanal, 
desde que observadas as normas existentes para coibir o molestamento intencional de 
cetáceos. 

 

NORMAS 

1. São proibidas atividades náuticas motorizadas de esporte e lazer; 
2. É proibida a realização de eventos; 
3. É proibido o transporte de passageiros com finalidade turística; 
4. É proibido o despejo de quaisquer resíduos poluentes, químicos ou orgânicos, 
líquidos ou sólidos. 

 

ZONA DE USO MODERADO - ZUMD 

 

Descrição: esta zona é constituída por áreas terrestres onde o ambiente natural se 
encontra moderadamente antropizado. São áreas em morros e planícies com 
vegetação de Mata Atlântica em estágios inicial, médio e avançado de regeneração, 
compatíveis com a expansão urbana por meio de projetos sustentáveis de ocupação 
de baixo impacto, conforme parâmetros a serem definidos em conjunto com os 
municípios. As seguintes áreas foram incluídas nesta zona: 

a. a região a oeste e leste da SC100 nas localidades de Campos Verdes e 
Cigana,em Laguna;  

b. áreas adjacentes a oeste da zona urbanizada em Itapirubá Norte, em Imbituba;  
c. morro da Praia do Luz/Ibiraquera, em Imbituba;  
d. morro na Praia do Rosa Sul/Caminho do Rei e morro do Rosa Norte, em 

Imbituba; 
e. morro da Praia Vermelha, em Imbituba;  
f. trecho entre as dunas do Ouvidor e a rodovia SC 434 até a lagoa da Encantada, 

em Garopaba; 
g. morros da Ferrugem, em Garopaba; 
h. morros e Praia da Silveira, em Garopaba; 
i. morro da Praia da Vigia, em Garopaba. 

 

O objetivo geral de manejo é a manutenção de um ambiente natural com moderado 
impacto humano, de forma a manter os serviços ecossistêmicos. O uso direto e 
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indireto dos recursos naturais é permitido, entretanto deve-se priorizar a 
conectividade entre ambientes naturais (formação de corredores ecológicos).  

Usos permitidos: usos múltiplos dos recursos naturais por meio de intervenções 
moderadas, residências, comércio e serviços de hospedagem e alimentação, bem 
como proteção, pesquisa, monitoramento ambiental e visitação de médio grau de 
intervenção, com apoio de instalações compatíveis. 

 

NORMAS 

1. É permitido o uso de recursos naturais, em consonância com a legislação 
ambiental e de forma a permitir a manutenção dos serviços ecossistêmicos; 
2. É permitida a construção de moradias, respeitados os limites legais, com a 
utilização de tecnologias que permitam a utilização destas áreas sem prejuízo à 
qualidade ambiental e em harmonia com a paisagem;  
3. É permitida a instalação de equipamentos de apoio à visitação em harmonia 
com a paisagem; 
4. O corte de vegetação nativa somente poderá ocorrer quando devidamente 
autorizado pelo órgão competente, sem ultrapassar o limite de 50% da área total do 
imóvel; 
5. Deverão ser recuperadas as áreas de vegetação nativa na proporção mínima de 
50% do imóvel, de acordo com regras do plano de recuperação da vegetação nativa a 
ser elaborado pela APABF. 

 

ZONA DE USO MÚLTIPLO - ZUML 

 

Descrição: esta zona compreende ambientes naturais aquáticos (marinhos e lagunares) 
e praias. São ambientes de relevante interesse socioambiental utilizados pela 
população em geral para turismo, pesca, navegação, recreação e esporte. As seguintes 
áreas foram definidas: 

a. espaço marinho na faixa de uma milha náutica medida a partir das pontas mais 
afastadas do continente, do sul da ilha de Santa Catarina ao Cabo de Santa 
Marta; 

b. espaço marinho na faixa de três milhas náuticas a partir da costa do Cabo de 
Santa Marta ao limite sul da APABF; 

c. espelhos d’água de todas as lagoas, barras e cursos d’água naturais; 
d. todas as áreas de praia. 

Esta zona corresponde à área habitada preferencialmente pelas baleias francas 
durante seu período reprodutivo. Também está destinada ao uso comum de recursos 
naturais, especialmente pela comunidade pesqueira artesanal. São áreas onde é 
garantido o acesso público e a utilização dos recursos para turismo e recreação. 
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O objetivo geral de manejo é a manutenção de ambientes naturais associados ao uso 
sustentável dos recursos, garantindo a integração da UC à dinâmica social e econômica 
da sociedade contemporânea, dando especial atenção aos usos e costumes das 
populações tradicionais do território, destacadamente os pescadores artesanais, bem 
como da atividade turística e esportes náuticos.  

Usos permitidos: manejo e uso sustentável dos recursos naturais, nos limites da 
legislação vigente. Também são permitidos a proteção, a pesquisa, o monitoramento 
ambiental e a visitação de médio grau de intervenção, a qual deve ser desenvolvida em 
compatibilidade com o uso de recursos pelos moradores da UC. 

 

NORMAS 

1. É permitida a instalação de infraestruturas necessárias desde que ouvido o 
CONAPABF e aprovada pela administração da UC; 
2. É permitido o trânsito de veículos motorizados, ressalvadas as restrições 
constantes em portarias e instruções normativas referentes à temporada da baleia 
franca na região; 
3. As atividades de pesca devem ocorrer em consonância com a legislação e as 
normas em vigor; 
4. A coleta de sementes para uso em projetos de pesquisa, restauração e 
recuperação ambiental, formação de banco de germoplasma ou comercialização será 
normatizada em planos específicos, em conformidade com a legislação vigente; 
5. As atividades de aquicultura serão permitidas, desde que utilizando espécies 
nativas, em consonância com a legislação vigente; 
6. Diferentes atividades de uso sustentável de recursos pesqueiros deverão ser 
normatizadas em planos específicos; 
7. É proibido o fundeio de navios fora das áreas estabelecidas nas cartas náuticas; 
8. É proibido o uso de jetski nas lagoas dentro dos limites da UC; 
9. É permitida a extração de mariscos para comercialização somente aos 
pescadores artesanais locais, provenientes dos municípios da APABF.  
10. A abertura das barras das lagoas de Ibiraquera, em Imbituba, e Encantada, em 
Garopaba, somente ocorrerá mediante decisão do comitê constituído para esta 
finalidade, seguindo critérios preestabelecidos definidos pelos Comitês e aprovados 
pelo CONAPABF; 
11. É proibida a pesca de tarrafa em uma faixa até 100 m adjacente à 
desembocadura da lagoa de Ibiraquera no período de 1º de maio a 31 de julho, 
quando a barra estiver aberta; 
12. É proibida a prática da pesca subaquática em uma faixa de 500 m, a partir da 
linha de base, ao redor da ilha do Batuta, do parcel do Ouvidor, da laje do Campo Bom 
e dos costões rochosos; 
13. É proibida a pesca da tainha em uma faixa de 100 m, a partir da linha de base, 
na parte posterior da ilha do Batuta (que está de frente para o oceano) e uma faixa de 
30 m, a partir da linha de base, na parte anterior da ilha do Batuta (de frente para o 
continente); 
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14. É proibida a prática de esportes aquáticos e atividades náuticas no período de 
1º de maio a 31 de julho, durante a safra da tainha, nas praias do Luz, Vermelha, 
Ouvidor, Barrinha (Ferrugem Sul) e Rosa Sul; 
15. É proibido o arrasto de qualquer espécie de peixe; 
16. É proibido o despejo de quaisquer resíduos poluentes, químicos ou orgânicos, 
líquidos ou sólidos; 
17. É proibida a entrada, a permanência e a circulação de veículos automotores nas 
praias litorâneas, exceto os veículos mencionados a seguir, quando a serviço de suas 
respectivas atividades: (I) órgãos de segurança pública, (II) órgãos públicos de 
conservação e proteção do meio ambiente, (III) utilizados na limpeza e conservação 
das praias, serviços de emergência, serviços públicos, de apoio à pesca, pesquisa e 
monitoramento; (IV) indivíduos que somente possuem acesso às suas residências por 
essa via, devidamente cadastrados e identificados. 

 
 

ZONA DE PRODUÇÃO RURAL - ZPR 

 

Descrição: esta zona compreende áreas com ocupação humana de baixa densidade 
onde são admitidas atividades de produção agrícola, pecuária, aquicultura e 
silvicultura, entre outras, com incentivo à adoção de práticas de conservação do solo e 
dos recursos hídricos e o uso sustentável dos recursos naturais. Também contempla a 
infraestrutura associada ao desenvolvimento das atividades previstas, incluindo 
residências. As seguintes áreas foram incluídas nesta zona: 

a. áreas de produção rural na planície úmida do rio Tubarão e adjacentes às 
lagoas do Camacho e Garopaba do Sul, em Laguna; 

b. planície costeira com produção rural, em Jaguaruna; 
c. área próxima a estrada de ferro na planície que abrange a praia do Gi e do Sol, 

em Laguna; 
d. área próxima à lagoa de Urussanga, em Balneário Rincão. 

 

O objetivo geral de manejo é fortalecer as atividades produtivas sustentáveis, 
estimulando a adoção de técnicas e alternativas de baixo impacto. 

Usos permitidos: produção agrícola, pecuária, silvicultura e aquicultura, ocupação 
humana não concentrada, atividades culturais tradicionais, instalação de 
equipamentos públicos e comunitários, de unidades processadoras com impactos de 
pouca significância e de abrangência local, comércio e prestação de serviços de 
suporte aos usos e atividades permitidas, infraestruturas de geração de energia 
eólica/solar/biomassa. 

 

NORMAS 
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1. As estradas vicinais deverão ter sistema de drenagem superficial, como forma 
de contenção da lixiviação e da erosão do solo, contribuindo para a sua manutenção e 
a proteção dos corpos hídricos contra o assoreamento; 
2. Deverá ser implementado sistema de saneamento dos resíduos sólidos 
(orgânicos e inorgânicos) e efluentes para evitar a contaminação dos recursos hídricos, 
adotando-se recursos como, por exemplo, implantação de fossas ecológicas, sanitários 
secos e outras alternativas; 
3. Novos projetos de drenagem de áreas úmidas deverão ser submetidos a 
estudos de impacto ambiental e aprovação pela UC; 
4. Todas as propriedades rurais deverão estar cadastradas no CAR (Cadastro 
Ambiental Rural) e aderir aos Planos de Regularização Ambiental (PRA) a serem 
instituídos pelo governo estadual. 

 

ZONA DE MANEJO DOS RECURSOS PESQUEIROS - ZMRP 

 

Descrição: esta zona compreende o espaço marinho não abrangido pela zona de usos 
múltiplos, ou seja, a área após a linha de 1 mn medida a partir das pontas mais 
avançadas entre o sul da ilha de Santa Catarina e o Cabo de Santa Marta e, a partir do 
Cabo de Santa Marta, das 3 mn da costa até o limite marinho da APABF. É uma área 
habitada pelas baleias francas no seu período reprodutivo, além de ser uma área 
importante para a atividade pesqueira artesanal e industrial.  

O objetivo geral de manejo desta zona é conservar a baleia fraca e permitir o uso 
sustentável dos recursos pesqueiros. 

Usos permitidos: pesca industrial e artesanal, tráfego de embarcações, observadas a 
legislação e normas vigentes, atividades de proteção, pesquisa e monitoramento, 
tendo em vista a avaliação da situação dos estoques pesqueiros na UC. 

 

NORMAS 

1. É proibido o despejo de quaisquer resíduos poluentes, químicos ou orgânicos, 
líquidos ou sólidos, no interior desta zona. 

 

ZONA URBANIZADA - ZU 

 

Descrição: esta zona abrange áreas que possuem alto nível de alteração do ambiente 
natural, e também aquelas com condições favoráveis à expansão das áreas já 
urbanizadas, buscando seu ordenamento, admitindo-se atividade industrial de baixo 
potencial poluidor, quando localizada próxima à área urbana. As seguintes áreas foram 
incluídas nesta zona: 
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a.   área central do morro da praia do Rosa e estrada em direção às praias do 
Luz e Ibiraquera; 

b.    áreas urbanizadas na praia da Vila e Paes Leme em Imbituba; 

c.     faixa urbanizada desde a Vila Nova ao longo da via férrea até Itapirubá; 

d.     Praia da Tereza 

e.     loteamento Praia do Sol; 

f.      morro do Farol de Santa Marta; 

g.     núcleo urbanizado do Balneário Rincão. 

 

O objetivo geral de manejo é a realização do ordenamento territorial, buscando a 

minimização dos impactos negativos das atividades que possam ser implantadas na 

zona. 

Usos permitidos: residencial, comercial, industrial, proteção, pesquisa, monitoramento 

ambiental. 

NORMAS 

1. É permitida a construção de residências de acordo com os padrões de 
parcelamento urbano previstos no plano diretor dos municípios ou legislação 
municipal que estabeleça as diretrizes; 

2. É permitida a construção de empreendimentos turísticos ou outras atividades 
de grande porte, desde que atendam as condicionantes do processo de 
licenciamento ambiental, contemplando, obrigatoriamente, projetos de 
tratamento de esgotos e efluentes (industriais e domésticos); 

3. É obrigatório haver sistema de saneamento dos resíduos sólidos (orgânicos e 
inorgânicos) e efluentes em novos empreendimentos, para evitar a 
contaminação dos recursos hídricos, adotando-se, por exemplo, coleta e 
destinação adequada de resíduos sólidos, tratamento de esgoto, etc.; 

4. A supressão de vegetação para fins de edificação só será permitida com licença 
do órgão ambiental competente e em conformidade com a legislação federal 
vigente. 

 

ZONA DE SOBREPOSIÇÃO TERRITORIAL - ZST 

 

Descrição: áreas nas quais há sobreposição do território da APABF com outras áreas 
protegidas. Fazem parte desta zona: 

a.  Parque Municipal da Pedra do Frade, em Laguna;  

O objetivo geral de manejo é harmonizar as relações entre as partes envolvidas, 
estabelecendo-se procedimentos que minimizem os impactos sobre a APABF. 
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Usos permitidos: atividades previstas em acordos estabelecidos com os 
detentores/gestores do território sobreposto, quando existentes, proteção, pesquisa, 
monitoramento ambiental e visitação, respeitadas as especificidades de cada UC e o 
acordo firmado com os gestores do território sobreposto. A atividade de visitação é 
permitida, conforme a intensidade de uso, a ser definida com base em critérios 
ambientais e em acordo com os gestores do território. 

 

ZONA DE USO DIVERGENTE - ZUD 

 

Descrição: áreas onde ocorre a presença de populações humanas e seus usos 

encontram-se incompatíveis com a legislação ambiental, nas quais há processos 

administrativos e/ou judiciais em curso, questionando a legitimidade das ocupações; e 

áreas onde há processos de avanço do mar sobre o continente, resultado de eventos 

climáticos observados nos anos recentes. Trata-se de uma zona provisória. Quando 

possível, após a resolução dos impasses, será incorporada a uma das zonas 

permanentes da UC. Devem ser observadas boas práticas de manejo do solo e dos 

recursos hídricos, sendo vedada a ocupação irregular de novas áreas. Estão incluídas 

nesta zona: 

a. Loteamentos Ypuã, Ilhota e Galheta em Laguna; 

b. Todos os loteamentos do município de Jaguaruna. 

c. Loteamentos em Itapirubá, Imbituba. 

 

O objetivo geral de manejo é dar visibilidade às áreas ocupadas de forma irregular, 

incompatível com a legislação ambiental ou ainda controversa em relação aos 

ordenamentos existentes e em áreas de risco, nas quais houve ação do poder público 

no sentido de fazer cumprir a legislação ambiental, para buscar coibir novas 

intervenções ao arrepio da lei, bem como buscando a recuperação de áreas sensíveis 

da UC, enquanto se aguarda a conclusão dos trâmites do processo judicial e/ou 

administrativos para posterior redefinição da área a uma zona permanente. 

Usos permitidos: usos e atividades inapropriadas à Zona, passíveis de regularização ou 

de serem retiradas do local, através do estabelecimento de termo de compromisso ou 

outro instrumento jurídico e/ou administrativo firmado com os ocupantes, com ou 

sem interveniência judicial, e com participação do ICMBio; proteção, pesquisa, 

monitoramento ambiental e visitação, desde que acordada em instrumento específico 

com os ocupantes.  
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NORMAS 

1. A presença ou saída de populações residentes e dos usos que fazem das áreas 

serão regidos por instrumentos específicos, como termo de compromisso, termo de 

ajuste de conduta, ou outro instrumento jurídico e/ou administrativo pertinente, os 

quais definirão as atividades e/ou procedimentos passíveis de serem realizados e 

normas específicas relacionadas, visando a readequação da zona provisória para novo 

status a ser definido. 

 

 

7.  PROGRAMAS DE AÇÃO 

7.1  AÇÕES DE GESTÃO 

As ações estratégicas de manejo foram construídas na 2ª OPP com indicativo 

de prioridade e constam nos quadros a seguir, de acordo com os programas de ação. 

Durante as oficinas setoriais, os participantes também propuseram ações que foram 

inclusas nos quadros, porém não possuem indicativo de prioridade. As ações propostas 

foram distribuídas nos programas de ação de Proteção, Atividades Econômicas, 

Ordenamento Territorial, Pesquisa e Monitoramento, Comunicação, Gestão 

Participativa e Integração Institucional. 

 

7.1.1 PROTEÇÃO 

Manejo, recuperação e restauração 

 

AÇÃO PRIORIDADE 

1. Elaborar programa de recuperação e restauração de APP, 

incentivar os municípios a elaborarem os planos municipais da 

Mata Atlântica 

ALTA 

2. Promover proteção conjunta dos sítios arqueológicos com o 

IPHAN, SPU, Prefeituras. Apoiar o IPHAN para criação de um 

parque arqueológico Sul 

BAIXA 

3. Estimular parcerias público-privadas para implantação de 

viveiros de mudas de espécies nativas 

BAIXA 

4. Apoiar medidas de proteção do boto da tainha (Tursiops 

truncatus) propostas pelo grupo de trabalho de conservação que 

estão sendo encaminhadas pelo município de Laguna, ONG’s e 

demais articuladores. Articulação institucional para conservação 
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da espécie. 

5. Adotar medidas de ordenamento e manejo pela UC, caso seja 

comprovado risco local/regional de ameaça à conservação das 

espécies da fauna e flora 

 

 

 

Fiscalização 

 

AÇÃO PRIORIDADE 

1.  Elaborar programa de qualificação e capacitação alinhado ao 

Plano de Manejo para as equipes técnicas municipais (urbana e 

ambiental) 

ALTA 

2. Elaborar e implementar plano de fiscalização para a atividade 

pesqueira 

ALTA 

3. Buscar cooperação com órgãos ambientais para auxiliar no 

controle e fiscalização 

MÉDIA 

4. Intensificar a fiscalização na época de safra da tainha na região 

costeira de Ibiraquera/Imbituba e Garopaba. 

 

 

7.1.2 ATIVIDADES ECONÔMICAS 

     Pesca 

 

AÇÃO PRIORIDADE 

1. Realizar ação de comunicação e capacitação voltada à 

comunidade pesqueira sobre as normas existentes para a atividade 

(relativa principalmente ao arrasto) 

ALTA 

2.  Mapear e caracterizar as áreas de pesca no território da APABF ALTA 

3.  Promover sistematização de dados da frota pesqueira ALTA 

4. Realizar cadastramento das embarcações e pescadores que atuam 

na APABF 

ALTA 

5. Buscar alteração na lei da pesca em relação às categorias de 

tamanho das embarcações da pesca artesanal 

MÉDIA 

6. Realizar ação de capacitação e comunicação voltada à sociedade, 

com o objetivo de valorizar a cultura da pesca 

MÉDIA 
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7. Regulamentar, junto com a SPU, banheiros e outras 

infraestruturas básicas nos ranchos de pesca. Realizar projetos-

piloto. 

 

7. Buscar, junto às prefeituras, formas de destinação adequada dos 

resíduos da atividade pesqueira nas praias 

 

8. Promover diálogo entre pescadores artesanais e a pesca 

industrial relacionado à construção de acordos para o território 

 

9. Definir e propor uma categorização diferenciada (da Lei da 

Pesca) para os pescadores do território da APABF 

 

10. Buscar a revisão das instruções normativas institucionais INI nº 

10 e nº 12, considerando as diferentes realidades e dados de 

monitoramento da pesca 

 

11. Buscar maior proteção aos estuários e áreas adjacentes da costa 

como criadouros de pesca, por meio de acordos de pesca 

 

12. Auxiliar a Comissão Nacional para o fortalecimento das Reservas 

Extrativistas Costeiros Marinhos – CONFREM a busca pelo 

reconhecimento das mulheres como pescador artesanal e não 

apenas como auxiliares da pesca. 

 

 

Agricultura e extrativismo 

 

AÇÃO PRIORIDADE 

1. Realizar a caracterização das atividades agropecuárias (inclui 

agricultura familiar, rizicultura e pecuária) de maneira a orientar a 

proposição futura de novas diretrizes, normas e ações 

ALTA 

2. Buscar a designação das áreas da União na UC para projetos de 

restauração ecológica (ex. dunas frontais, butiazais e áreas úmidas) 

MÉDIA 

3.  Buscar conhecimento sobre sistemas de produção de arroz com 

a realização de debates e workshops 

MÉDIA 

4.  Incentivar a indicação geográfica para os produtos da agricultura 

familiar 

 

5.  Apoiar a identificação de engenhos de farinha e alambiques na 

UC, estudando/fomentando a proteção especial como patrimônio 

cultural 

 

6. Incentivar a agropecuária orgânica, seu manejo, produção e 

produtos derivados 
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7. Realizar seminário para agricultura familiar, rizicultura e 

pecuária, a fim de compreender as atividades na UC e a Produção 

Integrada de Arroz – PIA, visando recomendações sobre o modelo 

 

8.  Incentivar a adoção de sistema de cultivo com menor utilização 

de recursos hídricos 

 

9.  Incentivar uso de biofertilizantes em substituição a fertilizantes 

químicos 

 

10.  Incentivar rizicultura orgânica  

11. Incentivar o manejo de reservatórios, comportas, lagoas e 

barras de forma a conciliar interesse do setor com a conservação da 

biodiversidade 

 

 

Turismo e Esportes 

AÇÃO PRIORIDADE 

1. Estimular o ordenamento do uso do espaço para turismo, 

esportes e lazer com a implantação de infraestruturas (tais como 

quiosques padronizados, banheiros públicos, pequenos módulos 

de estacionamento e locação de bicicletas) e serviços de baixo 

impacto 

ALTA 

2. Delimitar em cada município da APABF, duas áreas exclusivas 

para o surfe na época da tainha, uma com vento nordeste e outra 

com vento sul 

ALTA 

3.  Promover o ordenamento do turismo de observação de baleias 

por terra e embarcado 

ALTA 

4.  Delimitar áreas para estacionamento nos acessos às praias em 

parceria com as prefeituras 

ALTA 

5.  Solicitar a SANTUR pesquisa de demanda turística MÉDIA 

6. Estabelecer e divulgar normas de segurança para a prática de 

esportes (surfe, Wind surf, stand up paddle - SUP) na época da 

presença das baleias 

MÉDIA 

7. Alinhar o Plano de Manejo da APABF com as instâncias de 

governança do turismo 

BAIXA 

8.  Elaborar roteiro turístico integrado da APABF BAIXA 

9. Elaborar programa de valorização do patrimônio cultural da UC, BAIXA 
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incluindo criação de calendário de eventos integrado 

10.  Promover e ordenar o uso recreativo das lagoas em comum 

acordo com o PAN Lagoas 

 

11. Mapear, classificar e ordenar os eventos esportivos de acordo 

com sua magnitude e impacto nas áreas sensíveis do território 

 

13. Estimular a construção de acordos para uso de caminhos 

tradicionais localizados em áreas particulares com conflitos de 

acesso 

 

14. Articular com o IPHAN o mapeamento e sinalização dos sítios 

arqueológicos 

 

15. Ordenar e estimular atividade do condutor ambiental e guia de 

turismo 

 

16. Estimular o turismo na UC, com especial atenção ao turismo de 

base comunitária com valorização das comunidades 

tradicionais e sua cultura 

 

17. Identificar e mapear as vocações naturais do território para o 

turismo de baixo impacto 

 

18. Padronizar a emissão das autorizações diretas de eventos 

esportivos com base em critérios de baixo, médio e alto 

impacto 

 

19. Estimular e reconhecer, através de certificação e/ou selo, os 

equipamentos e serviços turísticos que mantém boas práticas 

ambientais 

 

20. Estimular a prática de esportes de natureza visando à 

valorização do patrimônio natural e qualificação da UC como 

território diferenciado para estas atividades, em parceria com 

os empreendedores, municípios e estado 

 

21. Atuar mais proximamente e em parceria com as instâncias de 

governança Rota da Baleia Franca, AMUREL, Encantos do Sul, 

Grande Florianópolis e outras, na promoção do 

desenvolvimento do turismo na APABF 

 

22. Estimular a estruturação e fortalecimento dos Conselhos de 

Turismo e Planos Municipais de Turismo 

 

23. Promover o cadastramento de trilhas de acesso e servidão de  
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margem de lagoa, sarilhos, ranchos de pesca e trapiches 

24. Estimular o aperfeiçoamento e operacionalidade dos acordos 

entre pescadores artesanais e surfistas na época da tainha 

 

25. Fomentar a continuidade do Projeto IG Baleia Franca  

26. Conectar e roteirizar as trilhas costeiras  

27. Definir e indicar porção peculiar do território da UC para 

obtenção de chancela da Paisagem Cultural Brasileira (Port. 

IPHAN nº 127/2009), tais como as ondas da Silveira, 

Ibiraquera, Lage da Jagua) e estabelecer normas de uso 

 

 

7.1.3 ORDENAMENTO TERRITORIAL 

AÇÃO PRIORIDADE 

1. Estimular planos regionais de saneamento (resíduos sólidos, 

esgoto, drenagem) 

ALTA 

2.  Articular melhoria do sistema de saneamento básico com os 

órgãos responsáveis (SAMAEs, CASAN e terciários) e do destino 

adequado dos resíduos sólidos junto aos municípios, com incentivo 

à implementação dos planos municipais de resíduos sólidos 

ALTA 

3. Revisar planos de expansão urbana junto aos municípios e 

estimular ocupação de acordo com parâmetros internacionais e 

inovadores de sustentabilidade 

ALTA 

4. Elaborar Termo de Referência para atividades da mineração e 

indústria 

ALTA 

5. Incentivar a criação de mecanismos para adequação ambiental 

dos estabelecimentos comerciais (pousadas, restaurantes, bares, 

etc) às diretrizes e normas 

MÉDIA 

6. Definir parâmetros da UC e estimular/atuar junto aos municípios 

para promoção da regularização fundiária 

MÉDIA 

7. Estimular os municípios para adesão ao Programa Bandeira Azul 

nas praias como forma de auxiliar a proteger o ambiente marinho 

e costeiro 

MÉDIA 

8. Estimular e articular com os municípios da APABF a adesão ao 

Projeto ORLA 

MÉDIA 
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9.  Realizar mapeamento estratégico das empresas BAIXA 

10. Articular a elaboração do planejamento espacial do ambiente 

marinho costeiro da APABF com vistas ao ordenamento das 

atividades turísticas e uso público 

 

11. Atuar em Comissão Tripartite Estadual para fins de resolução 

de conflitos relacionados ao licenciamento de empreendimentos 

no território da UC 

 

12. Elaborar um documento orientador às prefeituras, visando 

adoção de estratégia de valorização de áreas com potencial de 

conservação, a fim de estimular o proprietário a conservá-las, com 

criação de mecanismos para conservação da função ecossistêmica 

dos ambientes, tais como concentração e liberação de solo, 

transferência de potencial, outorga onerosa, pagamento por 

serviços ecossistêmicos, etc.  

 

12. Incentivar a qualificação ambiental de projetos urbanísticos e 

arquitetônicos e fomentar projetos de baixo impacto ambiental; 

 

 

7.1.4 PESQUISA E MONITORAMENTO 

AÇÃO PRIORIDADE 

1. Estimular/fomentar a pesquisa e monitoramento das baleias 

francas e identificar os impactos à conservação 

ALTA 

2. Elaborar programa de pesquisas prioritárias para a APABF, 

incluindo pesquisas relacionadas à qualidade da água nas lagoas, 

extrativismo vegetal, monitoramento da pesca artesanal, 

monitoramento da pesca industrial, monitoramento do uso e 

ocupação do solo, inventários socioambientais, etc. 

ALTA 

3.  Criar Observatório Integrado de Pesquisa da APABF MÉDIA 

4.  Criar Rede de Pesquisadores da UC MÉDIA 

5.  Criar um fundo de fomento à pesquisa, educação ambiental e 

conservação na APABF 

MÉDIA 

6. Ampliar parceria com universidades, identificar lacunas de 

pesquisa para apoiar e fortalecer a gestão da APABF, de modo que 

a UC gere demanda de pesquisa para as universidades parceiras 

MÉDIA 

7.  Fomentar ensino e pesquisa nas Universidades com foco nas BAIXA 
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demandas do Plano de Manejo 

8.  Fomentar a criação de Parques Tecnológicos BAIXA 

 

7.1.5 COMUNICAÇÃO 

AÇÃO PRIORIDADE 

1. Criar e implementar programa de Comunicação e Educação 

Ambiental para a APABF, com foco na criação da identidade visual 

da UC, elaboração de cartilha/guia de boas práticas para turismo, 

esportes, ocupação e uso do solo 

ALTA 

2. Criar Selo APA da Baleia Franca para valorizar e destacar 

empreendimentos e atividades com práticas sustentáveis 

alinhadas aos objetivos da UC, tais como empreendimentos 

urbanos, intervenções arquitetônicas, urbanísticas e paisagísticas, 

eventos, entre outros 

MÉDIA 

3. Promover ações educativas e comunicativas sobre as 

recomendações do Plano de Manejo para os diversos setores 

econômicos e entes públicos 

MÉDIA 

4.  Articular com estado, municípios, universidades e Conselhos do 

Meio Ambiente o debate em torno dos eventos climáticos 

extremos, visando ações de prevenção e adaptação às mudanças 

BAIXA 

 

7.1.6. GESTÃO PARTICIPATIVA E INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL 

Governança 

 

AÇÃO PRIORIDADE 

1.  Desenvolver um plano de ação para o CONAPABF de forma que 

possa atuar conjuntamente com a UC no cumprimento dos 

objetivos do Plano de Manejo 

BAIXA 

2. Promover a participação do CONAPABF nos COMDEMAs do 

território de forma a representar a APABF 

BAIXA 

3. Desenvolver atividades de campo com o CONAPABF para 

conhecer as diferentes realidades do território 

BAIXA 

4. Desenvolver formação de multiplicadores na APABF 

(qualificação do Conselho) 

BAIXA 
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5.  Apoiar a criação do comitê para abertura da barra da Lagoa da 

Encantada 

 

6.  Institucionalizar junto ao CONAPABF os Comitês para 

ordenamento de Aberturas de Barras de Lagoas, Gestão do conflito 

Pesca da Tainha e Surf, entre outros, definindo procedimentos 

para gestão e revisão dos critérios de ordenamento 

 

 

Articulação Institucional 

 

AÇÃO PRIORIDADE 

1.  Integrar a gestão da APABF com a Política Nacional de Recursos 

Hídricos e os Planos Diretores visando à manutenção da qualidade 

dos recursos hídricos 

ALTA 

2.  Promover diálogo e alinhar proposta do Plano de Manejo com 

os Planos de Ação Nacional e outros Fóruns 

ALTA 

3.  Apoiar a criação de outras UC no território ALTA 

4.  Articular com os municípios a análise de seus planos diretores e 

de desenvolvimento regional com foco nas áreas agrícolas e com 

características rurais 

 

5.  Apoiar a criação de Fórum da Sociedade Civil para a discussão 

da agricultura no município de Imbituba 

 

6. Articular com SPU o mapeamento de áreas da União no 

território da APABF 
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Monique Demaria

De: Cecil Roberto De Maya Brotherhood De Barros <cecil.barros@icmbio.gov.br>

Enviado em: sexta-feira, 17 de agosto de 2018 17:52

Para: Monique Demaria

Assunto: Re: Plano de Manejo - APA da Baleia Franca

Prezada Monique. 

Peço desculpas pela demora. 

Precisamos saber exatamente o que vcs teriam interesse em acessar. 

Por exemplo, não temos um processo específico relativo aos produtos (ainda parciais) do Plano de 

Manejo. Mas eles podem ser acessados no link do CONAPABF (blog) indicado mais abaixo. 

E temos dois processos administrativos específicos em nosso Sistema, mas referentes à gestão de recursos 

de compensação ambiental do Porto de Imbituba, que foi uma das fontes de recursos utilizada 

especialmente nas fases iniciais do Plano. Nestes Processos trazemos os termos de compensação 

ambiental assinados pelas partes e tdr das contratações (consultoria e logística da 1a. OPP) iniciais do 

Plano, além de alguns produtos/relatórios entregues. 

 

Assim, lhe peço para informar se estas informações lhe são úteis ou se ainda necessitam de outras 

informações não expressas aqui. 

Att. 

 

Cecil Roberto de Maya Brotherhood de Barros 

Chefe da APA da Baleia Franca - ICMBio - MMA 

Skype: cecilmaya 

Tels.: 48.3255.5765 / 6710 

Sites:  

https://conapabaleiafranca.wordpress.com/o-conselho-2/ 

http://www.icmbio.gov.br/apabaleiafranca/ 

 

http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/marinho/unidades-de-

conservacao-marinho/2236-apa-da-baleia-franca 

 

De: Monique Demaria <monique@buzaglodantas.adv.br> 

Enviado: quinta-feira, 9 de agosto de 2018 17:34:46 

Para: Cecil Roberto De Maya Brotherhood De Barros 

Assunto: Plano de Manejo - APA da Baleia Franca  
  
Prezado Cecil, boa tarde. Tudo bem? 

  

Solicito, por gentileza, a cópia integral do processo administrativo, referente à criação do Plano de Manejo da APA 

da Baleia Franca. 

  

Fico no aguardo. 

  

Agradeço desde já, 
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Monique Demaria 
Advogada  OAB/SC 50.486 
monique@buzaglodantas.adv.br 

 

 

 

 

 

 

  

Rua Adolfo Melo, 38 | Centro 
Edifício Executive Manhatan | 1º 
Andar 
88015 090 | Florianópolis | SC 
+55 48 3224 1473 
buzaglodantas.adv.br  

 

 

  
  

 

Clique com o botão direito do 
mouse aqui p ara baixar  
imagens. Para ajudar a proteger  
a sua privacidade, o  Outlook  
impediu o download automático  
dessa imagem da Internet.

 

Livre de vírus. www.avast.com.  

Esta mensagem, incluindo seus eventuais anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito ao(s) seu(s) destinatário(s). Caso você tenha recebido 

esta mensagem por engano, queira, por favor, retorná-la ao remetente e apagá-la de seus arquivos. Qualquer uso, replicação ou disseminação desta 

mensagem ou parte dela é proibida.  

 

This message, including any attachments, is confidential and may contain information that is privileged or exempt from disclosure. It is intended only for the 

person to whom it is addressed unless expressly authorized otherwise by the sender. If you are not an authorized recipient, please notify the sender 

immediately and permanently destroy all copies of this message and attachments. 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 
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Monique Demaria

De: Cecil Roberto De Maya Brotherhood De Barros <cecil.barros@icmbio.gov.br>

Enviado em: sábado, 8 de setembro de 2018 10:03

Para: Monique Demaria

Cc: 'Fernanda'; 'Marcelo Buzaglo Dantas'; 'Gabriela - Buzaglo Dantas'; Deisi 

Cristiane Balensiefer; Ronaldo Cataldo Costa; Comitê Executivo CONAPA BF

Assunto: Re: Plano de Manejo - APA da Baleia Franca

Prezada Monique.  

Respondendo às suas perguntas: 

 

1. Os estudos realizados relativos ao Plano de Manejo compõem a caracterização do território da 

APABF. São documentos técnico-acadêmicos elaborados por especialistas de cada área, de forma 

voluntária, disponibilizados na íntegra aos conselheiros da APABF e aos representantes indicados 

pelos setores ouvidos no Plano de Manejo. Não estão disponíveis ainda ao público geral pois serão 

"publicados" oficialmente juntamente com o Plano de Manejo. 

2. As oficinas realizadas não possuem Atas, mas memórias que compõem os relatórios 

disponibilizados no Site do Conselho, e estão abertos ao público em geral. Não há vídeos das 

oficinas, mas fotografias que compõem os mesmos relatórios. 

3. Não houve "audiências públicas" ao longo do Plano de Manejo pois esta não é o mecanismo 

proposta para a elaboração dos Planos de Manejo realizados pelo ICMBio, nem há qq 

determinação legal que exija este tipo de consulta. 

 

Ficamos à disposição. 

Att. 

 

Cecil Roberto de Maya Brotherhood de Barros 

Chefe da APA da Baleia Franca - ICMBio - MMA 

Skype: cecilmaya 

Tels.: 48.3255.5765 / 6710 

Sites:  

https://conapabaleiafranca.wordpress.com/o-conselho-2/ 

http://www.icmbio.gov.br/apabaleiafranca/ 

 

http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/marinho/unidades-de-

conservacao-marinho/2236-apa-da-baleia-franca 

 

De: Monique Demaria <monique@buzaglodantas.adv.br> 

Enviado: terça-feira, 21 de agosto de 2018 19:09:34 

Para: Cecil Roberto De Maya Brotherhood De Barros 

Cc: 'Fernanda'; 'Marcelo Buzaglo Dantas'; 'Gabriela - Buzaglo Dantas' 

Assunto: RES: Plano de Manejo - APA da Baleia Franca  
  
Prezado Cecil, boa tarde. 
  
Analisamos o conteúdo disponibilizado no CONAPABF e nos deparamos com a ausência dos seguintes documentos: 
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a)      Estudos e diagnósticos técnicos e sociais que embasaram a criação do Plano de Manejo; 
b)      Atas e vídeos das oficinas realizadas; 
c)       Foram realizadas audiências públicas? Se sim, quais os documentos disponibilizados para a divulgação? 

  
Poderia nos disponibilizar, por gentileza? 
  
Obrigada! 
  
Atenciosamente,  
  

 

Monique Demaria 
Advogada  OAB/SC 50.486 
monique@buzaglodantas.adv.br 

 

 

 

 

 

 

  

Rua Adolfo Melo, 38 | Centro 
Edifício Executive Manhatan | 1º 
Andar 
88015 090 | Florianópolis | SC 
+55 48 3224 1473 
buzaglodantas.adv.br  

 

 

  
  

De: Cecil Roberto De Maya Brotherhood De Barros [mailto:cecil.barros@icmbio.gov.br]  

Enviada em: sexta-feira, 17 de agosto de 2018 17:52 

Para: Monique Demaria <monique@buzaglodantas.adv.br> 

Assunto: Re: Plano de Manejo - APA da Baleia Franca 
  
Prezada Monique. 
Peço desculpas pela demora. 
Precisamos saber exatamente o que vcs teriam interesse em acessar. 
Por exemplo, não temos um processo específico relativo aos produtos (ainda parciais) do Plano de 

Manejo. Mas eles podem ser acessados no link do CONAPABF (blog) indicado mais abaixo. 
E temos dois processos administrativos específicos em nosso Sistema, mas referentes à gestão de recursos 

de compensação ambiental do Porto de Imbituba, que foi uma das fontes de recursos utilizada 

especialmente nas fases iniciais do Plano. Nestes Processos trazemos os termos de compensação 

ambiental assinados pelas partes e tdr das contratações (consultoria e logística da 1a. OPP) iniciais do 

Plano, além de alguns produtos/relatórios entregues. 
  
Assim, lhe peço para informar se estas informações lhe são úteis ou se ainda necessitam de outras 

informações não expressas aqui. 
Att. 
  
Cecil Roberto de Maya Brotherhood de Barros 
Chefe da APA da Baleia Franca - ICMBio - MMA 
Skype: cecilmaya 
Tels.: 48.3255.5765 / 6710 
Sites:  
https://conapabaleiafranca.wordpress.com/o-conselho-2/ 
http://www.icmbio.gov.br/apabaleiafranca/ 

 
http://www.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/marinho/unidades-de-

conservacao-marinho/2236-apa-da-baleia-franca 
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De: Monique Demaria <monique@buzaglodantas.adv.br> 

Enviado: quinta-feira, 9 de agosto de 2018 17:34:46 

Para: Cecil Roberto De Maya Brotherhood De Barros 

Assunto: Plano de Manejo - APA da Baleia Franca  
  
Prezado Cecil, boa tarde. Tudo bem? 

  

Solicito, por gentileza, a cópia integral do processo administrativo, referente à criação do Plano de Manejo da APA 

da Baleia Franca. 

  

Fico no aguardo. 

  

Agradeço desde já, 

 

Monique Demaria 
Advogada  OAB/SC 50.486 
monique@buzaglodantas.adv.br 

 

 

 

 

 

 

  

Rua Adolfo Melo, 38 | Centro 
Edifício Executive Manhatan | 1º 
Andar 
88015 090 | Florianópolis | SC 
+55 48 3224 1473 
buzaglodantas.adv.br  

 

 

  
  

  

Clique com o botão direito do 
mouse aqui p ara baixar  
imagens. Para ajudar a proteger  
a sua privacidade, o  Outlook  
impediu o download automático  
dessa imagem da Internet.

 

Livre de vírus. www.avast.com.  

Esta mensagem, incluindo seus eventuais anexos, tem caráter confidencial e seu conteúdo é restrito ao(s) seu(s) destinatário(s). Caso você tenha recebido 

esta mensagem por engano, queira, por favor, retorná-la ao remetente e apagá-la de seus arquivos. Qualquer uso, replicação ou disseminação desta 

mensagem ou parte dela é proibida.  

 

This message, including any attachments, is confidential and may contain information that is privileged or exempt from disclosure. It is intended only for the 

person to whom it is addressed unless expressly authorized otherwise by the sender. If you are not an authorized recipient, please notify the sender 

immediately and permanently destroy all copies of this message and attachments. 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 



Dados da Resposta

Data de Resposta 27/08/2018 16:38

Tipo de Resposta Acesso Concedido

Classificação do Tipo de Resposta Resposta solicitada inserida no e-SIC

Resposta
Prezada Sra. Gabriela,

Em atenção a sua solicitação, esclarecemos inicialmente que o plano de 
manejo da APA da Baleia Franca encontra-se em fase final de 
elaboração, com previsão de publicação para o fim deste ano.

Considerando que a informação encontra-se em fase de construção, não 
é possível atender ao Vosso pleito no momento. Tão logo a informação 
esteja produzida, será possível disponibilizarmos o referido processo a 
Vossa Senhoria.

Att.

SIC/ICMBio

(61) 2028-9699

Responsável pela Resposta APA da Baleia Franca

Destinatário do Recurso de Primeira 
Instância:

José Carlos Moreira Pereira

Prazo Limite para Recurso 06/09/2018

Classificação do Pedido

Categoria do Pedido Meio ambiente

Subcategoria do Pedido Qualidade ambiental

Número de Perguntas 1

Dados do Pedido

Protocolo 02680001479201852

Solicitante Gabriela Silveira Giacomolli

Data de Abertura 07/08/2018 15:22

Orgão Superior Destinatário MMA – Ministério do Meio Ambiente
Orgão Vinculado Destinatário ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
Prazo de Atendimento 27/08/2018

Situação Respondido

Status da Situação Acesso Concedido (Resposta solicitada inserida no e-SIC)

Forma de Recebimento da Resposta Pelo sistema (com avisos por email)

Resumo Cópia Integral do Processo Administrativo
Detalhamento Prezados, boa tarde.

Gostaria de solicitar a disponibilização de cópia integral do processo 
administrativo de criação do Plano de Manejo da Área de Proteção 
Ambiental - APA da Baleia Franca.
Agradeço desde já.



Histórico do Pedido

Data do evento Descrição do evento Responsável
07/08/2018 15:22 Pedido Registrado para para o Órgão ICMBio – 

Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade

SOLICITANTE

27/08/2018 16:38 Pedido Respondido MMA – Ministério do Meio 
Ambiente/ICMBio – Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 
Biodiversidade
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 
COORDENAÇÃO REGIONAL FLORIANÓPOLIS – CR9 

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA - APABF 
 

Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, na sede do Projeto Ambiental Gaia Village, 

Espaço Gaia, rodovia SC 434, km 6, no município de Garopaba/SC, às nove horas e vinte minutos, iniciou-se a 

47ª Reunião do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (Conapa-BF), em segunda 

chamada, nesse momento com 23 membros presentes. Cecil, presidente do Conselho, agradece a presença 

de todos, dando as boas-vindas. Sandra, da Fundação Gaia, secretária executiva, deseja bom dia a todos, dá 

as boas-vindas, relembra o contrato de convivência e inicia com a aprovação da programação. Pondera que 

teremos o Espaço Institucional: UFSC: síntese das atividades desenvolvidas pelos acadêmicos por ocasião dos 

15 anos da APABF e Ferrugem Viva: Palestra com Prof. Daniel Silva da UFSC: bens comuns e governança 

territorial. ALMOÇO. Espaço Institucional (continuidade) GT Regimento Interno: informe sobre processo de 

revisão do Regimento CONAPABF, Informe das Câmaras Técnicas, Informes da APA da Baleia Franca, 

Informes instituições Conselheiras, Avaliação CONAPA Baleia Franca. Sandra dá continuidade com a 

apresentação do Espaço Discussões e Decisões (cada pauta será desenvolvida em 3 momentos: I. Introdução 

ao tema; II. Debates e III. Encaminhamentos): Plano de Manejo e Liberação do TOBE – Plano de Fiscalização, 

apresentados pela APABF, por seu chefe Cecil Maya. Todos aprovam a pauta e sobre a aprovação da ata da 

plenária anterior, Sandra comenta que recebeu Email da AMA, solicitando complementação e a mesma será 

aprovada na próxima plenária. Cecil, presidente do CONAPA, inicia dizendo que gostaria de colocar 

ponderações sobre a ata, Já anteriormente comentadas na plenária anterior.  Comenta que para ela conter 

todas as falas exige um prazo de no mínimo 10 dias para quem a confecciona, para ouvir os áudios e colocar 

em linguagem própria. Diz que a partir de agora, a Unidade não vai mais transcrever todas as falas na ata, 

mas sim relatando em linhas gerais os temas, propostas, encaminhamentos e quem achar necessário, deve 

solicitar, no ato da fala, para constar exatamente na ata. Salienta que vai continuar a ser gravado e estará 

disponível para quem solicitar. O volume de trabalho é muito grande e deve ser otimizado. Estará sempre 

aberto para complementações de todos. Continua falando sobre correspondências recebidas – a AMA 

informou que não estava listada no expediente, entretanto encaminhou o referido oficio ao chefe da APA e 

não para o presidente do CONAPA e por isso não entrou no expediente. Fala sobre o conteúdo das 

solicitações contidas na correspondência e diz que a APA tem demandas judiciais do Ministério Público que 

são emergenciais. Diz que vai responder assim que for possível. Sandra dá as boas vindas a OAB, 

representada pelo Conselheiro Valdomiro. Sandra coloca sobre a exclusão da ACIT, por 05 faltas alternadas e 

informa que Conselheiro Carlos trouxe documento solicitando a atenção da Plenária para recondução da 

ACIT. Sr. Carlos, da ACIT, fala da participação e da comunicação recebida pela secretaria executiva de faltas 

alternadas. Fala da importância da representação da ACIT. Se não houver possibilidade de recondução, se 

candidata para a próxima eleição. Finaliza agradecendo a oportunidade. Sandra comenta que a participação 

de todos é muito importante. Sr. Carlos pondera que fizeram esta solicitação visto que está previsto no RI 

(Regimento Interno) a possibilidade de recondução. Sr Jari, da ASCOPLE, diz que seria uma desconsideração 

com os demais, correndo o risco de outras entidades se posicionarem de forma a não valorizarem, acha que 

eles possuem estrutura logística para estarem presentes. Sandra submete a plenária para votação. Vinte e 
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três votaram a favor, um contra e uma abstenção. A ACIT é reconduzida ao Conselho. Professor René, da 

UFSC, inicia a apresentação UFSC: síntese das atividades desenvolvidas pelos acadêmicos por ocasião dos 15 

anos da APABF. Inicia dizendo que o objetivo do trabalho foi possibilitar um retorno ao CONAPA a uma série 

de atividades implementadas na UFSC. Os resultados se materializaram em produtos que não vai adentrar 

em profundidade em todos eles, pois não é o objetivo. Este material vai ficar disponível e seria interessante 

disponibilizar digitalmente. Coloca sobre o como, porque e o resultado. Desde sua entrada no CONAPA, se 

questionava por uma participação mais efetiva, pois a UFSC tem uma pluralidade muito grande, sendo muito 

difícil representar isso no CONAPA. A tentativa foi envolver todos os alunos de graduação em consonância 

com os objetivos da disciplina, aproveitando o gancho dos 15 anos da APA. O curso é de administração, não 

é de empresas e nem administração publica, pressupõe -se a administração de empresas e organizações do 

estado e sociedade civil. O objetivo é para que possa auxiliar os estudantes na gestão e não só pensar 

administração na perspectiva de empresa, mas sim a dimensão do mercado da administração da sociedade 

civil. Reforça que a sobreposição da organização da empresa acima de outras tem um papel nefasto sobre a 

sociedade, pois sempre vão pensar sob o olhar empresarial, pois se ele tem muito a contribuir ele não é tudo 

para se colocar acima de outros. A disciplina no semestre gira em torno dos eixos: o que é sociedade civil e 

principalmente organizações da sociedade civil e em um segundo momento o eixo das inovações sociais. Nas 

ciências sociais aplicadas e engenharias se pensa nas inovações tecnológicas e constituem algo muito 

parecido com o falado anteriormente. O conhecimento visa tecnologia, inovações e os alunos pensam só 

como tecnológica e não social. E tem forma de se fazer o que é diferente, que é chamado de co-produção e 

se dá num processo, pois os indivíduos são co-produtores e não clientes. Existe o eixo da economia social 

solidária, que é outra forma de economia, pois a dimensão mercantil se sobrepassa a outra não mercantil. 

Os alunos têm o objetivo de não somente estudar o que é teórico – devem realizar contribuição prática para 

estas instituições.  A co-produção do conhecimento vai transformar os alunos também, não somente tendo 

um produto. Foram divididos em pequenos grupos com o objetivo de identificar organizações da sociedade 

civil e sua problemática e construir caminhos para suas contribuições. Se a contribuição é muito genérica, 

eles podem reprovar. Com isso, tinha o desafio de dialogar com os representantes da APA, no caso foi na 

representação das pessoas de Simão, Enise, Sandra e Cecil, onde realizaram a idéia de visita, na Z-33. Grupos 

relataram o trabalho  de algumas organizações que tem assento aqui no CONAPA – foram escolhidas três 

organizações: Z-33, Associação R3 Animal e Amopran.   Na administração é comum, não usual, basear-se em 

problemas e casos de ensino, ao invés de pegar toda a teoria, se inicia com um problema, aí se buscam as 

teorias para resolver melhor. Cada caso possui 15 páginas e tem uma narrativa que se constrói a partir do 

personagem (troca os nomes por questões éticas) e um problema a ser resolvido. Fala um pouco sobre cada 

caso: Z-33, Associação R3 Animal e Amopran. Fala ainda sobre atividades na semana de extensão, onde foi 

realizado um Mini curso APA da Baleia Franca, qual o papel dela. Ressalta que muitos não conheciam. 

Comenta que vários cursos participaram em meio período. Finaliza entregando um documento em meio 

físico e digital produto deste trabalho. Agradece a oportunidade e para este semestre vai pensar em novas 

alternativas que possam colaborar para este conselho. Vários conselheiros como Nieto, da Ferrugem Viva, e 

Cidinha, do CCI, parabenizam e agradecem pelo trabalho. Cecil, chefe do CONAPA diz que René deixou em 

aberto sobre a participação dos membros e então convidou a secretaria executiva que representa os três 

setores com a presença de Sandra, Cidinha e Pedro. Agradece pelo trabalho, diz que ficou encantado e 

motivado e o resultado vem além da expectativa, e que espera do Plano de Manejo a oportunidade de 

possuir ferramentas de gestão administrativamente bem construídas. Será um desafio de maior 

legitimidade, o entendimento dos municípios contribuindo para que as Zonas e Normas sejam respeitados, 

em conjunto com a APA. Professor René, diz que a contribuição é singela, onde quem mais foi transformado 

foram os alunos e ele gosta muito de ver as histórias e agradece a oportunidade de estar no Conselho e de 

ter feito este trabalho. Sandra convida professor Daniel Silva para a apresentação: bens comuns e 
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governança territorial. O Engenheiro Ambiental Daniel Silva, professor aposentado da UFSC, abordou o tema 

a luz de 03 palavras: Cuidado, Bem Comum e Valorização. Trouxe realidade da maioria das equipes gestoras 

de unidades de conservação, que geralmente dedicam seus dias para resolver problemas e conflitos. 

Segundo ele, atuam como gestor de emergências, trabalham apenas com o passado e que se faz necessário 

planejar, criar ferramentas, momentos para desconectar-se dos problemas (passado) e se conectar com os 

planos futuros (estratégico). Prof. Daniel sintetiza que a gestão ambiental se faz possível quando há zelo e 

que só faz sentido preservar quando temos expectativa de que o futuro está sendo cuidado, ou seja, 

trabalhar estrategicamente para trazer o futuro para o presente. No que tange a “Bem Comum”, o Professor 

ressalta que também é um sentimento e que precisa ser reconhecido, que se faz necessário tomada de 

consciência da existência do mesmo, a exemplo da água, do ar, da saúde para que seja então cuidado, 

preservado, implicando logicamente numa gestão diferente. E que a “Valorização” necessariamente dever 

estar além do econômico, uma vez que o outro é que precisa ser valorizado, o outro olhar, a outra cultura, o 

outro pensar. Finaliza sua fala, que foi permeada de intervenções dos conselheiros, salientando que fazer a 

gestão dos bens comuns é especialmente, um ato pedagógico. Finaliza dizendo que gostaria de ouvir uma ou 

duas avaliações da Sandra e Maria. Maria, da Ferrugem Viva, diz que gostaria de colocar a importância do 

Planejamento estratégico e analisar o CONAPA com esta ótica. Sandra, secretaria executiva diz que a 

palestra dele veio num momento maravilhoso, que o Plano de Manejo está demorado porque não se abre 

mão de forma como a gente quer que seja realizado e que a sustentabilidade traz benefícios muito rápidos. 

Cecil, chefe da APA diz que anotou varias coisas, e foi uma vivência, e vai sair com uma boa esperança de 

planejamento estratégico, e prioridades a serem tratadas. Diz que estamos num bom caminho apesar de 

estar no percentual de 50% de eficiência, isso não pode gerar acomodação, este Conselho tem muito a 

contribuir como espaço democrático participativo. Retornando após o almoço, Sandra, secretaria executiva, 

faz informe sobre processo de revisão do Regimento Interno do CONAPABF dizendo que o GT se reuniu no 

inicio de março, e que além de olhar as alterações que poderiam ser propostas, discutiu sobre a renovação 

do conselho gestor, que neste momento se encontra em pleno encaminhamento do Plano de Manejo. Neste 

sentido, a plenária deliberaria se precisaríamos realizar as eleições ou pela primeira vez no CONAPA realizar 

a recondução deste Conselho, conforme previsto no SNUC. Cecil, presidente do CONAPA, diz que podemos 

aguardar o Plano de Manejo que trará diretrizes, temas e outras questões e que daqui a algum tempo possa 

se revisar novamente a  proposta de mudança de regimento. Com relação a eleição, pondera que começou a 

se questionar  sobre o Plano de Manejo e a eleição no meio deste processo. Diz que o próprio conselho pode 

resolver. Pondera com dois argumentos: o 1º argumento que as instituições que virão a ser eleitas não tem o 

conhecimento já debatido e encaminhado ao conselho podem vir a perderem-se no meio do processo, 2º 

argumento é o grande esforço para eleição, em meio a todas as setoriais e ações da APA. Pede para ouvir 

Guarache e Val que participaram desta reunião. Guarache, da ACIM, não concorda com a recondução e diz 

que não consta no estatuto prorrogar o mandato. Acha que essa falta de treinamento das novas conselheiras 

não vai comprometer o andamento do trabalho do Plano de Manejo e que não gostaria de participar da 

decisão favorável à não realização de eleição e ter seu nome em algo assim, pois é uma agressão enorme ao 

valor básico da democracia. Carol, do ICMBio, e Cida, do CCI reiteram que a plenária é instituição soberana e 

pode se manifestar neste sentido. Val, conselheiro honorário, pondera que se deve pesar todos os 

argumentos válidos e o que isso significa. Coloca que estamos em uma condição de exceção e pergunta se 

esta condição se justifica. Diz que temos o cerne deste conselho que é a luta desde o primeiro dia para fazer 

o Plano de Manejo. Coloca ainda que podemos prejudicar este momento que é o mais importante e que a 

recondução é um ônus, não um benefício. Sandra coloca em votação. Se posicionaram a favor da eleição: 4 

conselheiros. Abstenções nenhuma. A favor da recondução: 18 conselheiros. A plenária aprova a 

recondução. Guarache, da ACIM e Jari, da ASCOPLE pedem para constar em ata que votaram contrário. 

Sandra, secretaria executiva passa para os informes das CTs. Guarache, da ACIM, apresenta relato da CT 
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gestão territorial. Diz que fizeram reuniões não-presenciais e definiram objetivos e conceitos de gestão 

territorial.  Objetivo Geral: Ser instancia de estudo, articulação, mediação e negociação de conflitos 

pertinentes a gestão territorial da APABF. Objetivos específicos: 1 – coletar dados, informações e elaborar 

diagnósticos pertinentes, necessários para a gestão territorial no território da APABF. 2 – elaborar 

estratégias de gestão territorial visando promover a proteção, recuperação e uso sustentável dos recursos 

do território da APABF.  3 - atender as demandas relativas a Gestão Territorial da APABF e do CONAPA. 

Finaliza com o conceito: "Gestão territorial da APABF é um processo político, dinâmico, contínuo e interativo, 

que envolve os componentes marítimos e terrestres, objetivando promover o desenvolvimento com 

sustentação ambiental, econômica e social, através do ordenamento e da gestão espacial e ambiental”. 

Simone, da AMA, acha que deve ter mais reflexão para ter mais embasamento e acha que as reuniões 

presenciais podem ser mais adequadas para isso. Guarache diz que vai enviar por email a todos da CT para 

que decidam sobre isso. Cecil apresenta sobre a reunião da CT Baleia Franca e participação de outras CTs. 

Mostra o Plano de Ação de Conservação da Baleia na APABF e diz que foi construído com base no Plano de 

Ação desenvolvido pelo PBF e Plano de Ação Nacional de grandes cetáceos e priorizou as ações em 1, 2 e 3, 

conforme legenda: 1 ações a serem feitas ainda este ano, 2 no Plano de Manejo e contínua e o 3 que não são 

da nossa governança. Apresenta a planilha e diz que ainda falta inserir o Cenário e atividades necessárias, a 

CT Baleia ficou de dar continuidade inserindo responsáveis, prazos e tarefas, recursos envolvidos e a idéia é 

que distribua isso ao conselho e devemos já ter alguns resultados na próxima plenária. Finaliza dizendo que 

está aberto a contribuições. Sandra passa para a Avaliação do CONAPA. Diz que recebeu os questionários 

respondidos de apenas  3 instituições  e que conselheiro Pedro fará voluntariamente  plataforma virtual 

dentro da UDESC, e enviará link do questionário para conselheiros responderem e que a idéia é finalizar este 

processo até 15 de abril. Carol, do ICMBio, diz que tem participado sobre discussão de avaliação de 

efetividade de conselhos, resultados da participação, gestão do território, outros monitoramentos e pode 

ajudar a construir isso. Cecil, presidente do CONAPA, fala sobre a ACP do TOBE, onde a sentença do juiz 

determinou que para o TOBE voltar a acontecer a unidade deverá apresentar um Plano de fiscalização. Esta 

sentença foi no começo do ano, e ainda cabe apelação do ICMBio. Outros entes também apelaram e Sea 

Shepherd pede para que se proíba o TOBE permanentemente. Complementa informando que a APA está 

montando este plano  de fiscalização. Passa para o assunto do andamento do plano de Manejo. Apresenta 

um cronograma desde Novembro de 2015: Em 05/11 – Resposta Porto indicando contratação da FAEPESUL e 

Modelos aquisições. Em 09/11 – 3º. pedido da APA para reunião – para antes de 27/11 – sem resposta. Em 

10/12 – Novo pedido de reunião com o Porto – Ofício 416/2015 APABF. Em 05/01/16 – Reunião: Envio TDRs; 

Execução pelo Porto; Formação de GT e Cronogama atividades; Nova reunião para operacionalização em 

14/01. Em 22/03 – Formalização junto ao Porto da “SAR” para OPP e Mapas. Próximos Passos: 

Caracterização Temática: Resumo Executivo OPP, Contratação Consultor e Serviços (GEF), Contratação 

Mapas (Porto), Contratação Hotel para OPP (Porto), Agendamento OPP. Coloca que entre janeiro e março 

ocorreu um ajuste para a contratação dos mapas e hospedagem. Houve dificuldade de encontrar um modelo 

de Termo de Referência e contratação adequado e mais rápido e célere. Finalmente isso foi encaminhado ao 

Porto. Neste meio tempo foi verificado orçamento para obter valor máximo para apresentação de propostas. 

Na última semana achava que já estava tudo encaminhado para trazer as datas para esta plenária. 

Entretanto existe uma duvida de entendimento jurídico entre os jurídicos do porto e do ICMBio relativo ao 

custo de imposto sobre pessoa física. O jurídico do Porto acha que esse imposto cabe ao o ICMBio.  

Hemerson, do Porto, diz que o Porto não consegue executar por oficio, tem de levar ao Estado. Cecil, diz que 

devemos iniciar o trabalho com a máxima qualidade técnica e os Mapas básicos são fundamentais para isso. 

Com o hotel está tudo certo. Pode ser que dependendo da resposta, se convoque o GT PM. A seguir passa 

para a prestação de contas de 2015.  Diz que tem uma expectativa de apresentar os resultados anuais de 

forma sistemática e impresso e que isso esteja disponível para o CONAPA e sociedade.  Apresenta a relação 
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de Custos e Serviços Prestados APABF e descreve os gastos da Unidade. Continua apresentando sobre o 

projeto GefMar com os valores totais, POA Jun/2015 a Dez/2016 e executado entre agosto e dezembro. 

descreve os itens que serão utilizados com este recurso: sinalização, plano de manejo, acordos de gestão, 

plano de proteção, curso de desemalhe de baleias, pesquisa e monitoramento, comunicação e materiais de 

apoio de campo, aquisição de equipamentos, manutenção de equipamentos, infraestrutura/escritório, 

manutenção, gestão participativa – funcionamento do conselho. Continua com a apresentação do TCCA – 

Porto de Imbituba com a previsão de Investimentos para 2016 por atividade: reunião de validação da 

caracterização, mapeamento e análise espacial, OPP: e oficinas setoriais. Finaliza com a apresentação das 

ações de gestão APABF/ICMBio – 2015: autos de infração: número de AI, localização, tipos e o sistema 

SISBio. Sandra passa para os informes das Conselheiras, e passa a palavra a Cida, do CCI, inicia relatando a 

participação em várias reuniões em função de chuvas torrenciais, esgoto fluvial indo para as lagoas, dois 

acidentes bem feios, voçoroca, recuperação da área, assoreamento do vale. Pediram reuniões prévias com a 

prefeitura de Imbituba, para avaliar sem serem atendidos. Na primeira chuva os tubos da obra realizada pela 

prefeitura caíram feito dominó e avisaram varias vezes e então foram para o Ministério Público. O Ministério 

Público se posicionou para que seja finalizada a obra. Continua relatando que o caso do Rêmora, vale Zé 

Bento vai demorar pois custa muito e vão ter de fazer paliativos.Diz que antes da recuperação Ibiraquera 

ficou ilhada, e ocorreu um trabalho insistente do CCI batendo nesta tecla da proteção da Lagoa do saco e 

lagos de Ibiraquera. Relata outro caso que foi a construção do morro frontal do Rosa norte, de uma casa de 

argentinos que foi embargada pela APA na época pelo IBAMA. A população está indignada e está desde 

outubro fazendo denúncia para a APA. Ocorreu um manifesto no domingo com muitas pessoas. Apareceu na 

mídia, no programa do Cacau Menezes da RBS. Um caminho centenário sendo fechado assim na APA? Fez 

reunião com APA, prefeitura e o procurador só ficou sabendo hoje. Queria que constasse em ata isso. Estão 

sob muita pressão, ocorreu uma grande assembléia no CCI. Diz que se no Código florestal não prevê a 

proteção, tem a questão paisagística. Diz que o Rosa ganhou selo das baias mais belas e isso é um bem 

comum, uma responsabilidade de todos. Espera que agora dê algum resultado, pois o procurador Daniel 

Ricken de Tubarão agora está sabendo. Pimenta, da Caipora, passa para seu informe e relata que a FATMA 

indeferiu a licença do Porto Baleia. Cecil, chefe da APA, diz que no Porto Baleia a avaliação do EIA mostrou 

inconsistências e acha que isso foi importante para a tomada de decisão da FATMA. Sobre as denúncias da 

Cida, coloca que não havia nenhum crime sendo feito ali e havia alvará do estado permitindo. Disse que a 

prefeitura estava tomando providências, se existe alvará, como embargar e deve-se ter cuidado para não dar 

tiro no pé. Continua dizendo que acha que foi pouco incisivo e ele pessoalmente poderia ter mais 

informações a respeito deste embargo do IBAMA. Litman, do IBF se manifestou dizendo que no caso do 

Rêmora, o erro foi do estudo pois a obra foi do estado. Cida vai fazer informe do Fórum da agenda 21, sobre 

o GT Impactos ambientais de Ibiraquera já começou a funcionar. Diz que fizeram grupo de denuncias e já 

tiveram novas que foram atendidas. O GT pode ser um exemplo para todos os outros e na última reunião 

Cecil fez proposta de que se escolhesse banhado e se fizesse ação vendo o que tinha de certo e errado. 

Escolheram este banhado com nove nascentes - o banhado do vale rio dos Poncianos, mostra fotos desta 

força tarefa e diz que esta ação foi extremamente gratificante com a participação da Prefeitura, comunidade 

e fiscais da APA. Ressalta que foi um dos trabalhos mais ricos e isso que não deixou esmorecer. Fala que a 

comunidade também precisava disto, pois esta confiança está sendo construída. Cecil, chefe da APA diz que 

este trabalho começou no conselho, regimentalmente tem de ter inicio, meio e fim, o que tem de mudar. 

Este resultado deve apontar nestas direções. A APA vem sendo cobrada muito fortemente a atuar no mar, 

hoje tem ação forte de atuação em terra, saiu no ICMBio em foco, a unidade do Brasil que mais atuou foi a 

APABF. Gradativamente por demanda da sociedade para atuar mais no mar. Finaliza agradecendo a 

presença de todos e nada mais havendo a tratar, Luciana lavra a presente ata que será enviada por email a 

todos para na próxima reunião ordinária do Conselho, para ser retificada e aprovada, quando então será 
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assinada por todos os que estavam presentes, listados em lista de presença anexa e abaixo. Também anexo, 

síntese da pauta e respectivos encaminhamentos dessa Plenaria. 

CONSELHEIRAS 

INSTITUIÇÃO NOME ASSINATURA 

APABF CECIL MAYA B. BARROS  

APABF VICTOR PAZIN   

CR9 ICMBio CAROLINA ALVITE  

EPAGRI ANDERSON LUIS KANGERSKI  

FLAMA INÁCIA DA ROSA MACHADO  

IPHAN TANIA MARIA SAMWAYS FRANCISCO  

IFSC ELISA SERENA GANDOLFO MARTINS  

MARINHA DO BRASIL GILSON ROSA TEIXEIRA  

PREF. GAROPABA CARINA LEITORLES  

PREF. IMBITUBA/SEDES HEMERSON MAFRA  

PREF. IMBITUBA/SEDES IGOR RUFINO  

PREF. BALNEÁRIO RINCÃO ADIANA GARLINI  

SPU/SC ADELINA PINTO /KICA  

UDESC/CERES PEDRO CASTILHO  

UFSC RENE BIROCHI  

ASCOPLE JARI DALBOSCO  

AMOPRAN ADEMAR DO ESPIRITO SANTO  

ASPECI LÉDIO DA SILVEIRA  

ACIM JOAQUIM PAULO GUARACHE  

ACIRJ EVALDO ÁVILA DA SILVA  

CAIPORA LUIZ HENRIQUE PIMENTA  

CAIPORA ANA CAROLINA VICENZI FRANCO  

CCI MARIA APARECIDA FERREIRA  

OAB IMBITUBA VALDOMIRO RIBEIRO DA SILVA NETO  

PPPR MÁRCIO FELTRIN  

AMA SIMONE POLETTO  

ASSOC. R3 ANIMAL CRISTIANE KOLESNIKOVAS  

ASSOC. R3 ANIMAL LETICIA ZAMPIERI DA COSTA  

FERRUGEM VIVA MARIA MALISE  

FERRUGEM VIVA JOSÉ LUIS MIGUEL NIETO  

FORUM AG.21 IHARA FERREIRA  

FUNDAÇÃO GAIA SANDRA SEVERO  

INSTITUTO BALEIA FRANCA ENRIQUE LITMAN  

INSTITUTO BALEIA FRANCA GABRIELA GODINHO  

PROJETO BALEIA FRANCA EDUARDO BRAGA  

CONSELHEIRO HONORÁRIO VALDECIR MASCARELLO  

 

CONVIDADOS/OBSERVADORES 

INCRA MARCELO BARBOSA  

UDESC/PPGPLAN MARIA PAULA MARIMON  

PPPR ANTONIO DAL TOÉ  

ICMBIO/APABF DEISI BALENSIEFER  

ICMBIO/APABF MIGUEL VON BEHR  

AMA WALTER CAIRA  

PORTO DE IMBITUBA HEMERSON SILVEIRA  
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ACIT ANTONIO CARLOS SILVERIO  

FERRUGEM VIVA LARISSA MALISE MARQUES  

UDESC/TAIÁ TERRA ANA FÁTIMA DA SILVA  

RASGAMAR CAROLINE GOMES DA SILVA  

IBF MILENE NOVAES  

ICMBIO/APABF LUCIANA M. DE PAULA MOREIRA  

MARINHA DO BRASIL RODRIGO DE MORAES MESSIAS  

 

ENCAMINHAMENTOS PLENARIA 01 ABRIL 2016 

Pauta/ Tema Encaminhamentos  

GT Regimento Interno: alterações e 

analise da proposta de recondução 

do conselho em 2016 

• Por 18 votos favoráveis e 04 contrários a Plenária decidiu 
que essa gestão será reconduzida para o próximo biênio. 
Justificativa: conselho imerso na elaboração do plano de 
manejo; realização de oficinas participativas com o 
mesmo grupo. Há previsão no SNUC.  

• O Regimento continuará sendo debatido pelo GT RI 
visando adequações. 

Pedido de recondução da ACIT 

(excluída por 05 faltas alternadas) 
• Por 23 votos favoráveis, 01 contrário e 01 abstenção foi 

aprovada permanência da ACIT no Conselho 

Avaliação CONAPABF 

• Prorrogado prazo para 15 de abril para conselheiras 
enviarem a avaliação. O formulário será disponibilizado 
eletronicamente no site da UDESC, uma iniciativa do 
conselheiro Pedro. 

• Carolina (ICMBio) se colocou a disposição para contribuir 
com processo de avaliação do conselho que leve em 
consideração parâmetros quantitativos que demonstrem 
eficiência do conselho na gestão do território. 

Espaço Administrativo: apresentação 

da ATA 

• A ATA de novembro/15 não foi aprovada, pois a AMA 
solicitou mais tempo para leitura e complementações. 

• A ATA será um documento mais objetivo e conciso. Todo 
conselheiro que desejar que sua fala conste na integra 
deverá solicitar “desejo que toda minha fala conste em 

ATA” 

Outros assuntos abordados que dispensaram encaminhamentos: 

• UFSC: síntese das atividades desenvolvidas pelos acadêmicos por ocasião dos 15 anos da 
APABF 

• Ferrugem Viva: Palestra com Prof. Daniel Silva da UFSC: bens comuns e governança territorial. 

• Informes das Câmaras Técnicas: CT Gestão Territorial e CT Conservação da Baleia sobre plano 
de conservação da Baleia, debatido e aprovado em reunião coletiva das CTs. 

• Informes da APABF (Plano de Manejo; Plano de fiscalização do TOBE; Relatório de Gestão e 
Prestação de contas da UC) 

• Informes das conselheiras: CCI, Fórum Agenda 21 e Caipora 

Assuntos não tratados e que irão como prioridade para próxima Plenária: 

• Foi debatida toda a pauta programada 

Sugestão de pautas para próxima Plenária: 

•  SOC MON e GEF Mar - Fortalecimento da Pesca Artesanal na APABF - ICMBio (APABF e CEPSUL). 
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 
COORDENAÇÃO REGIONAL FLORIANÓPOLIS – CR9 

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA - APABF 

 
Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezesseis, no Hotel Laguna Tourist, 
município de Laguna, às nove horas, iniciou-se a 50ª Reunião do Conselho Gestor da Área de 
Proteção Ambiental da Baleia Franca (CONAPABF), de caráter extraordinário, em segunda 
chamada, nesse momento com 32 membros presentes. Cecil, presidente do Conselho, 
agradece a presença de todos, dando as boas-vindas. Sandra, da Fundação Gaia, secretária 
executiva, deseja bom dia a todos, dá as boas-vindas, relembra o contrato de convivência e 
inicia com a aprovação da programação. Apresenta a programação da plenária 
extraordinária: Das 08h30min–09h00min: Abertura e aprova programação. Espaço 
Institucional (Das 9h00min – 11h00min): Validar o processo desenvolvido na 1ª OPP do Plano 
de Manejo. Oficinas setoriais: definir estratégias de articulação das instituições e agenda 
mínima. 10h30min – 10h50min: Aprovar a metodologia das eleições do CONAPABF. 
10h50min – 11h00min: Informes da APABF (curso de desemalhe de cetáceos). 11h00min – 
12h00min: Coffee e check out no hotel. Aprovada por todos. 
 
Deisiane, consultora do Plano de Manejo, passa para a síntese da reunião da 1ª Oficina de 
Planejamento Participativo para o Plano de Manejo da APA da Baleia Franca. Relembra a 
missão e a visão construída pelo Conselho nos 3 dias da OPP. Fala sobre a metodologia e 
produtos com a Priorização dos conflitos e problemas em curto, médio e longo prazo. Primeiro 
indicativo é que esta priorização vai ser revisitada nas setoriais. Mapa situacional: como 
podemos transformar o território mais forte e a partir disso a construção dos objetivos 
estratégicos.  Todos aprovam os produtos decorrentes da 1a OPP.  Cecil apresenta as 
oficinas setoriais e esclarece que faz-se necessário definir estratégias de articulação das 
instituições e agenda mínima. Fala sobre a proposta de realização de um Workshop para o 
setor publico no sentido de levantar quais projeto em execução ou em planejamento 
previstos para o território e que precisam ser inseridos nos mapas. E também  Workshop com 
pesquisadores. Até o mês de setembro prevê-se realizar esses dois workshops. A partir de 
outubro a intenção é iniciar as setoriais. Terminando setoriais entre julho e agosto 2017, 
seguidas de intersetoriais para finalizar processo de estabelecimento das zonas e normas 
relativas a cada conflito buscando possibilidades de acordo e posterior encaminhamento ao 
Conselho. Aquelas em que não for possível o consenso podem ser tratadas como um desafio 
de gestão. Cecil informa também que para qualificar o trabalho das setoriais, a APABF irá 
promover uma capacitação dirigidas aos conselheiros sobre mediação de conflitos, através de 
curso com equipe do ICMBio Brasília. Visando buscar apoio do Conselho, pede-se que cada 
instituição opine sobre Quais são as melhores épocas para reunir cada setor? Todos 
contribuem e as instituições se dispõem a contribuir, de forma mais qualificada em contatos 
posteriores, nas seguintes questões: quais entidades convidar para as setoriais, quais são 
estratégicas para mobilizar os setores na base e quais os melhores momentos para reuni-los. 
Fica encaminhado que Deisiane irá elaborar um quadro referendando as setoriais, respectivas 
entidades, contatos, agenda básica, a ser colocado no Google drive, possibilitando que todos 
complementem as informações até o final de agosto.  
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Sandra passa para a penúltima pauta:  Metodologia das eleições do CONAPABF 2016. 
Apresenta os critérios norteadores e o passo a passo de cada etapa da eleição, conforme vem 
sendo realizado há 05 processos eleitorais do Conselho. Foi aprovado por unanimidade e a 
eleição acontece dia 22 de setembro.  

 
Cecil informa sobre o Curso de Desemalhe que acontecerá dias 14 e 15 de setembro e o 
Conselho está convidado para participar da parte teórica, dia 14. Uma vez que o exercício 
prático será oportunizado para a equipe que integra o protocolo de encalhes e especialmente 
para integrantes do corpo de bombeiros. Também foram disponibilizadas vagas para 
conselheiras que demonstraram interesse em participar da parte teórica  a saber: CCI, 
Ferrugem Viva, FLAMA, ASCOPLE, ACIM, CAIPORA e Prefeitura de Garopaba. 
  
Na sequencia, foi concedido espaço para Kika/SPU e Adiana/ Prefeitura do Rincão para 
apresentar Projeto Orla. Kika iniciou fala mencionando a participação dos conselheiros 
ICMBio, Fundação Gaia, IPHAN, Colônia Z33 e Plataforma de Pesca do Rincão nas reuniões do 
Orla. Na sequencia Adiana apresentou as principais zonas definidas pelo Orla e também 
projetos de infraestrutura a beira mar que estão sendo propostos pela Prefeitura.  
 
Cecil fala sobre a comunicação do plano de Manejo, informando que Sandra está criando um 
Blog do Conselho e que este será um espaço de comunicação sobre a construção do PM e 
outras ações relativas ao Conselho e que o Blog contará com o apoio jornalístico também do 
Christian /APABF. Por fim,  Daniel, Coordenador Regional da CR9, pede desculpa por não ter 
estado presente no decorrer da 1ª OPP e diz que ao olhar os murais expostos teve a 
impressão que o Conselho trabalhou muito e no direcionamento correto. Diz que essa etapa 
consolida um sonho e que nem sempre um Plano de Manejo é feito com este carinho, 
compromisso e esta preciosidade que temos neste Conselho. Homenageia o Cecil e agradece 
as manifestações de apoio a ele, por ocasião do pedido de substituição do mesmo na Chefia 
da APABF e assegura ao Conselho que a chefia não será substituída.  

Nada mais havendo a tratar, Luciana lavra a presente ata que será enviada por email a todos 
para na próxima reunião ordinária do Conselho, para ser retificada e aprovada, quando então 
será assinada por todos os que estavam presentes, listados em lista de presença anexa e 
abaixo.  
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CONSELHEIRAS 

INSTITUIÇÃO NOME ASSINATURA 

APABF CECIL MAYA B. BARROS  

APABF VICTOR PAZIN   

CEPSUL WALTER STEENBOCK  

CR9 ICMBio DANIEL PENTEADO  

FLAMA INÁCIA DA ROSA MACHADO  

IPHAN VLADIMIR FERNANDO STELLO  

IFSC ELISA SERENA GANDOLFO MARTINS  

MARINHA DO BRASIL GILSON ROSA TEIXEIRA  

PREF. GAROPABA MARCUS ISRAEL   

PREF. IMBITUBA/SEDES HEMERSON MAFRA  

PREF. BALNEÁRIO RINCÃO ADIANA GARLINI  

SPU/SC ADELINA PINTO /KICA  

UDESC/CERES PEDRO CASTILHO  

UFSC RENE BIROCHI  

ASCOPLE JARI DALBOSCO  

ASCOPLE EVALDO ESPEZIM  

AMOPRAN ADEMAR DO ESPIRITO SANTO  

ACIM JOAQUIM PAULO GUARACHE  

ACIRJ EVALDO ÁVILA DA SILVA  

ACIT MARTA REGIS FOGAÇA  

ASS RADIO PINHEIRA ELIZABETH FORNECK ALBRECHT  

CAIPORA ANA CAROLINA VICENZI FRANCO  

CCI MARIA APARECIDA FERREIRA  

OAB IMBITUBA VALDOMIRO RIBEIRO DA SILVA NETO  

PPPR ANTÔNIO ALVIN DAL TOÉ  

UNESC ALDO FERNANDO ASSUNÇÃO  

UNISUL SÉRGIO NETTO  

ASSOC. R3 ANIMAL LETICIA ZAMPIERI DA COSTA  

FERRUGEM VIVA MARIA MALISE  

FUNDAÇÃO GAIA FRANCO WERLANG   

INSTITUTO BALEIA FRANCA GABRIELA GODINHO  

PROJETO BALEIA FRANCA KARINA GROCH  

CONSELHEIRO HONORÁRIO VALDECIR MASCARELLO  

CONSELHEIRO HONORÁRIO ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA  

 

 

CONVIDADOS/OBSERVADORES 

ASSOCIAÇÃO R3ANIMAL LAIS PEREIRA GURTERRES  

ICMBIO/APABF DEISI CRISTINA BALENSIEFER  

CONSULTORA APABF DEISIANE DELFINO  

CONSULTOR APABF SANDRA SEVERO  

PROJETO BABITONGA ATIVA SUELEN MARIO B. DO CUNHA  

ASSOCIAÇÃO R3 ANIMAL  ARIANE DOS SANTOS RODRIGUES  

ICMBIO/APABF CHRISTIAN DIETRIECH  

ICMBIO/APABF MIGUEL VON BEHR  

ICMBIO/APABF LUCIANA MOREIRA  
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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 
COORDENAÇÃO REGIONAL FLORIANÓPOLIS – CR9 

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA - APABF 
 

Aos vinte e quatro dias  do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, na sede do Projeto 
Ambiental Gaia Village, Espaço Gaia, rodovia SC 434, km 6, no município de Garopaba/SC, às 
nove horas e quinze minutos, iniciou-se a 49ª Reunião do Conselho Gestor da Área de 
Proteção Ambiental da Baleia Franca (Conapa-BF), em segunda chamada, nesse momento 
com 23 membros presentes. Cecil, presidente do Conselho, agradece a presença de todos, 
dando as boas-vindas e informa que já está sendo adotado sistema de Atas mais curtas e 
objetivas, reiterando que os conselheiros que desejarem que sua fala conste na íntegra, 
devem solicitar. E que os áudios continuarão a disposição de todos para consultas. Sandra, 
da Fundação Gaia, secretária executiva, deseja bom dia a todos, dá as boas-vindas, relembra 
contrato de convivência e inicia com a aprovação da programação, conforme segue: 

Apresentação e debate da Tese de Doutorado: “Análise da Vulnerabilidade 
Ambiental da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, entre as pontas de 
Itapirubá e do Gi, Laguna,SC”. 2. Apresentação, debate e encaminhamentos da 
Proposta de Registro de Identificação Geográfica (IG) como produto do Programa 
de Fortalecimento do Turismo na APABF pelo SEBRAE (Rota Baleia). 3. Avaliação 
CONAPA Baleia Franca. 4. Informe do Comitê Executivo (Regimento Interno). 5.  
Informes instituições Conselheiras Informe das Câmaras Técnicas Gestão Territorial 
e Conservação da Baleia. 6.Eleição membro CT GT (vaga da AMA); 7. Informe do GT 
Ibiraquera. 8.Informes da APA da Baleia Franca (Plano de Fiscalização TOBE; Plano 
de Manejo;  kits Escolas) 

 
Foram aprovadas as Atas da plenária de novembro, com complementações da AMA  e Ata da 
Plenária de Abril com contribuições do Guarache. Deti, Conselheira Honorária, pede para se 
manifestar sobre um ponto que não está na pauta, mas que a excepcionalidade da situação 
se justifica, e que atende pedido do Comitê Executivo. Ela fala sobre o pedido de 
substituição da Chefia da APABF, que chegou até o Ministro do Meio Ambiente. Que foi 
possível identificar que o pedido foi feito por notórios infratores e especuladores dos recursos 
naturais da APABF que se aproveitam de um momento frágil que o país passa. Esse pedido 
não ataca somente a pessoa do Chefe, mas ataca um trabalho da sociedade que faz 
articulação para uma gestão compartilhada do território. Informa que o Comitê Executivo se 
mobilizou e solicitou a cada uma das conselheiras, carta de apoio, não apenas à permanência 
do Cecil como gestor, mas apoio para a continuidade do modelo de gestão participativa e do 
Plano de manejo longamente acordado nestes anos. Informa que chegaram ofícios de todas 
as partes, de conselheiros, de parceiros e até mesmo de Instituições que tem críticas a 
Unidade. Isso demonstra o nível de lealdade da sociedade ao trabalho que está sendo 
realizado por todos. Por fim, pede que este Conselho se manifeste sobre a situação e se 
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coloca a disposição para redigir Moção para apreciação da Plenária, no decorrer do dia. 
Informa, ainda que o Presidente do ICMBio aguarda essa posição da sociedade e do Conselho. 
Anésio, coordenador substituto da CR9, reitera que da parte da CR9 não há nenhum motivo 
para fazer a substituição. Considera a APABF uma UC que tem grandes demandas e que tem 
desenvolvido um bom e efetivo trabalho. Fala ainda, que quando a Deti explicitou vontade de 
se aposentar, procuraram um perfil adequado para fazer essa gestão complexa, com 
capacidade técnica e capacidade de relacionamento, características do Cecil. Relembra, 
porem que a decisão de trocar esse ou aquele gestor é da competência do Presidente do 
ICMBio. Cecil, por sua vez, fala que todas as situações, as boas e as negativas, são 
oportunidade de aprendizado. E que o que importa é a garantia da continuidade do processo 
participativo e competente, em curso na APABF. Agradece as manifestações de todos. Sandra 
submete a Plenária proposta de manifestação do CONAPABF em apoio a permanência do 
atual chefe. Por unanimidade foi aprovada e Deti irá redigi-la e apresentar no decorrer do dia.   
 
Na sequencia, Bruno Andrade da UFSC, inicia a apresentação de sua Dissertação de 
Mestrado: “Análise da Vulnerabilidade Ambiental da Área de Proteção Ambiental da 
Baleia Franca, entre as pontas de Itapirubá e do Gi, Laguna,SC”.  Faz uma introdução 
com a contextualização e apresentação dos materiais e critérios  utilizados para definir os 
graus de vulnerabilidade ambiental. Reitera que para uma gestão costeira eficiente faz-se 
necessário conhecimento dos aspectos fisiográficos; arcabouço legal e instrumentos de 
gestão. Salienta, no entanto, que o aparato legal e instrumental não acompanha ritmo 
acelerado de ocupação  das áreas litorâneas. Seus estudos consideram que a geração e 
análise de Cartas de Vulnerabilidade Ambiental tornam-se  importantes instrumentos no 
âmbito ambiental, pois a identificação e localização de áreas com maior potencial de 
fragilidade ambiental proporcionam uma melhor definição para as diretrizes de um 
planejamento a ser implantado em um determinado espaço. E que a área de estudo 
apresenta sérias restrições à urbanização devido às características ambientais inerentes ao 
substrato físico, e a má utilização desses ambientes pode comprometer ecossistemas 
extremamente sensíveis. Segundo ele, a escala de detalhe usada em mapeamentos que 
visam o uso racional dos recursos naturais contribuem para o uso ordenado dos territórios 
costeiros indicando áreas prioritárias a conservação. Tal ferramenta, fornece subsídios no 
sentido de nortear metas, planos e ações para a gestão, gerenciamento e organização do 
espaço, minimizando a ocupação desordenada. Aberto momento para perguntas, com 
manifestação dos Conselheiros Marina/ SPU, Cida/CCI, João/Rasgamar, Carlyle/UNESC, 
Mazinho/AMOPRAN, Carol/ CR9, Val/Conselheiro Honorário e Aline/ Prefeitura de Laguna, que 
convida Bruno para auxiliar na implementação dos loteamentos propostos na Ponta do Gi. 
Bruno aceita e se propõe a auxiliar.  
 
Posteriormente, Rogério Ern, consultor do SEBRAE apresenta  “Proposta de Registro 
de Identificação Geográfica (IG) como produto do Programa de Fortalecimento do 
Turismo na APABF pelo SEBRAE (Rota Baleia)”. Fez uma explanação do ponto de vista legal e 
processual para o serviço “observação de baleias”. Menciona que no Brasil, dos IG existentes, 
39 são para produtos e apenas Um de serviços. Ressalta que o processo é construído pelos 
representantes da sociedade e que na APABF, as baleias tem notoriedade reconhecida e que a 
presença delas aqui  é um patrimônio vivo, reconhecido como patrimônio natural do Estado 
de Santa Catarina. Que o IG para Serviço de Turismo tem que ter fator humano que o 
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qualifique como diferente do resto do mundo. Tem que ser executado dentro do território e é 
uma propriedade vitalícia da sociedade e território e entende que o Conselho pode e deve ser 
o Regulador desse processo. Abre-se para perguntas e dá-se um breve debate sobre 
benefícios do ordenamento da atividade e reconhecimento da mesma. Cecil complementa, 
mencionando que é uma grande oportunidade para o IG aproximar o conjunto de  
beneficiários com os princípios da APABF e da importância de sua biodiversidade mas também 
aproximar interesses econômicos visando superar as discrepâncias, ampliar o engajamento 
de todos no território que passam a ver a APA como um grande valor humano, ambiental e 
econômico. Rogério ressaltou que Marca tem dono, mas que IG não se vende, assim que é 
concedido passa a ser da sociedade, daquele território para sempre.  Cecil dá os 
encaminhamentos finais, informando que já os debates anteriores sobre o IG mostram que o 
CONAPA talvez seja a melhor governança, pois tem representação dos 9 município e sugere 
formação de um GT para aprofundar o tema. Todos de acordo com a criação do GT que ficou 
composto por: Guarache/ACIM,  Cidinha/CCI, Jari/ASCOPLE, Anderson/EPAGRI, 
Carina/Prefeitura de Garopaba,  Cecil/APABF, Sandra/Fundação Gaia, Wladimir/IPHAN, 
Marta/ACIT Gabriela/ UFSC e Kiko Simch.  
Encerrando as atividades do período da manhã,  Sandra faz a leitura da proposta de moção 
de apoio a permanência do Gestor Cecil que foi aprovada por unanimidade do 
Conselho.  

Retornando após o almoço, Sandra fala das avaliações e informa que apenas 14 instituições 
responderam o questionário da avaliação. Reitera que é muito importante para balizar o 
andamento do trabalho do Conselho e dá prazo de mais uma semana para as demais 
instituições responderem, através do formulário on line. Cidinha ressalta a presença do 
Vilmar Godinho, conhecido como “homem da Caverna”, que vive no Parque Estadual da Serra 
do Tabuleiro, em contato com a natureza. 

Sobre a pauta “Recondução do Conselho”, Cecil informa que a decisão tomada na Plenária 
de abril, que aprovou recondução desse Conselho para biênio 2016-2018, considerando o 
esforço administrativo para promover as eleições e especialmente pelo fato desse Conselho 
estar debruçado sobre o Plano de Manejo e ainda, por ser permitido pelo SNUC, deverá ser 
reavaliada por essa Plenária. Informa que Conselheiro Guarache alertou que a decisão de não 
realizar eleições fere o Regimento Interno do Conselho. Menciona que consultou o Jurídico do 
ICMBio que manifestou-se dizendo que reconhecem que há uma discordância entre a Lei do 
SNUC e o Regimento Interno do CONAPABF, relativo a eleição e que o mesmo deve ser 
alterado para ficar em consonância com a Lei superior. Por fim, Cecil fala que não seria 
oportuno alterar o Regimento neste momento, pois isso poderia ser interpretado como 
casuísmo. Assim, ele explicita, que em ouvida a Divisão de Gestão Participativa do ICMBio, 
em Brasília, o Jurídico e o Comitê Executivo do CONAPABF, decidiu por realizar o processo 
eleitoral em 2016, ressaltando que o RI deverá ser reavaliado tão logo assuma o novo 
Conselho.  Sandra apresenta o quadro com as etapas e prazos necessários para elaborar 
edital de eleição, divulgar e avaliar documentação das entidades. Por unanimidade todos 
acordam em fazer o processo eleitoral, com eleições previstas para 22 de setembro.  Elege-
se, então o Comitê Eleitoral composto pelo ICMBio/APABF, Guarache/ACIM, representando 
Setor de usuários; Carina/ Prefeitura Garopaba, representando setor público, Gabriela 
Godinho/ representando setor ONGs ambientalistas e Sandra, pelo Comitê Executivo e Deti, 
Conselheira Honorária.  
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Momento dos Informes das Câmaras Técnicas. Guarache, coordenador da CT Gestão 
Territorial fala que a CT, visando contribuir com o Plano de Manejo da UC, está fazendo uma 
tentativa para sistematizar a compreensão das zonas dos Planos diretores de todos os 
municípios, de acordo com seus respectivos critérios. Informe da Câmara Técnica de 
Conservação da Baleia, dado pela coordenadora Karina. Informou sobre reunião multi CTs, 
quando foi  apresentado o Plano de Ação para a conservação da Baleia que ainda precisa 
melhor definir prazo das metas. A Gestão da APAvai propor os prazos das atividades e na 
próxima Plenária já verificar o status de andamento de cada ação.  Cecil dá informes do GT 
Ibiraquera, dando conhecimento que fizeram uma  saída de campo, visando identificar atos 
danosos ao meio ambiente, no Vale do Rosa e na Lagoa que tem um trecho na APA. 
Participaram, além de  fiscais da APABF, fiscais da Prefeitura de Imbituba, Regina/ ACIM 
Rosa, Cidinha/CCI, Ihara/Fórum Agenda 21 e Dida/ ASPECI. A vistoria gerou um relatório 
com tudo que foi identificado em campo em termos de irregularidades ambientais, reflexões e 
conclusões e ainda apontados diversos encaminhamentos.  Relatório não foi finalizado, mas 
será apresentado aos conselheiros na próxima reunião. Cida, dá o histórico deste GT que foi 
apresentado pelo CCI em uma plenária e diz que está sendo muito gratificante a participação.  

Em seguida, Sandra anuncia que se faz necessário eleger uma nova entidade para ocupar 
vaga da AMA na Câmara Técnica Gestão Territorial. A OAB se candidata e é aprovada pela 
Plenária.         

Cecil passa para os Informes da APA da Baleia Franca. Apresenta ideia dos kits Escolas, 
com materiais sobre a UC , biodiversidade em geral e temas relacionados a sustentabilidade. 
Informa que foi feita uma listagem de escolas  nos municípios e que a proposta é  conversar 
com os dirigentes escolares para que adotem o material. Elisa/ IFSC e Sandra/Fundação Gaia  
se disponibilizam para auxiliar nessa atividade junto das escolas. Na Sequencia, Cecil 
menciona presença de Aline, Chefe do Refugio Silvestre Ilha dos Lobos. Aline se apresenta e 
fala sobre o apoio que está recebendo, fundamental para a formação do Conselho consultivo 
e Plano de Manejo daquela UC. Cecil menciona ações conjuntas com Torres juntamente com o 
SEBRAE visando participar da Rota Internacional da Baleia Franca, aproximando as atividades 
de turismo de observação  de baleia embarcado e de terra, entre o Sul do Brasil e o Uruguai. 
Sobre Plano de Fiscalização do TOBE, informa que ainda não há decisão final da justiça sobre 
viabilidade do retorno do turismo de observação de baleias embarcado. E que, por ora, foi 
lançado Edital de Cadastramento das operadoras interessadas em fazer o TOBE, que serão 
autorizadas e capacitadas somente após liberação da Justiça. Abre-se para perguntas e dá-se 
breve debate.  Cecil diz que o momento é de deixar para traz passivo e rancores envolvendo 
a Ação Civil Pública do TOBE. Que se faz necessário criar novas regras, atualizá-las sempre 
que necessário com adoção de medidas efetivas de segurança para a baleia e turistas 
embarcados. Que se autorizada pela justiça, essa vai ser uma nova atividade. Karina traz 
informe sobre resultado de pesquisa, realizada pelo Projeto Baleia Franca, que saiu esta 
semana na Scientific Reports da Nature, mostrando que há estreita relação entre as  
flutuações anuais da presença de baleias na APABF com a disponibilidade e distribuição do 
alimento (Krill) na zona Antártida, decorrentes do fenômeno El Nino. Ou seja, não se pode 
considerar apenas questões locais como fatores que interferem na presença e 
comportamento das baleias.  Na sequencia, Cecil dá informes sobre Plano de Manejo, dizendo 
que a consultoria para elaborar os mapas já está contratada e também a estrutura para 
realização da 1ª Oficina de Planejamento Participativo/ OPP que acontecerá na 1ª semana de 
agosto, em Laguna, no Tourist Hotel.  Segundo ele, está em fase final, o processo de  
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contratação consultor mediador e serviço pessoa física, responsável pela mobilização e 
organização das OPPs e oficinas setoriais. Por fim, dá informes operacionais sobre os 03 dias 
da OPP, em regime de imersão, com café da manhã, almoço e jantar para um representante 
por instituição. Não é aberta para outras instituições, exceto alguns convidados como o Porto, 
INCRA, Promotores Públicos e representantes do ICMBio, integrantes do GT Plano de Manejo, 
totalizando no máximo 50 pessoas. Sandra ressalta que vai mandar convocações e materiais 
que facilitem a discussão interna de cada instituição, visando qualificar o processo e as 
decisões da OPP.  

Por fim, Cecil agradece a todos. Nada mais havendo a tratar, Luciana lavra a presente ata 
que será enviada por email a todos antes da próxima reunião ordinária do Conselho, para ser 
retificada e aprovada, quando então será assinada por todos os que estavam presentes, 
listados em lista de presença abaixo e anexo. Abaixo, também, síntese dessa Plenária. 

CONSELHEIRAS 

INSTITUIÇÃO NOME ASSINATURA 

APABF CECIL MAYA B. BARROS  

APABF VICTOR PAZIN   

CEPSUL ANA TORRES  

CR9 ICMBio CAROLINA ALVITE  

EPAGRI ANDERSON LUIS KANGERSKI  

FLAMA ALINE TRICHES SAVI  

IPHAN VLADIMIR FERNANDO STELLO  

IFSC ELISA SERENA GANDOLFO MARTINS  

MARINHA DO BRASIL RODRIGO DE MORAES MESSIAS  

MARINHA DO BRASIL GILSON ROSA TEIXEIRA  

PREF. GAROPABA CARINA LEITORLES  

PREF. IMBITUBA/SEDES HEMERSON MAFRA  

PREF. IMBITUBA/SEDES IGOR RUFINO  

PREF. BALNEÁRIO RINCÃO ADIANA GARLINI  

SPU/SC MARINA CHRISTOFIDIS  

UDESC/CERES PEDRO CASTILHO  

UFSC GABRIELA MOTA ZAMPIERI  

ASCOPLE JARI DALBOSCO  

ASCOPLE EVALDO ESPEZIM  

AMOPRAN ADEMAR DO ESPIRITO SANTO  

ASPECI ERVINO VICENTE  

ACIM JOAQUIM PAULO GUARACHE  

ACIRJ EVALDO ÁVILA DA SILVA  

ACIT MARTA REGIS FOGAÇA  

ASS RADIO PINHEIRA ELIZABETH FORNECK ALBRECHT  

CAIPORA LUIZ HENRIQUE PIMENTA  

CCI MARIA APARECIDA FERREIRA  

OAB IMBITUBA RAMIRIS FERREIRA  

PPPR RICARDO ROSSANO SALVATORI  

UNESC CARLYLE TORRES BEZERRA DE MENEZES  

UNISUL SÉRGIO NETTO  

ASSOC. R3 ANIMAL CRISTIANE KOLESNIKOVAS  

ASSOC. R3 ANIMAL LETICIA ZAMPIERI DA COSTA  

RASGAMAR JOÃO BATISTA ANDRADE  

FERRUGEM VIVA JOSÉ LUIS MIGUEL NIETO  
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FORUM AG.21 IHARA FERREIRA  

FUNDAÇÃO GAIA SANDRA SEVERO  

INSTITUTO BALEIA FRANCA ENRIQUE LITMAN  

INSTITUTO BALEIA FRANCA GABRIELA GODINHO  

PROJETO BALEIA FRANCA KARINA GROCH  

CONSELHEIRA HONORÁRIO MARIA ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA  

 

CONVIDADOS/OBSERVADORES 

ICMBIO/APABF MIGUEL VON BEHR  

ICMBIO/APABF DEISI CRISTIANE BALENSIEFER   

ICMBIO/APABF LUCIANA MOREIRA  

ICMBIO/CR9 ANESIO MARQUES  

UNESC JASMINE DE MOURA DA CUNHA  

sebrae ROGERIO ERN  

JORNAL ESPINHEIRA SANTA VILMAR GODINHO  

IMAJ EDSON RODRIGUES DE GROUJO  

IMAJ GUILHERME PEREIRA PIRES  

 

 
SINTESE E ENCAMINHAMENTOS DESSA PLENÁRIA 

 
Pauta/ Tema Encaminhamentos  

Espaço Administrativo: apresentação 
da ATA 

 

• As Atas de novembro/15 e abril/16 foram aprovadas. 

 

Moção ao Presidente do ICMBio para 
a permanência da atual chefia da 
APA da Baleia Franca 

• Aprovada por unanimidade a moção nº001/2016 

Apresentação, debate e 
encaminhamentos da Proposta de 
Registro de Identificação Geográfica 
(IG) como produto do Programa de 
Fortalecimento do Turismo na APABF 
pelo SEBRAE (Rota Baleia). 

 

• Formação de um GT para na próxima plenária realizar 
uma apresentação e qual o papel do CONAPA no Registro 
de Identificação Geográfica (IG). Eleitos para o GT: 
Guarache (ACIM), Cidinha (CCI), Anderson (EPAGRI), 
Carina (Prefeitura de Garopaba), Cecil (APABF), Sandra 
(Fundação Gaia), Wladmir (IPHAN), Marta (ACIT), 
Gabriela (UFSC), Evaldo (ASCOPLE) e Kiko Simch, como 
convidado. 

Avaliação CONAPABF 

• Prorrogado prazo impreterivelmente para 04 de julho. Os 
formulários serão enviados novamente por email com os 
4 links disponibilizados eletronicamente no site da 
UDESC. Com exceção do CCI e ASPECI que serão 
impressos e disponibilizados.  

Analise da proposta de recondução 
do conselho em 2016 e GT 
Regimento Interno: 

• Por unanimidade todos acordam em fazer o processo 
eleitoral. Comitê Eleitoral composto por: Guarache 
(ACIM), Carina (Prefeitura de Garopaba), Gabriela (IBF), 
eleitos todos por unanimidade pela Assembléia. O Comitê 
conta com apoio da Secretaria Executiva. Deti, como 
conselheira honorária, se coloca a disposição para 
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auxiliar. 

• O Regimento continuará sendo debatido, após a eleição, 
pelo GT RI visando adequações à IN 09/2014 ICMBio e 
SNUC. 

CT Conservação da Baleia sobre 
plano de conservação da Baleia. 

 

• APA vai propor os prazos das atividades e na próxima 
Plenária já verificar o status de andamento de cada ação 

Eleição membro CT GT (vaga da 
AMA) 

 

• A OAB se candidatou a ocupar esta vaga e foi aprovado 
por todos 
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Análise do Plano de Manejo da 
Área de Proteção ambiental da 
Baleia Franca, pela sociedade 

Lagunense 



Impacto do manejo em Laguna 

 Após análise do Plano de Manejo da Área 
de Proteção ambiental da Baleia Franca, a 
sociedade Lagunense chegou a algumas 
conclusões que proporcionam grande 
preocupação, em relação aos impactos 
Ambientais, Sociais e Econômicos. 
 



 Este manejo pretende incluir aproximadamente 60% 
do território municipal dentro da APA da Baleia 
Franca, levando em consideração que Laguna é uma 
cidade litorânea, temos que descontar outros 
percentuais, como um amplo complexo lagunar 
constituído por lagos, lagoas, rios e beira mar, 
considerando os recuos definidos pelo CONAMA, já 
possuímos uma área de preservação permanente 
significativa.  

Impacto do Manejo em Laguna 





 Considerando que dos 40% restantes, 
aproximadamente 18% são lagoas e 9% das terras que 
ficam do lado oeste do município são morros e 
terrenos irregulares protegidos ambientalmente por 
não se poder fazer nada em encostas de morro, 
considerando um desconto de 3% dos recuos das 
lagoas e alguns ecossistemas que ficam na área 
restante, Laguna ficará com aproximadamente 
apenas 10% do seu território livre para expansão 
econômica, social e residencial. 

 

Impacto do Manejo em Laguna 



 Este é o motivo que nos causa 
desespero e preocupação, em relação 
ao manejo da APA da Baleia Franca. A 
cidade ficará com seu desenvolvimento 
prejudicado, sem aproximadamente 90% 
do seu território. 
 

Impacto do Manejo em Laguna 



 A população brasileira hoje é de 208 milhões 
de habitantes e vai continuar crescendo até o 
ano de 2050, considerando ainda a grande 
demanda de pessoas de outras regiões e 
cidades que buscam Laguna para morar pela 
qualidade de vida, como poderemos 
comportar essa demanda sem terras para 
expandir. 
 

A População Brasileira crescerá até 
2050 



 Fazendo uma análise antropológica do 
comportamento humano em relação a busca por 
moradia, podemos afirmar que uma vez que as 
pessoas não encontrem uma moradia que esteja 
dentro da legalidade, esta continuará necessitando de 
moradia o que a empurrará para aquisição de um 
imóvel na irregularidade, que são loteamentos 
clandestinos, irregulares, em propriedades que estão 
em áreas de preservação permanente, o caso mais 
comuns são as vendas de terrenos no recibo. 

 

Análise Antropológica 



A nossa preocupação está relacionada 
em relação a essa demanda 
populacional, uma vez que as aquisições 
de imóveis irregulares se concretize, 
através da construção de casas dentro 
de uma área não planejada, teremos os 
seguintes impactos negativos: 
 

Crescimento desordenado 



 - Falta de rede de esgoto, poluição de solos, rios, praias e 
lagoas; 

 - Falta da coleta de lixo, poluindo o solo, matas e complexo 
aquífero; 

 - Falta de abastecimento luz, água e outros serviços 
essenciais; 

 



 - Infraestrutura precária, sem a pavimentação de ruas 
e o planejamento urbano viário; 

 - Falta de segurança, regiões não planejadas que 
dificultam a circulação de viaturas a fim de 
proporcionar a presença de policiais nestas áreas; 

 - Depredação desordenada da vegetação e do eco 
sistema nestas áreas, por serem áreas com continuo 
desmatamento por parte dos populares; 

 - Poluição visual; 

 

 



 Em contra partida quando há 
implantação de um loteamento regular, 
são respeitadas todas as leis ambientais, 
planejamento urbano, infraestrutura, 
serviços essenciais, reserva ambiental, 
não poluição do meio ambiente, e 
qualidade de vida para os cidadãos. 

 



 Sabemos da importância de um estudo 
ambiental, mas é necessário que esse 
estudo leve em consideração as demandas 
populacionais que não podem ser definidas 
ou controladas por meio de lei, são fluxos 
que seguem a natureza humana e fazemos 
parte do meio ambiente. 
 

O Crescimento populacional é 
inevitável 



 - Flama (Fundação Lagunense do Meio Ambiente); 

 - IBAMA; 

 - IPHAN; 

 - Polícia Militar Ambiental; 

 - APA da Baleia Franca; 

 - E a presença quando necessária do IMA (instituto do 
Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina); 

 É necessário mais fiscalização que isso? 

A cidade de Laguna, possui 



 Da forma como foi composto esse Manejo 
sobre 60% do território municipal mais 30% 
de áreas também preservadas por serem 
áreas de morros, lagoas e regiões 
litorâneas, a cidade de Laguna se torna 
impraticável, em termos de atendimento 
ao crescimento populacional, social e 
econômico. 
 

Aproximadamente 90% do território 
fica impedido de utilização 



A sociedade já está questionando como 
ficarão as desapropriações dessas áreas 
que se tornarão APA, quem irá indenizar 
seus proprietários, muitos deles tem ali 
as economias e investimentos de uma 
vida inteira, sendo seu único patrimônio. 
 

Impacto Jurídico 



Quando as dimensões de um projeto 
desenvolvido não analisam os impactos 
dentro da sociedade ele se torna 
impraticável, é o que estamos 
enfrentando diante do manejo da APA 
da Baleia Franca.  
 

Impacto da APA da Baleia Franca 



 Por isso pedimos a suspensão deste projeto 
para que ele seja adequado à realidade de 
Laguna, feito um estudo com a participação 
da sociedade civil, para que possamos analisar 
o impacto do mesmo diante de diversos 
ângulos de visão da sociedade. A fim de não 
ser um projeto que venha ter impactos 
negativos devastadores na sociedade.    
 

Pedido dos Lagunenses 
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Ofício nº 023/2018                                Laguna, 10 de agosto de 2018. 

 

Ao Ilmo Sr 

CECIL MAYA BROTHERHOOD DE BARROS 

Chefe da APA da Baleia Franca – ICMBio 

Presidente do CONAPABF 

 

A Associação Empresarial de Laguna – ACIL, instituição tradicional na 

defesa dos interesses empresariais lagunenses, que tem por objetivo, reivindicar 

em prol do desenvolvimento do município e, principalmente das classes 

comerciais, industriais, turísticas e agropecuárias vem por meio do presente 

manifestar sua preocupação e expresso descontentamento com informações 

recebidas acerca da Minuta do Plano de Manejo da APA da Baleia Franca. 

A ACIL ao longo dos seus 95 anos desempenhou um importante papel 

como gestora e apoiadora de projetos que visassem o fortalecimento das 

empresas lagunenses, tendo como um dos norteadores a participação efetiva e 

contribuição nas mais diversas esferas de decisão da sociedade, tais como: 

Conselho Municipal de Turismo, Conselho do Meio Ambiente, Conselho Político 

Empresarial, Plano Diretor, Plano de Habitação, Conselho de Desenvolvimento 

Regional, Cadeira na diretoria do Hospital, Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio 

Tubarão e Complexo Lagunar, Conselho Municipal da Comunidade do Fórum da 

Comarca de Laguna e Conselho Municipal da Saúde. 

Desta feita, por meio do presente apresentamos as considerações 

abaixo, pugnando desde já, pela maior discussão da Minuta, ampliação e 

conhecimento do embasamento técnico frente a um Diagnóstico detalhado e 

alterações em algumas zonas, tais como: Zona de Uso Restrito e Zona de Uso 

Moderado, fundamentais para o adequado desenvolvimento de nossa cidade. 
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1 - Considerando que a Lei Federal nº 9.985/2000, na qual institui o 

Sistema de Unidades de Conservação da Natureza, em seu Artigo 15 define Área 

de Proteção Ambiental - APA como:  

Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, 

com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos 

abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes para 

a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como 

objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o 

processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos 

recursos naturais. 

2 - Considerando que Área de Proteção Ambiental – APA é uma 

Unidade de Conservação de Uso Sustentável e não Unidade de Proteção Integral, 

o qual se faz uso da legislação, artigo 7º e 14, da Lei do SNUC, consta tal 

classificação, definindo que o objetivo básico das Unidades de Uso Sustentável é 

compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela dos 

seus recursos naturais. 

3 - Considerando que no Artigo 2º, inciso XVII encontra-se a definição 

de plano de manejo:  

“documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos 

gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu 

zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo 

dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas 

necessárias à gestão da unidade;” 

4 - Considerando que em seu Artigo 27, §2º, oportuniza-se a ampla 

participação popular:  

§ 2
o
 Na elaboração, atualização e implementação do Plano de Manejo 

das Reservas Extrativistas, das Reservas de Desenvolvimento 

Sustentável, das Áreas de Proteção Ambiental e, quando couber, das 

Florestas Nacionais e das Áreas de Relevante Interesse Ecológico, será 

assegurada a ampla participação da população residente. 

§ 3º O Plano de Manejo de uma unidade de conservação deve ser 

elaborado no prazo de cinco anos a partir da data de sua criação. 

5 - Considerando que o Artigo 33 da referida lei, afirma que: 
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Art. 33. A exploração comercial de produtos, subprodutos ou serviços 

obtidos ou desenvolvidos a partir dos recursos naturais, biológicos, 

cênicos ou culturais ou da exploração da imagem de unidade de 

conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular 

do Patrimônio Natural, dependerá de prévia autorização e sujeitará o 

explorador a pagamento, conforme disposto em regulamento. 

Tendo em vista os excertos acima, retirados da legislação norteadora, 

é de se ressaltar que o Plano de Manejo deverá ser elaborado baseado 

principalmente em dois pontos: diagnóstico detalhado da área da Unidade de 

Conservação e participação da população envolvida.  

6 - A fase de diagnóstico deverá fornecer um retrato da realidade em 

que a APA está inserida. Por isso, prevê a obtenção de informações gerais sobre 

a unidade, um estudo da região e uma análise da UC. Os objetivos seriam 

levantar e analisar os fatores bióticos, abióticos e socioculturais da localidade, 

identificar espécies relevantes e alvos para a conservação, investigar as relações 

da UC com a comunidade, e indicar o grau de conservação e a vocação de uso 

das áreas da APA. Concluído o levantamento, todos os dados obtidos e 

consolidados são usados na elaboração de um planejamento executável para a 

UC. 

7 - Consoante a notícia inserida no sítio eletrônico do ICMBio, em 

anexo, e as apresentações da Minuta do Plano de Manejo, não foi elaborado o 

diagnóstico da área. Tão somente foram realizadas algumas oficinas com 

setores específicos e não com a população de localidades/bairros envolvidos. Na 

sequência a equipe do ICMBio e consultoras contratadas pelo Projeto GEF-Mar 

realizaram a sistematização dos dados, com o foco somente no zoneamento do 

uso do solo, sendo então elaborado a primeira versão de normas, zonas, 

objetivos e ações para a UC.  

8 - Conforme informações contidas na Minuta do Plano de Manejo: 

“As zonas estabelecidas para a UC são baseadas em critérios 

socioeconômicos, biológicos e físico-geográficos, a partir da 

interpretação técnico-científica associadas à produção do conhecimento 

gerado nas oficinas participativas com o conselho e com os setores.” 

Mais uma vez, é de se registrar que não houve elaboração de 

diagnóstico para confecção de tal documento. A referida UC foi criada em 2000 e 
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oportunizando-se mais de 17 (dezessete) anos para o devido planejamento e 

elaboração de um detalhado Plano de Manejo. 

Observa-se claramente que se houvesse sido elaborado um prévio 

diagnostico, teriam analisado e elaborado o processamento de dados com os 

Planos Diretores e legislações municipais de zoneamento vigentes nos 09 (nove) 

Munícipios que integram a referida UC.  

9 - Fato esse que não ocorreu. A Constituição Federal, em capítulo 

próprio, oportunizou como competência concorrente, a possibilidade dos 

municípios legislarem acerca do Zoneamento.  

Mais, assegurou e gravou em suas linhas, o dever dos Municípios 

confeccionarem seus Planos Diretores, com ampla participação popular, e previu 

legislação própria (Estatuto das Cidades) como norteadora.  

Ademais, investiu na qualidade de legisladores da respectiva matéria 

os Vereadores, eleitos pelo voto direto dos munícipes como representantes 

populares de seus anseios. 

10 - Vale destacar que o Município de Laguna é um dos poucos 

municípios envolvidos em que ocorre a delimitação da UC na área terrestre.  

11 - Consoante a Minuta do Plano de Manejo da Área de Proteção 

Ambiental da Baleia Franca, não foram identificadas áreas de Zona de Refúgio da 

Baleia-Franca. O que nos leva a pensar que não seria uma área prioritária 

para a conservação da espécie, foco da UC.   

12 - Vale destacar que algumas zonas priorizaram a conservação, 

embora o Código Florestal vigente já preveja tal proteção dessas áreas, na qual 

foi o caso da delimitação da Zona de Conservação (ZC).  

No caso especifico de Laguna, essas áreas são identificadas como 

marismas, sofreram e ainda sofrem com intervenções de grandes obras, como a 

retificação da barra dos molhes, com seu aterramento e a construção de pontes, 

como é o caso da Ponte Anita Garibaldi.  

Um outro ponto da zona específica, seriam os remanescentes de 

vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica entre a Praia da Tereza e a Ponta do 
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Gravatá, sendo que como já observado neste ofício, que o Código Florestal 

Federal já protege tal área. 

13 - Quanto a Zona de Uso Restrito, o Plano de Manejo definiu como 

áreas naturais conservadas do ambiente terrestre, em especial ecossistema de 

restinga e dunas, com ocorrência de sítios arqueológicos, sambaquis, butiás e 

espécies de fauna ameaçadas de extinção.  

Conforme estudos de impacto ambiental apresentados na FLAMA e 

IMA, para fins de licenciamento ambiental de diversas atividades/empreendimento 

foram confrontados com esta Zona e foram identificados que muitas dessas áreas 

não ocorrem dunas, a vegetação está bastante alterada, inclusive com influencia 

de espécies exóticas, tais como Picão-Preto (Bidens pilosa), Casuarina 

(Casuarina equisetifolia), Eucalyptus sp., João-bolão (Syzygium comunis), Pinus 

sp., Capim Gordura (Melinis minutiflora), Citrus sp. entre outras.  

A presença desse tipo de vegetação, compromete a função ecológica 

da vegetação presente no terreno em que está inserido, sobressaltando a 

alteração histórica e antrópica do ambiente e paisagem natural.  

14 - Destaca-se que nem toda vegetação de restinga deve ser 

considerada como Área de Preservação Permanente. Consoante Legislação 

Federal, já bastante debatida tecnicamente e juridicamente, será APP somente 

quando tiver função ambiental de fixação de dunas ou estabilização de mangues. 

Nesse mesmo sentido não diferem os entendimentos jurisprudenciais, 

amplamente majoritários, ressaltando inclusive recente decisão (julgado de 

agosto de 2018) nesse sentido do TJSC. 

15 - Não seria fora de proposito ainda mencionar acerca dos butiás, as 

espécies ameaçadas deverão ser protegidas e como prevê a lei podendo serem 

transplantadas para outro terreno com as mesmas características ambientais.  

16 - Analisando esses apontamentos devemos considerar que o 

mesmo dará margem para crescimento de conflitos jurídicos e ambientais, haja 

vista que o zoneamento realizado apresentado na minuta do Plano de Manejo 

apresentam analises macrorregionais, sem um diagnostico ambiental completo e 

detalhado feito por equipe multidisciplinar.  
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17 - Outro ponto a ser levado em consideração seria a Zona de Uso 

Moderado, na qual na região de Campos Verdes e Cigana são identificadas como 

atividades aquícolas, contendo fazendas de cultivo de camarão, atividade 

característica do nosso Município e que vem sendo retomada gradativamente 

com utilização de novas tecnologias biosseguras. Consoante zoneamento da UC 

o plano não prevê este tipo de uso, causando assim novamente um grave conflito 

para a população e o Município.  

18 - As Normas descritas na Zona de Uso Moderado, itens 4 e 5, 

descritos abaixo, preveêm um apontamento na qual a Lei da Mata Atlântica já 

abrange o assunto. É de se considerar que a maior parte desta Zona é 

caracterizada ainda por vegetação rasteira, ou seja, sem necessidade de 

supressão de vegetação.   

Outra questão seria que as áreas delimitadas para este uso, no 

Município de Laguna, são áreas antropizadas, com certo grau de ocupação por 

residências, comércios e atividades aquícolas. Ainda, vem em confronto direto 

com o Plano Diretor, na qual pelo diagnóstico feito e legislação em vigor é 

delimitada como Zona Residencial (ZR1).   

“4. O corte de vegetação nativa somente poderá ocorrer quando 

devidamente autorizado pelo órgão competente, sem ultrapassar o limite 

de 50% da área total do imóvel; 

5. Deverão ser recuperadas as áreas de vegetação nativa na proporção 

mínima de 50% do imóvel, de acordo com regras do plano de 

recuperação da vegetação nativa a ser elaborado pela APABF”. 

19 - Nas normas do item da Zona de Uso Múltiplo, da minuta do Plano 

de Manejo, este proíbe o uso de jet-ski nas lagoas dentro dos limites da UC. 

Desta feita, é de se observar que, com a aprovação desta Minuta do Plano de 

Manejo, seria proibido o uso de jet-ski nas Lagoas de Santa Marta, do Camacho e 

de Garopaba do Sul.  

20 - A Zona de Sobreposição Territorial (ZST), consoante a minuta do 

Plano de Manejo não terá uso residencial ou comercial. Vale destacar que na 

área delimitada pela minuta não está previsto o destino das famílias que residem 

e trabalham na área, visto que não foi realizado diagnóstico preliminar, logo, 

questiona-se, o que será feito quanto a isso?  
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21 - A Zona de Uso Divergente (ZUD), que seria uma zona provisória 

passíveis de regularização ou de serem retiradas do local. Neste ponto, no 

município de Laguna foram elencados os Loteamentos de Ypuã, Ilhota e Galheta 

em Laguna. É de se destacar que as informações dão conta da suposta 

regularidade do Loteamento de Ypuã. Nesse mesmo sentido, como o Plano 

pretende resolver tal conflito. 

22 - Como se bem observa, a presente Minuta do Plano de Manejo da 

APP ocasionará diversos conflitos populacionais e de interesse 

desenvolvimentista, contribuindo diretamente para uma maior insegurança 

jurídica. 

Ponto nevrálgico de preocupação da associação em especial as áreas 

delimitadas como uso restrito e de uso moderado, seriam estas, consideradas 

áreas de expansão do município, uma vez que o município de Laguna se 

caracteriza por ter inúmeras restrições ambientais, tendo em vista a presença de 

lagunas, morros, restinga fixadora de dunas, sítios arqueológicos, entre outros.  

23 - Pelo exposto acima, a Associação Empresarial de Laguna – ACIL, 

requer a paralisação da continuidade de eventual aprovação desta Minuta do 

Plano de Manejo, encaminhando-o para elaboração de Diagnóstico detalhado da 

Unidade de Conservação, não realizado, a fim de quer sirva de embasamento ao 

mesmo e posteriormente seja apresentado e discutido com todas as comunidades 

diretamente envolvidas, assegurando a ampla participação popular, tão 

necessária para elaboração de um documento como este. 

Atenciosamente, 

 
Patrik da Silva Paulino 

Presidente ACIL 

 
Andrey Pestana de Farias 

Advogado 

Vice-Presidente ACIL 

 
Ana Luiza Folchini Salgado 

Engenheira Ambiental 

Diretora Meio Ambiente ACIL 
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CONAPABF recebe para análise primeira versão das zonas e normas propostas para
o Plano de Manejo da APA da Baleia Franca

Imbituba (13/07/2018) – Ontem, em plenária do Conselho Consultivo da APA da Baleia Franca realizada no Gaia Village, em

Garopaba/SC, as instituições representativas da sociedade receberam a primeira versão das zonas e normas elaboradas a partir
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do processo participativo de construção do Plano de Manejo da unidade de conservação. Foi aberto um prazo de 45 dias para

que os conselheiros possam se debruçar sobre o zoneamento e as normas propostas, e caso julgarem necessário, propor

mudanças devidamente justificadas.

O chefe da APA da Baleia Franca, Cecil Barros, pediu que "num primeiro momento as instituições façam uma leitura isenta,

deixando de lado os interesses que representam no território, refletindo sobre os objetivos de criação da UC, as características

legais das Áreas de Proteção Ambiental e a missão, visão e objetivos estratégicos construídos coletivamente na primeira OPP,

para que depois, caso tenham alguma proposta de emenda, façam as sugestões de mudanças de forma devidamente justificada,

a fim de aprimorar os textos e buscando sempre o entendimento entre todos os interesses representados no Conselho."

A construção coletiva do Plano de Manejo da APA da Baleia Franca se deu com a utilização de métodos participativos, a partir da

realização de uma primeira Oficina de Planejamento Participativo, realizada em agosto de 2016, na qual os membros do

CONAPABF definiram a missão e a visão de futuro para a UC, bem como seus objetivos estratégicos. Esta OPP foi seguida de

23 oficinas setoriais com representantes de atividades que ocorrem na APA da Baleia Franca para ouvi-los e coletar sugestões de

normas e outras colaborações ao planejamento da UC, com destaque para a pesca artesanal, que teve oficinas em todas as

regiões da APA.

De posse das indicações obtidas nas oficinas setoriais, a equipe do ICMBio e consultoras contratadas pelo Projeto GEF-Mar

realizaram a sistematização dos dados. Foram realizadas ainda duas oficinas intrasetoriais complementares, do setor de pesca

artesanal e do setor público, e uma oficina intersetorial, para tratar do conflito entre pesca artesanal e surf.

Em abril de 2018 foi realizada a 2ª OPP, para a validação de propostas de normas e indicações para zoneamento da APA da

Baleia Franca e início do planejamento, com indicações de ações de gestão importantes para o cumprimento dos objetivos

estratégicos da UC e teve a participação dos conselheiros e de representantes dos setores ouvidos durante as oficinas setoriais.

As informações validadas nesta OPP foram trabalhadas pela equipe da APA da Baleia Franca e pelas consultoras, com

colaboração do grupo de trabalho do plano de manejo no CONAPABF.

Barros avalia que o processo de construção do Plano de Manejo é uma forma de mobilizar toda a sociedade para que a UC

possa atender seus objetivos com a conservação dos atributos do território, e que a melhor maneira de fazer isso é por meio

dessa ampla discussão com quem vive e utiliza o território, "por isso buscamos levar este processo participativo ao extremo, pois

só a partir de um verdadeiro pacto social conseguiremos conservar o ambiente com a manutenção e melhoria da qualidade de

vida de todos neste território."

É sobre o resultado deste trabalho, a primeira versão de normas, zonas, objetivos e ações para a UC, que os conselheiros irão

trabalhar, e na próxima Plenária do CONAPA, a ser realizada nos dias 30 e 31 de agosto, devem validar o Plano de Manejo a ser

encaminhado à Sede do ICMBio para avaliação da COMAN/DIMAN, o que deve acontecer até meados de Setembro.

 

Foto Sandra Severo - Secretaria Executiva do CONAPABF
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ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS NO TERRITÓRIO DA APA DA BALEIA FRANCA 

Deisiane Delfino1 

Simão Marrul Filho2 

 

 

1. SOBRE A EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA E URBANA NO TERRITÓRIO3 

 

A maioria dos municípios que compõem a APABF possuía população 
predominantemente rural até a década de 1970 (Quadro 1). No entanto, com o início da 
expansão do setor imobiliário na região, muitas dessas áreas anteriormente rurais, foram 
convertidas por lei municipal em áreas urbanas. Dessa forma, pode-se perceber além de 
aumento populacional nos municípios da APABF, aumento considerável na população 
urbana (DELFINO, 2008; 2017). 

O crescimento populacional entre as décadas de 1970 e 2010 (Quadro 2) ultrapassou os 
100% em alguns municípios do território – como Florianópolis que teve aumento de 
147,4% no período; ou Içara que teve sua população incrementada em 184,4% ou ainda 
Palhoça que registrou o maior aumento populacional, de 397,4%.  

Os municípios de Garopaba e Imbituba tiveram aumento populacional de 76,5% e 74,1% 
respectivamente. Enquanto Laguna (+35,7%), Tubarão (+32,2%), Paulo Lopes (+3,7%) e 
Jaguaruna (+1,5%) apresentaram as menores taxas de crescimento populacional no 
período.  

Em 1991 todos os municípios passaram a contar com população predominantemente 
urbana. Florianópolis ultrapassou os 250 mil habitantes em população total, Tubarão 
chegou a quase 100 mil e Palhoça ultrapassou os 50 mil habitantes. 

Em 2000, esses municípios - com exceção de Palhoça - apresentavam população urbana 
superior a 70% da população total. Paulo Lopes continuava com uma estagnação 
populacional em cerca de 5 mil habitantes. Enquanto, Tubarão e Jaguaruna perderam 
população pela emancipação, respectivamente, de Capivari de Baixo e Sangão. 

Em 2010 todos possuíam população urbana com índices superiores a 70% da população 
total. Sendo que Florianópolis, Içara, Imbituba, Palhoça e Tubarão obtinham os maiores 
índices - superiores a 90% da população total. 

O crescimento da população destes municípios entre os censos de 1970 a 2010, na 
maioria, foi maior que a média estadual catarinense. Assim como, os índices de população 
urbana da maioria em cada período também estão acima da média estadual.  

                                                             
1 Doutora em Geografia. Consultora do Plano de Manejo da APABF (GEFMar/Funbio). Membro da Iniciativa 

Latino Americana de Paisagem. deisidelfino@gmail.com  
2 Mestre. Engenheiro de Pesca. Servidor público do ICMBio aposentado.  
3 Texto elaborado para o Plano de Manejo da APA da Baleia Franca, com base nos resultados da tese de 
doutorado da autora: Os valores da paisagem como instrumento de gestão territorial na Área de Proteção 
Ambiental da Baleia Franca”(DELFINO, 2017) e com complementação de dados em diferentes fontes, 
conforme apontam as referencias bibliográficas. 



 

 

 

Quadro 1 - População residente no território da APABF, 1970 a 2010 

Município 

  

  

Total da população residente (habitantes) e % da população urbana   

1970 1980 1991 2000 2010 

Total urbana  Total urbana  Total urbana  Total urbana  Total urbana  

Santa Catarina 2901660 42,98% 3628292 59,37% 4541994 70,64% 5357864 78,72% 6248436 83,99% 

Florianópolis 138337 87,5% 187880 86,1% 255390 94,0% 342315 97,0% 421240 96,2% 

Garopaba 7458 24,8% 8238 35,1% 9918 52,2% 13164 81,4% 18138 84,5% 

Içara 17098 19,6% 24493 49,1% 38095 71,8% 48634 81,4% 58833 91,6% 

Imbituba 20498 59,6% 25155 65,9% 30942 83,3% 35700 96,7% 40170 100,0% 

Jaguaruna 14397 21,9% 14699 50,5% 18427 54,9% 14613 70,1% 17290 76,3% 

Laguna 35042 49,8% 39531 71,7% 44862 76,2% 47568 78,4% 51562 78,8% 

Palhoça 20652 30,9% 38023 92,2% 68430 96,1% 102742 95,3% 137334 98,5% 

Paulo Lopes 5711 7,9% 5490 39,1% 5530 51,0% 5924 60,0% 6692 72,0% 

Tubarão 66876 76,5% 75242 85,8% 95062 87,6% 88470 79,0% 97235 90,6% 

Fonte: IBGE (1970, 1980, 1991, 2000, 2010) apud DELFINO (2017, p. 211). 

 

Nos últimos 20 anos o número de domicílios urbanos aumentou em todos os municípios, 
dentre os quais Garopaba, Paulo Lopes, Içara e Imbituba, foram os que registraram maior 
aumento com 32%, 20%, 19% e 17%, respectivamente (IBGE, 2010). 

Em 30 de Agosto de 2017, o IBGE publicou no Diário Oficial da União a estimativa 
populacional para os Estados e Municípios brasileiros, que possibilita verificar que a 
população dos municípios no território da APABF continua crescendo, com exceção de 
Laguna. Entre os nove municípios, Florianópolis, Tubarão, Jaguaruna e Garopaba 
cresceram mais que a média estadual. 

Ainda segundo o IBGE: 

• A densidade demográfica (Quadro 3) dos municípios do território, com exceção de 
Paulo Lopes, elevou-se consideravelmente da década de 1970 para 2010, superando 
a média estadual de 65,29 hab/km2  e a média nacional de 22,43 hab/km2.  

• Florianópolis, Palhoça e Garopaba apresentaram os maiores índices de aumento na 
densidade demográfica entre 1991 e 2000, atingindo aumento de 65%, 100,6% e 
82,8%, respectivamente. 

• A densidade demográfica do município de Jaguaruna apresentou uma pequena queda 
no período entre 1991 e 2010, por conta da emancipação de Sangão. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Quadro 2 – Crescimento populacional no território da APABF entre 2010 e 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE (2010, 2017); DOU (2017). *SR= Sem Registro 

 

Quadro 3 - Densidade Demográfica entre 1970 e 2010 

Município 
Área municipal 

(km2) 

hab/km2 

1970 1991 2010 

Florianópolis 675,409 204,81 378,12 627,24 

Palhoça 395,133 52,26 173,18 347,56 

Paulo Lopes 449,679 12,70 12,29 14,88 

Garopaba 115,405 64,62 85,94 157,16 

Imbituba 182,929 112,05 169,14 219,59 

Laguna 441,565 79,35 101,59 116,77 

Tubarão 301,755 221,62 315,03 322,23 

Jaguaruna 328,347 43,84 56,12 52,65 

Içara 293,553 58,24 129,77 200,41 

Fonte: IBGE (1970, 1991, 2010). 

 

2. SOBRE O SETOR PRODUTIVO E AS ATIVIDADES ECONÔMICAS  

  

De acordo com as estatísticas dos anos de 2000 e 2010 do IBGE sobre o setor 
econômico nos municípios do território da APABF (Quadro 4): 

Município 

Estimativa 
populacional 

(01/07/2017) 

Censo 
Demográfico 

2010 

Taxa de 
crescimento (%) 

Santa Catarina 7001161 5357864 10,75 

Florianópolis 485838 421240 13,29 

Palhoça 164926 137334 16,72 

Paulo Lopes 7360 6692 9,07 

Garopaba 22082 18138 17,86 

Imbituba 44076 40170 8,86 

Laguna 45311 51562 -13,79 

Tubarão 104457 97235 6,91 

Jaguaruna 19527 17290 11,45 

Balneário Rincão 12403 *SR - 



 

 

• O setor de comércio e serviços é o mais representativo na economia dos nove 
municípios. 

• Entre 2000 e 2010 o setor de comércio e serviços apresentou aumento em cinco dos 
nove municípios, onde Jaguaruna e Balneário Rincão apresentaram o maior aumento 
percentual (11%). 

• Entre os municípios que apresentaram queda neste setor, Imbituba apresentou a 
maior queda percentual (15%). 

• A representação do setor industrial na economia dos municípios caiu entre 2000 e 
2010 em seis municípios, exceto em Garopaba, Laguna e Paulo Lopes. Este último, 
apesar de ser o menor dos municípios em território e em população, obteve o maior 
crescimento do setor industrial. Imbituba, apesar de ser uma cidade portuária, 
apresentou uma queda considerável no ano de 2010. No entanto, segundo dados 
extraoficiais, o setor vem crescendo nos últimos anos, com a ascensão do Porto. 

• Na indústria, ocorre a mineração de quartzito e conchas calcárias em Jaguaruna, 
utilizadas na produção de vidro e esmalte cerâmico, ambos setores também 
localizados no território.  

• Os municípios de Florianópolis, Palhoça e Tubarão são os que possuem o maior 
número de empresas: 26840, 6141 e 5208 unidades respectivamente (2010).  

 

Quadro 4 - Economia dos Municípios por setor econômico entre 2000 e 2010 

Município Indústria (%) Comércio e 
Serviços (%) 

Agricultura (%) Impostos (%) 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Florianópolis 33,66 25,91 41,91 52,86 21,86 16,00 2,57 5,23 

Palhoça 25,28 19,66 64,70 67,57 3,24 0,73 6,77 12,03 

Paulo Lopes 19,16 32,94 58,83 48,83 13,86 10,45 8,13 7,78 

Garopaba 16,9 19,96 68,15 66,63 7,64 5,07 7,31 8,34 

Imbituba 25,28 13,30 62,11 47,68 5,11 2,14 7,49 36,88 

Laguna 11,15 16,67 72,79 67,61 10,72 10,20 5,34 5,52 

Tubarão 29,96 25,82 57,77 62,16 1,44 1,84 10,83 10,18 

Jaguaruna 33,66 25,91 41,91 52,86 21,86 16,00 2,57 5,23 

Balneário Rincão* 37,25 32,22 38,3 49,06 9,98 5,04 13,47 13,68 

         Fonte: IBGE (2000, 2010). * dados de Içara 

 

• A arrecadação de impostos (Quadro 5) apresentou aumento em 5 dos 9 municípios 
entre 2000-2010, sendo que Imbituba apresentou o maior aumento percentual (29%).  

• O IPTU apresentou aumento relativo em 2010, em relação a 2000 por dois fatores 
principais: aumento no número de domicílios urbanos e recadastramento da área 
construída nos domicílios existentes.  

• Os municípios de Palhoça, Jaguaruna e Florianópolis foram os que apresentaram 
maior aumento na arrecadação do IPTU entre 2000-2010.  

 



 

 

        Quadro 5 - Arrecadação do IPTU, por município, entre 2000 e 2010 

Município 2000 (R$) 2010 (R$)  Aumento (%) 

Florianópolis 21.463.506,62 127.300.251,39 493,10 

Palhoça 1.244.951,82 9.472.095,27 660,84 

Paulo Lopes 20.109,75 117.708,14 485,33 

Garopaba 604.588,07 2.437.415,76 303,15 

Imbituba 447.007,22 1.658.875,34 271,11 

Laguna 1.235.056,77 3.335.554,59 170,07 

Tubarão 1.785.977,69 7.412.172,20 315,02 

Jaguaruna 350.042,63 2.358.203,45 573,69 

Içara 807.848,93 3.274.445,11 305,33 

Fonte: IBGE (2000, 2010). 

 

Quadro 6: Principais produções silvícola e pecuária (2015) 

Município Eucalipto 
(ha)  

Mel  

(kg)  

Bovinos 
cabeças  

Galináceo 
cabeças  

Suíno 
cabeças  

Florianópolis - 2696 5360 1898 70 

Palhoça 140 3131 7333 156232 259 

Paulo Lopes 539 2637 9803 2106 109 

Garopaba 53 - 5365 1171 43 

Imbituba 131 6000 5196 20371 1142 

Laguna 40 10000 14643 60827 10 

Tubarão 340 23000 30694 53709 3200 

Jaguaruna 291 70000 15462 496926 19211 

Balneário Rincão 330 - 1642 346 - 

Fonte: IBGE (2015) 

 

• Na pecuária (Quadro 6) destacam-se a produção de bovinos, suínos e aves. Tubarão 
e Jaguaruna são os maiores produtores respectivamente de bovinos do território da 
APABF. Enquanto que Jaguaruna é o maior produtor de galináceos e de suínos. 

• A silvicultura, representada principalmente pelo cultivo de eucalipto, ocorre em todos 
os municípios, em que Paulo Lopes aparece como o maior produtor. 

• A produção de mel destaca-se nos municípios de Jaguaruna, Tubarão e Laguna, em 
que a maior parte da produção está associada ao eucalipto. 

• A produção agrícola (Quadro 7) apresentou queda em todos os municípios entre 2000 
e 2010. A produção de arroz é a que mais se destaca no território, em que Tubarão e 
Jaguaruna aparecem como os maiores produtores em toneladas.  

• Outros cultivos são comuns a todos os municípios como o feijão, o milho e a 
mandioca, enquanto que alguns ocorrem apenas em determinados municípios como 



 

 

a melancia, o fumo, a cebola, o tomate, a cana-de-açúcar, o abacaxi, a laranja, a 
banana, o maracujá, o butiá e a batata. 

• No território contribuem também para a economia dos municípios a aquicultura 
(Quadro 8) e a pesca artesanal. No caso da aquicultura, os dados do IBGE (2015) 
apontam a criação de tilápia, camarão, ostras e carpa. Dos municípios produtores não 
há registro de dados sobre Laguna, embora se saiba que contribui significativamente 
para a produção de camarão.  

 

Quadro 7: Principais produções agrícolas em toneladas (2007) 

Município Arroz Feijão Milho Mandioca Melancia 

Florianópolis - 4 200 120 - 

Palhoça 4000 4 850 1800 - 

Paulo Lopes 7410 20 168 2250 - 

Garopaba 280 18 240 2160 - 

Imbituba 16275 52 420 12400 - 

Laguna 6627 9 72 990 - 

Tubarão 40734 60 1800 1260 - 

Jaguaruna 30162 84 2250 14640 12000 

Balneário Rincão - - 24 18 60 

Fonte: IBGE (2007) 

Quadro 8: Principais produções aquícolas em kg (2015) 

Município Tilápia Camarão Ostras Carpa 

Florianópolis 5027 - 2919000 830 

Palhoça 2000 - 13732000 20000 

Paulo Lopes 500 - - 63090 

Garopaba - 10000 - - 

Imbituba 75000 23000 - - 

Laguna - - - - 

Tubarão 19000 - - - 

Jaguaruna - - - - 

Balneário Rincão - - - - 

Fonte: IBGE (2015) 

 

 

3. SOBRE A QUALIDADE DE VIDA 

 

A respeito da qualidade de vida no território da APABF (Quadro 9), os municípios 
que apresentam o maior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) são Florianópolis e 



 

 

Tubarão, respectivamente, com índices superiores à média estadual catarinense que é de 
0,774 (IBGE, 2010). 

Os municípios de Florianópolis e Palhoça, os mais urbanos do território, apresentam 
respectivamente os maiores Produto Interno Bruto (PIB) per capita.  

Ao mesmo tempo que apresenta o maior IDH e o maior PIB per capita, Florianópolis lidera 
o ranking de município que apresenta maior índice de desigualdade social do território 
(GINI), seguido de Tubarão. Todos os municípios apresentam o GINI menor que a média 
estadual catarinense de 0,48 no mesmo ano. 

Ainda, para tentar compreender a realidade do território foi levantado o Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), em que Florianópolis e Jaguaruna 
apresentam os maiores índices. Os demais municípios apresentam valores menores que a 
média estadual catarinense de 2015 que alcançou 6.  

Enquanto que a média do Índice de Mortalidade Infantil em Santa Catarina foi de 10,1 no 
ano de 2014, a maioria dos municípios apresentou índice inferior a este no mesmo ano, 
com exceção de Florianópolis, Imbituba e Jaguaruna. Sendo o município de Imbituba o 
que apresentou maior taxa de mortalidade infantil do território da APABF. Não foram 
encontrados dados sobre Paulo Lopes, Garopaba e Balneário Rincão. 

 Quanto a situação do sistema de tratamento de esgoto, apenas Paulo Lopes tem menos 
de 50% do esgoto sanitário tratado adequadamente. Os municípios com maior população 
e mais urbanizados, como Florianópolis, Palhoça e Tubarão possuem mais de 80% do 
esgoto tratado adequadamente até o ano de 2008. 

 

Quadro 9: Índices de qualidade de vida no território da APABF 

Município IDH 

(2010) 

PIB per 
capita  R$ 

(2014) 

GINI 

(2003) 

IDEB 

(2015) 

Mortalidade 
infantil % 

(2014) 

Esgoto sanitário 
adequado % 

(2008) 

Florianópolis 0,847 37546,32 0,4 4,5 10,84 87,8 

Palhoça 0,757 34012,95 0,36 3,6 4,05 83,2 

Paulo Lopes 0,716 25742,12 0,35 4,1 - 33,8 

Garopaba 0,753 19567,32 0,34 4,3 - - 

Imbituba 0,765 26126,74 0,36 3,7 19,84 61,0 

Laguna 0,752 16691,38 0,37 3,5 7,81 68,3 

Tubarão 0,796 32275,73 0,39 4,2 9,07 91,3 

Jaguaruna 0,721 19222,19 0,35 4,5 14,29 77,0 

Balneário Rincão - 13886,66 - 3,2 - - 

Fonte: IBGE (2010). 

É importante observar que não foram encontrados dados mais atuais sobre os índices 
apresentados no quadro 9, os quais foram extraídos do IBGE. Dessa forma, eles 
demonstram uma situação que não corresponde a realidade atual (2018), mas dá uma 
ideia de como esses índices se comportaram ao longo dos anos 2000.  
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OS VALORES DO TERRITÓRIO NA APA DA BALEIA FRANCA: PARA ALÉM DOS VALORES 
NATURAIS E ECOLÓGICOS 

 

Dra. Deisiane Delfino1 

 

A paisagem tem se revelado um importante elemento na constituição de unidades de 
conservação ambiental. No entanto, é nas unidades de conservação ambiental de uso 
sustentável que ela se revela no seu sentido mais amplo – a paisagem como resultado da 
interface sociedade e natureza ao longo dos tempos. 

A paisagem é composta de elementos de atualidades do presente e do passado, 
representando diferentes “momentos do desenvolvimento de uma sociedade” (SANTOS, 
2004, p. 60), sendo alterada por cada grupo social, com diferentes técnicas e em diferentes 
períodos temporais. Grupos estes que vão deixando suas marcas impressas na paisagem, 
retratando sua forma de vida e sua própria relação com o meio ambiente.  

Ao analisar as transformações da paisagem litorânea no território da APABF foi possível 
identificar três ciclos principais que representam estes momentos de desenvolvimento, em 
que tais sociedades deixaram impressões na paisagem em função da sua organização social 
e econômica (DELFINO, 2017). 

O primeiro ciclo está relacionado à ocupação dos povos sambaquianos (5500 anos AP) e 
indígenas (900 à 1000 anos AP) próxima à linha de costa e aos complexos lagunares. “É o 
período mais longo, em que as transformações no espaço se dão de forma mais lenta e os 
principais registros de sua atuação podem ser verificados através dos inúmeros sítios 
arqueológicos distribuídos pelo litoral” (DELFINO, 2017, p. 320). 

O segundo ciclo foi marcado pela ocupação europeia, primeiro com a chegada dos 
portugueses vicentistas e açorianos (entre 1651 e 1676). Estes iniciaram a construção de 
pequenas vilas ao longo da costa, a partir de Florianópolis e Laguna, as quais se sustentavam 
economicamente nas atividades da pesca, agricultura e caça de baleias. É um ciclo com 
duração inferior ao primeiro e também inclui as transformações verificadas na paisagem em 
função da chegada posterior dos italianos e alemães nos vales dos rios Tubarão e Urussanga 
(por volta de 1870). A partir daí foram fundadas as cidades pólo regionais em função da 
economia carbonífera (até 1980 aproximadamente), que teve influência direta no território 
da APABF, como exemplo na criação do Porto de Imbituba e da Ferrovia Tereza Christina, 
que passa pelos municípios de Tubarão, Jaguaruna, Laguna e Imbituba (DELFINO, 2017; 
MARTINS, 2012; BASTOS, 2011; SOSTISSO, 2011; MAMIGONIAN, 1998). Neste ciclo, pode-se 
observar também, registros paisagísticos das comunidades fundadas por povos quilombolas 
em alguns pontos do território, como nos municípios de Garopaba, Imbituba e Paulo Lopes 
(DE PAULA, 2014). 

                                                        
1 Texto elaborado para o Plano de Manejo da APA da Baleia Franca, com base nos resultados da tese de 

doutorado da autora: Os valores da paisagem como instrumento de gestão territorial na Área de Proteção 

Ambiental da Baleia Franca”(DELFINO, 2017). 



 

 
 

No terceiro ciclo as transformações da paisagem se deram em função das migrações 
internas ocorridas no país relacionadas à industrialização, à urbanização, ao crescimento 
populacional, ao êxodo rural e a própria modernização do território da APABF ocorrida a 
partir dos anos 1970. “O resultado mais concreto deste ciclo sobre a paisagem foi a 
ocupação e urbanização do litoral da APABF nos últimos 40 anos”, com a construção de 
loteamentos em toda a faixa litorânea (DELFINO, 2017, p. 290). 

Pois bem, foi justamente neste contexto e em função das transformações verificadas neste 
último ciclo, que a APA da Baleia Franca foi criada no ano de 2000; primeiro, para a proteção 
específica da Eubalaena australis, o maior valor do território; e segundo, para a proteção 
dos recursos naturais dispostos ao longo do litoral. Ambos, ameaçados pelo acelerado 
processo de urbanização que o litoral do território vem registrando desde os anos 1980. 

A dinâmica de transformação da paisagem e a celeridade com que ocorre, vem 
comprometendo seus valores e despertando um sentimento de perda de valores, não 
somente os de especial interesse ecológico, mas os de importância social, como o 
patrimônio cultural e histórico. Os quais conferem ao território uma identidade própria, 
evocam o sentido de pertencimento, de identidade de um grupo com a paisagem e são 
essenciais para a manutenção da qualidade de vida local.  

A atribuição de valores pluridimensionais ao território da APABF é uma forma de reconhecer 
como este é percebido e vivido pela sociedade. Bem como, fortalecer ainda mais a razão de 
existir da própria unidade de conservação, uma vez que abriga e contribui na proteção de 
valores que ultrapassam a linha de significados ligados somente aos aspectos naturais, 
ecológicos ou estéticos. Mas compreende outras dimensões, não menos importantes, 
resgatando os aspectos paisagísticos históricos e culturais deixados por cada sociedade que 
viveu e transformou este território; sobretudo valorizando a cultura das populações 
tradicionais. 

Desta maneira, serão apresentados a seguir os sete grupos de valores, mapeados e 
construídos com base em metodologia participativa por Delfino (2017), buscando assim 
demonstrar a riqueza e a diversidade natural e cultural que conformam o território da 
APABF. 

Além disso, os valores em sua pluridimensionalidade representam o denominador comum 
entre a unidade de conservação e os grupos de atores implicados por ela, bem como, entre a 
unidade de conservação e os nove municípios que a abrigam. Dessa forma, os valores da 
paisagem podem constituir-se como o elemento integrador de políticas de gestão territorial, 
urbanística e costeira e tomada de decisão com foco na conservação da biodiversidade e nos 
valores da paisagem (DELFINO, 2017). 

Os grupos de valores da paisagem são: 

• Valores naturais e ecológicos 

• Valores estéticos 

• Valores produtivos 

• Valores históricos 

• Valores de uso social 

• Valores religiosos e espirituais 

• Valores simbólicos e identitários 



 

 
 

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

 

a) Valores Naturais e Ecológicos 

 
Os valores naturais e ecológicos identificados na paisagem da APABF estão 

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

b) Valores Estéticos 

 
Os valores estéticos configuram-se como aqueles elementos ou conjuntos de 



 

 
 

elementos da paisagem que tem a capacidade de transmitir e despertar um sentimento 
de beleza, em função do significado que adquiriu ao longo do tempo. Tais valores na 
APABF giram em torno de duas grandes paisagens, a paisagem litorânea e a paisagem 
montanhosa adjacente. 
Na paisagem litorânea destacam-se por suas belezas as praias recortadas por enseadas 
e baías, desde Florianópolis ao Farol de Santa Marta; contraposta pela beleza da praia 
única, larga e retilínea que se forma do Farol de Santa Marta em direção ao sul, até a 
divisa com o Rio Grande do Sul, estado vizinho.  
Um valor cênico no litoral é formado pelo conjunto de dunas da Praia do Arroio 
Corrente, em Jaguaruna. É uma grande área desprovida de vegetação, moldada pelos 
ventos Leste e Sul, predominantes no território nos períodos de verão e inverno, 
concomitantemente. 
Algumas lagoas destacam-se pela sua beleza e tamanho, formando uma paisagem única 
– como o complexo lagunar de Santo Antônio dos Anjos, a Lagoa do Arroio Corrente e 
de Ibiraquera.  
A presença da Baleia Franca nas enseadas e baías da APABF é apontada pelos atores 
como uma das grandes belezas do território. 
Por fim, as Montanhas do Tabuleiro e os Morros Dispersos pelo território, aparecem 
constantemente no discurso dos atores, pela beleza da vegetação nativa que as cobrem.  
Sobre o contraste das praias de enseadas e baías com a montanha, a mata e os 
promontórios, os atores afirmam que alguns lugares possuem um charme especial, 
como a Praia do Rosa e a Ponta do Gravatá. 

 
c) Valores Produtivos 

 
Os valores produtivos estão relacionados com a capacidade de uma paisagem em 

proporcionar benefícios econômicos, convertendo seus elementos em recursos, como 
as paisagens agrícolas, pesqueiras, florestais, turísticas, industriais, etc.  (NOGUÉ e SALA, 
2006). 
Neste sentido, aparecem como valores produtivos no território da APABF 
principalmente as atividades ligadas à pesca artesanal e ao turismo de praia. No 
entanto, alguns entrevistados reconhecem outras atividades produtivas como valores 
importantes na promoção do desenvolvimento territorial, como a agricultura, as 
atividades portuárias e industriais.  
Na agricultura os entrevistados citaram a agricultura tradicional, com destaque para a 
rizicultura e a agricultura orgânica e familiar que vem crescendo em algumas áreas do 
território.  
No turismo foi apontado o turismo de praia, o turismo rural, o turismo ecológico, o 
turismo de observação de Baleias e dos Botos e o turismo cultural ligado à pesca, à 
tradição e gastronomia açorianas. A existência de comunidades tradicionais – pescadora 
e quilombola – é um valor que pode contribuir com a oferta de diferentes receptivos 
culturais, como é feito inicialmente pela Rede TobTerra desde 2006.  
A Ferrovia Tereza Christina aparece como um valor produtivo, na medida em que dá 
suporte às atividades portuárias e ao turismo histórico e cultural. Atualmente, realiza o 
transporte de carvão e outras cargas para o Complexo Termelétrico Jorge Lacerda e 
para o Porto de Imbituba. Ainda, participa do Projeto Rota da Baleia do SEBRAE, que 



 

 
 

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

 

d) Valores Históricos 

 
Os valores históricos referem-se às marcas mais relevantes deixadas pelo homem 

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



 

 
 

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

 

e) Valores de Uso Social 

 
Os valores de uso social se referem à utilização que um indivíduo ou um coletivo 

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

 

f) Valores Espirituais e Religiosos 

 
Os valores espirituais e religiosos correspondem aos elementos da paisagem que 

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



 

 
 

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

 

g) Valores Simbólicos e Identitários 

 
Dentre os grupos de valores citados anteriormente, este é o grupo que está 

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

 

h) Considerações gerais sobre os valores do território da APABF 

 

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



 

 
 

beleza das praias, das matas, dos costões rochosos e das montanhas que cercam o norte 
do território. E os valores de uso social, relacionados principalmente às atividades 
desenvolvidas nas praias, matas e lagoas.  
Por fim, a categoria de valor pouco reconhecida pelo território da APABF está 
relacionada ao seu potencial para as atividades ligadas aos valores espirituais e 
religiosos. 
De modo geral, os recursos e atributos protegidos pela APABF podem ser classificados 
com mais de um valor. A Baleia Franca, por exemplo, é um valor natural e ecológico, 
possui um valor estético, é um valor produtivo para o turismo de observação e ainda um 
valor histórico, já que participou da história deste território. 
É importante observar que todas as categorias de valores identificadas passam pela 
relação direta ou indireta com os valores advindos das paisagens naturais e litorâneas 
do território. Dessa forma, a alteração profunda desta paisagem acabará 
comprometendo a conservação dos demais valores.  
Enfim, a identificação, mapeamento e reconhecimento de tais valores reforçam a 
importância que a APABF assume frente ao território, no sentido de contribuir para a 
proteção de seus valores materiais e imateriais, tangíveis e intangíveis , naturais e 
culturais, conferindo um caráter pluridimensional. 
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metodològiques i procedimentals per elaborar els catàlegs de paisatge de Catalunya. Olot i 
Barcelona. 2006. Disponible en en http://www.catpaisatge.net, acceso en 01/07/2015. 

SANTOS, M. Pensando o espaço do homem. 5. ed. São Paulo: EDUSP, 2004. 

SOSTISSO, I. A questão urbana em Santa Catarina. In PEREIRA, Elson Manoel; DIAS, Leila 
Christina Duarte. As cidades e a urbanização no Brasil: passado, presente e futuro. 
Florianópolis: Insular, 2011. p. 2229-250 

 


