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Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, no 

IFSC – Campus Garopaba, às dez horas, iniciou-se a 59ª Reunião ordinária 

do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca 

(CONAPA-BF), em segunda chamada, nesse momento com 25 conselheiros 

presentes. Cecil, Chefe da APABF, dá as boas vindas e informa sobre a 

disposição dos conselheiros no círculo principal com suplentes e 

representantes setoriais no círculo secundário e visitantes nas cadeiras da 

plateia. 

Henrique Ilha/ ICMBio CR9 dá as boas-vindas e fala da qualidade do 

trabalho e da minuta do Plano de Manejo. Menciona a “doutrina” do manejo 

adaptativo para esclarecer que as decisões de qualquer plano de manejo 

não são cláusulas pétreas e que há oportunidades para melhorar esse 

instrumento ao longo do tempo. Fala da importância de harmonizar os 

diversos interesses.  

Cecil, chefe da APABF, apresenta Martin/ Procurador do Icmbio e Karina da 

COMAM/ICMBio, Andrea e Dayane da Resex Pirajubaé que irão colaborar 

com a mediação dessa Plenária. Faz um breve histórico do processo 

participativo do PM e dos diálogos realizados com todos os setores da 

sociedade, refletindo um trabalho de 12 anos do Conselho que desde sua 

formação buscou a construção participativa do PM. Reitera que foram 2 

anos de trabalhos intensos com 2 oficinas participativas com o conselho, 23 

oficinas setoriais e apresentações em câmaras de vereadores, prefeituras e 

entidades de classe. Ciente que a metodologia não dá conta de atingir 

100% da população, mas que foi buscado participação a exaustão. Comenta 

sobre pedido de judicialização do processo, quando entidades empresariais 

e prefeitura de laguna pediram suspensão da plenária, mas que a Justiça 

entendeu que essa Plenária deveria acontecer, validando todo o processo. 

Ele pede paciência com a equipe pela demora na entrega de documentos, 

mas nas últimas semanas foi necessário tempo para responder demandas 

da Justiça. Comenta também que a metodologia irá se afinando no decorrer 

da Plenária e que está aberto para ajustes necessários.  

Na sequência Cecil, apresenta a logica dos debates e o formato de decisões 

e votações. Guarache/ACIM pede questão de ordem e sugere que 

primeiramente seja debatido e votado missão e visão, pois a partir dessa 



decisão dar-se ao os demais encaminhamentos. Franco/ Fundação 

Gaiadiscorda, pois, missão e visão já foram exaustivamente debatidas nas 

OPP’s. Mantida a lógica da metodologia, constituída juntamente com o GT 

Plano de Manejo. Cecil passa palavra para Sandra/Secretaria Executiva que 

dá boas vindas e pergunta sobre número de pessoas para almoço. Informa 

sobre as instituições excluídas por falta (Marinha, IFSC, Policia Ambiental e 

Instituto Ilhas do Brasil) e que foram comunicadas via Oficio. Pergunta se 

há interesse dessas em serem reconduzidas. Elisa/IFSC expressa interesse 

e plenária aprova com exceção da ACIM. Elisa é convidada para sentar-se 

no circulo da frente. Sandra também informa que a Plataforma de Pesca do 

Rincão justificou ausência.  

Cecil com a palavra, sobre o diálogo menciona “o mundo precisa de pessoas 

que conversem com pessoas que não conversem entre si” (Pedro Paulo 

Diniz- durante Congresso Brasileiro de UCs em Florianópolis), mencionando 

a necessidade de todos se disporem a sair do seu lugar e compreender o 

argumento do outro, a lógica do outro. Pede a todos que sejamos essas 

lideranças com capacidade de construir convergências para construir um 

Plano de Manejo que seja para o coletivo. 

Passa palavra para Andrea – RESEX Pirajubaé que fará a mediação da 

plenária nessa 1ª parte. Andrea reitera o “contrato de convivência” do 

Conselho e estimula outros acordos. Pergunta se todos têm impresso os 

documentos enviados previamente por e-mail.  

Guarache pede a fala e informa que a entidade dele entrou na Justiça 

contra o PM, reiterando que ele representa a ACIM no CONAPA e não o 

contrário. Nesse sentido, fala que muitas questões precisam de 

manifestações a priori, como questões relativas às atribuições dos 

municípios expressas em seus planos diretores e também aquelas que estão 

no PM, mas não estão expressas como atribuições da APABF em seu 

Decreto. Fala que pede orientação sobre como agir, pois não quer que 

futuramente sejam acusados de terem participado de todo o processo e 

aprovado tudo. Cecil comenta que assim como todos tem o direito de 

manifestarem-se contra o PM fica assegurado que as posições de toda e 

qualquer entidade conselheira sejam livremente explicitadas.  

Vencida essas questões, Andrea orienta para que todos procedam à leitura 

do quadro que traz as questões que no entender da coordenação do Plano 

de Manejo e do GT Plano de Manejo não necessitam de debates, pois se 

trata de contribuições feitas na 1ª Minuta que são basicamente de revisão 

de texto, que já foram aceitas pela UC, ou questões que precisam ser 

levadas a decisão do Jurídico do ICMBio. Por um período de 30 min, 

Conselheiros fazem a leitura desse documento, que também foi enviado por 

e-mail. 

Vencida a leitura, os conselheiros apontam os itens que estão de acordo ou 

desacordo. Deisi anota diretamente na planilha todas as contribuições 

naqueles itens que algum conselheiro pediu para ser melhor debatido. 

Alguns temas foram definidos como necessário serem debatidos e foram 



reagrupados de acordo com a categoria de debate (1): debate no grande 

grupo; categoria (2) debate em mesas de negociações ou ainda que serão 

remetidos direto para Procuradoria Federal Especializada do ICMBio.  

Na sequência Andrea apresenta a metodologia da próxima fase que é 

apresentação, debate e aprovação das proposições relativas às zonas que 

foram definidos como tópicos de categoria 1, ou seja, que serão 

apresentadas, debatidas e votadas na Plenária. Cada instituição conselheira 

que propôs alterações se manifesta e defende sua proposta. Abrem-se 

inscrições para debate. 

FloripAmanha: pede exclusão da zona de Conservação. Esta zona tem as 

mesmas limitações que uma unidade de conservação de proteção integral, isto 

é, proíbe qualquer uso direto. A inclusão de áreas em razão de possuir 

vegetação em estágio avançado de regeneração não é razão para inviabilizar 

seu uso. Ela menciona que se for mantida deva ser incluso as questões de 

exceção (uso público e interesse social). Karina/ COMAM entende que é 

possível. Prof. Sergio discorda, pois, entende que o próprio fato de ser de 

CONSERVAÇÃO já é de interesse social por si só. São áreas pequenas e 

sensíveis e prestam relevantes serviços ambientais a sociedade. Guarache 

relembra que estamos legislando para o futuro, pois pode em algum 

momento aparecer uma exceção de interesse social ou uso público que 

eventualmente esteja acima do nobre objetivo da conservação. Val/ 

Conselheiro Honorário fala que quando se abre possibilidades (obras de 

interesse social ou utilidade pública) não mais se garante a segurança que 

se deseja dar para aquele local definido como de Conservação. Procurador 

Martin fala que é importante conceituar o que é “interesse social” e 

“utilidade pública”, de acordo com legislação da Mata Atlântica ou pelo 

Código Florestal, pois esses instrumentos jurídicos tratam de forma 

diferenciada. Ele sugere incluir a definição desses Termos no Plano de 

Manejo que deve adotar as definições trazidas pelo Código Florestal. Gabriel 

– setor mineração reitera que as questões possíveis de uso nessa zona são 

de fato exceção. Cecil sugere que esse tópico seja levado para o Grupo que 

irá debater a Mata Atlântica. Fica superada a questão de exclusão da Zona 

de Conservação. 

2º tópico: ZONA CONSERVAÇÃO: ACIM ACIG e SC PAR sugerem exclusão 

da possibilidade do surf tow/in na zona de conservação. APABF entende que 

pode pelo potencial de turismo e econômico. Entende que esses eventos de 

surf tow-in é eventual, são controlados e requerem autorização da APABF. 

Instituições retiram o pedido de exclusão desse uso. 

3º tópico: ZONA CONSERVAÇÃO: APABF propõe incluir as Ilhas do Batuta, 

Lobos, Tacami, Santana de Dentro e de Fora nessa zona. Kika sugere que 

se inclua a “parte emersa” das Ilhas. Cecil reitera que essas Ilhas não 

fazem parte do PEST. Aprovado.  

4º tópico: ZONEAMENTO. ACIM ACIG sugere exclusão do item (critério) 

manejo comunitário (população tradicional/agricultura familiar) de fauna e 

flora, as palavras “comunitário (população tradicional/agricultura familiar)”, 



pois isso não está previsto no Decreto de Criação da APABF. APA sugere 

alterar a redação para manejo comunitário de fauna e flora, reiterando que 

esse critério já foi usado para fazer o zoneamento. Eliza relembra que 

acima do Decreto está o SNUC e que ele define as questões de manejo 

comunitário em Unidades de Conservação. Val reitera que a Lei, acima do 

Decreto, prevê como aspecto primordial o direito e manutenção das 

populações tradicionais e usos comunitários dos recursos naturais. Cecil 

sugere manutenção da redação original que irá destacada para analise do 

Jurídico (PFE).  

5º tópico: ZONEAMENTO. Critérios. ACIM ACIG sugere excluir “integridade 

paisagística e cênica” dos aspectos físico-geográfico. Pois entende que 

paisagem e cena é um atributo cultural. Sergio fala que paisagem se refere 

tanto a patrimônio ambiental quanto cultural. Cecil sugere que esse tópico 

vá para analise do corpo técnico do ICMBio em Brasília. Rafael / ong 

Rasgamar sugere manter pois há uma proteção legal e constitucional, só 

não há definição clara. Kika/ SPU entende que a Plenária tem condições de 

decidir. Guarache abre mão da proposta e mantem-se a redação original.  

6º tópico: ZONA USO RESTRITO: ACIM ACIG – excluir dos locais ”as roças 

da Ribanceira”. Proponente abre mão da proposta. Mantida redação original. 

7º tópico: ZONA USOS MULTIPLOS: ACIM ACIG sugere excluir da descrição 

da zona as palavras “especialmente pela comunidade pesqueira artesanal”. 
Guarache defende que a palavra especialmente é figura de linguagem e que 

relativo a comunidade pesqueira artesanal não precisa ser especifica, pois o 

uso dos recursos na APABF é para todos. Cecil diz que o “especialmente” é 

justamente para dar destaque, uma vez que essa zona compreende a 1ª 

milha do mar e que a APABF tem como prioridade fortalecer uma agenda 

voltada para a pesca artesanal como sempre foi desde a criação da APABF, 
sem excluir as demais. Wladimir/IPHAN diz que talvez seja só uma questão 

de redação, pois não está se definindo o uso, mas apenas salientando que 

esse uso já existe nessa área especialmente pela comunidade de 

pescadores artesanais. Gabriel sugere que a redação seja modificada para 

“onde ocorre o uso comum dos recursos naturais”. Patrícia/UDESC sugere 

redação final “Esta zona corresponde à área habitada preferencialmente 
pelas baleias francas durante seu período reprodutivo e ao uso comum de 

recursos naturais, especialmente pela comunidade pesqueira artesanal. São 

áreas onde sãogarantido o acesso público e a utilização dos recursos para 

turismo e recreação”. Guarache discorda e foi a votação. 26 concordaram 

com a proposta da Patrícia e 02 discordam e 01 abstenção.  

 

ALMOÇO 

8º tópico: ZONA USO MULTIPLOS – Objetivos gerais. ACIM ACIG- excluir 

“pescadores artesanais”. Guarache defende o argumento sob mesma 

justificativa anterior. APABF defende o mesmo argumento anterior, 

sugerindo ir para destaque jurídico. Cecil salienta que as entidades que 

estão questionando as competências do ICMBio devem apresentar seus 

argumentos embasados juridicamente até o dia 15 de outubro.  Kika 



entende que a Plenária deve manifestar seu entendimento e que não 

precisa ir para o jurídico as questões que mencionam a defesa dos 

interesses das comunidades tradicionais. Rode sugere que se retire apenas 

o termo “tradicional” e reitera que os pescadores artesanais são de fato 

uma categoria que precisa de um olhar especial no território. Carlyle 

entende que deve manter o termo “tradicional”.  Guarache reitera que 

qualquer posicionamento favorável ou desfavorável não representa que sua 

Instituição está renunciando a outros Fóruns para dirimir questões. Franco 

fala que caberá ao Jurídico apenas dirimir questões de ordem legal. Mazinho 

fala que excluir “comunidades pesqueiras tradicionais” será uma perda 

muito grande do patrimônio material e imaterial da cultura do lugar. Cecil 

reitera encaminhamento: cabe ao jurídico analisar os textos originalmente 

propostos e se manifeste sobre as competências da APABF. Vários 

conselheiros manifestam vontade de votar sobre essas questões porque 

entendem que a PFE deve receber a posição do Conselho, mesmo que 

venha a se manifestar contrário. Fica acordado que a Plenária irá votar e 

expressar sua posição mesmo naqueles itens que irão com destaque para 

PFE. Nesse sentido, fica aprovado por unanimidade que todas as propostas 

que irão como destaque para PFE, o Conselho está de acordo com o texto 

original da minuta. Nesse item, levado a votação: 24 votos favoráveis a 

manutenção texto original e 02 contra. 

 

9º tópico: USO RESTRITO. Mineração sugere excluir a área da indústria – 

prédio da Ravlen de dentro dessa área e que fique como ZONA MODERADO. 

Gabriel fala que é um pequeno refino na linha de cerca de 400 m. APABF 

entende que a área de beneficiamento da Ravlen está dentro de um campo 

de dunas e também por isso está judicializado. E que nesse caso, a APABF 

propõe que essa área da Ravlen fique na Zona de Uso Divergente até 

julgamento da situação. Aprovado por unanimidade que fique como 

divergente. 

 

10º tópico: ZONA USO RESTRITO: APABF sugere uma pequena área na 

praia do Gi do Sol fique dentro da Zona de Produção Rural, considerando 

que vistoria em campo verificou-se plantios de eucaliptos – silvicultura. 

Elisa menciona que junto dos eucaliptos há butiás e que por ser espécie 

ameaçada de extinção há risco de corte se ficar na produção rural. 

Aprovado por unanimidade que se amplie essa área para zona de produção 

rural.  

11º tópico: ZONA USO MODERADO: UNESC/ UNISUL/ UDESC/ RASGAMAR e 

BOTO FLIPPER sugerem que as margens de corpos d’água (APP) fiquem 

como zona de uso restrito e que sejam mapeadas. APABF menciona que o 

que é APP já está assegurado por Lei, tanto em áreas urbanas quanto 

rurais, independente das zonas, e que não se faz necessário zonear. Prof. 

Carlyle entende que já existe essa proteção, mas que seria didático 

demonstrar no mapa, mesmo que seja uma fina linha. Maicon/Rizicultura 



entende que mapear como Restritivo acarretará outras restrições. Karina/ 

COMAN fala que zona de uso restrito não é mais restritiva que APP.  Eliza 

sugere que não se mapeie, pois é impossível mapear todas e mesmo sendo 

redundante, sugere que se explicite no texto que permanecem as restrições 

de APP independente da zona em que estejam inseridas.  Em votação a 

proposta da Elisa foi aprovada por consenso, ou seja, independente da 

zona, não será mapeada a APP, mas será ressaltada em texto que vale as 

normas relativas a APP. 

12º tópico: ZONA USO RESTRITO: Prefeitura Laguna sugere excluir todas as 

zonas de seu município e manter o plano diretor. Há representantes da 

Prefeitura de Laguna, e a palavra é dada, mas ninguém se manifesta. 

APABF/Cecil propõe que se mantenha o zoneamento proposto pela APABF, 

pois o Plano de Manejo precisa zonear todo o seu território. Guarache pede 

a fala e diz que as Prefeituras têm direito de legislar sobre uso e ocupação 

do solo. Visitante Guilherme/ Secretaria Planejamento da Prefeitura de 

Laguna fala que em 2013 foi feito um levantamento das áreas para se 

definir as áreas de expansão do território. E que boa parte da área terrestre 

de Laguna está dentro da APABF e foram zoneadas como uso restrito. Fala 

da preocupação da Prefeitura que não poderá fazer obras de infraestrutura 

como estações de tratamentos de esgoto, rede elétrica, entre outros. Cecil 

menciona que os planos diretores foram estudados e que as obras 

mencionadas pela Prefeitura estão contempladas dentro da zona de uso 

restrito, pois são reconhecidas como “utilidade pública” ou “interesse 

social”. Em votação: 01 voto favor de excluir zona uso restrito, 22 contra e 

03 abstenções.  

13º tópico: ZONA MODERADO. Prefeitura Laguna sugere excluir do seu 

território e manter plano diretor. APABF mantém o mesmo argumento 

acima. A favor da proposta 3 votos. Abstenções: 3 votos. Contra: 22.  

14º tópico: ZONA URBANIZADA. Prefeitura Laguna sugere excluir e manter 

Plano Diretor. Defesa idêntica. A favor da proposta: 2 votos. Abstenções: 3 

votos. Contra: 22 votos.  

15º tópico: ZONA SOBREPOSIÇÃO TERRITORIAL. Prefeitura Laguna 

sugereexcluir e manter Plano Diretor. Defesa idêntica. A favor da proposta: 

2 votos. Abstenções: 3 votos. Contra: 22 votos. 

16º tópico: TODAS AS ZONAS TERRESTRES. AMUREL sugere que sejam 

excluídas todas as zonas terrestres da APABF e que essa se limite a zonear 

apenas zonas marinhas. Defesa idêntica. A favor da proposta: 2 votos. 

Abstenções: 4 votos. Contra: 21 votos. 

17º tópico: ZONA URBANIZADA: UNESC/ UNISUL/ UDESC/ RASGAMAR e 

BOTO FLIPPER pedem que o Farol de Santa Marta fique dentro de zona 

especial de interesse social ou Zona Divergente. APABF propõe que de fato 

seja ZONA DE USO DIVERGENTE, pois a região do Farol está sob judice. 

Votação da proposta de  ficar como uso divergente a área do Farol: a favor: 

25 votos; contrario: 01 voto. Sem abstenções.  



18º tópico: ZONA USO MODERADO. Mineração pede para inserir nos usos 

menção ao “direito da continuidade das atividades instaladas e já 

consolidadas (mineração)”. Gabriel faz a defesa da proposta, pois são 

atividades preexistentes até a criação da APABF. Cecil menciona que ficarão 

valendo as licenças já emitidas e que não vê problema na inserção dessa 

norma. Gabriel se oferece para fazer uma boa redação para essa norma. 

Cecil menciona preocupação no caso do vencimento de licenças ambientais. 

Bruno/ IMA propõe que sempre onde haja situações semelhantes prevaleça 

às questões de utilidade pública e interesse social. Val menciona que o 

Plano de Manejo não pode oferecer garantias da continuidade dessa ou 

daquela atividade, pois certamente muitas requerem analises de seus 

impactos. Carlyle/UNESC fala que o Conselho já se posicionou no passado 

contra a mineração de conchas em lagoas e que o plano de manejo não 

pode passar um cheque em branco para continuidade de atividades que 

sabidamente causam sérios impactos ambientais. Rode menciona que foi 

acordado que todos os consensos das oficinas seriam mantidos no plano de 

manejo. E que descumprir essa regra será dar munição para instituições 

contrarias ao plano de manejo. Cidinha pede atenção para diferença de 

consensos nas oficinas e maioria. E que esse caso não foi consenso. Cecil 

sugere que seja mantida a redação de permitir a continuidade daquelas 

atividades já acontecem e são de interesse social, utilidade pública, mas 

que na renovação das licenças, a APABF deve ser ouvida. Bruno/ IMA 

entende que a competência da APABF no licenciamento ambiental não é 

vinculante, pois cabe ao órgão estadual licenciar. Ou seja, a APABF pode se 

manifestar tecnicamente, mas seu parecer não é definitivo. Cecil sugere 

redação “manter o direito da continuidade e operação das atividades já 

instaladas e licenciadas. (direito adquirido). Mas aquelas atividades que não 

se enquadram em atividades de interesse social e utilidade pública deve ser 

debatida no âmbito da comissão tripartite juntamente com IMA, 

esclarecendo as competências da APABF. Na sequência um pequeno grupo 

se reuniu e propôs a seguinte redação “nas zonas de uso moderado é 

possível o exercício de atividades de utilidade pública, interesse social e 

baixo impacto, ouvida a APABF no licenciamento, nos casos e com efeitos 

definidos na comissão tripartite”. Prof. Carlyle pede questão de ordem para 

dizer que diferente do que conselheira Rode mencionou anteriormente, esse 

tema da possibilidade de minerar em qualquer zona não foi consenso na 

oficina, pois ele participou desse grupo. Bruno sugere que essa norma 

passe para NORMA GERAL da APABF. Cecil está de acordo e propõe que 

todos os tópicos que digam respeito ao licenciamento sejam agrupados para 

um debate conjunto e retornem mais tarde para aprovação da Plenária. 

Aprovado por unanimidade: 29 votos. 

 

19º tópico: USO MODERADO. Mineração sugere incluir nos usos a 

possibilidade de mineração. Gabriel diz que é a mesma temática anterior e 

que já está contemplada no debate das questões de utilidade pública e 

interesse social. Prof. Sergio fala que discorda, pois aqui se trata de usos da 

Zona. Val reitera que o caso anterior falava da continuidade de atividades 



preexistentes e que agora estamos tratando da possiblidade de abrir usos 

minerários em todas as zonas. Também fala que a mineração atende os 

interesses de pouquíssimas pessoas. Guarache fala que a mineração é de 

interesse social e utilidade pública e de fato é, pois temos estradas, 

edificações, etc.. somente porque há mineração e que toda a sociedade se 

beneficia. Gabriel faz fala no mesmo sentido que temos casas, construções 

e até alimentos (que utilizam calcário no solo) que só são possíveis graças à 

mineração. Concorda que ela deixa um passivo, mas que é preciso 

enfrentar o problema de frente, regulando a atividade e não se 

preocupando em proibir, pois certamente abrirá portas para a 

clandestinidade. Rode faz uma fala no mesmo sentido, reiterando que a 

APABF deve criar instrumentos econômicos para se beneficiar da atividade, 

pois a mineração pode apoiar projetos e ações de recuperação ambiental 

em diversos pontos do território. Cecil fala que a APABF não concorda em 

inserir a mineração como uso possível na zona de uso moderado. Concorda 

que deva ser inserida possibilidade de uso das atividades de interesse social 

e utilidade pública e de baixo impacto. Votação: Favor a esse texto: 27 

votos (unanimidade) 

20º tópico. ZONA DE USO RESTRITO. Mineração sugere inserção do uso por 

atividade de interesse social e utilidade pública de baixo impacto .... Prof. 

Sergio/ UNISUL pede questão de ordem e pede esclarecimento sobre o que 

são atividades de interesse social e utilidade pública. Gabriel faz leitura. 

Votação: Favor a esse texto: 13 votos; Contra: 14 votos e 01 abstenção.  

21º tópico: ZONA DE USO MULTIPLO. Mineração sugere possibilidade da 

mineração nas Lagoas. Gabriel menciona atividades minerárias já existentes 

na Lagoa do Camacho. Cecil fala de processo que propunha um estudo para 

minerar numa área piloto nessa Lagoa – modulo experimental de 5 ha e 

que na ocasião a APABF pediu estudo para toda a área. Mas nunca recebeu 

esse estudo. Não sabe dizer se conseguiram licença do IMA e pede 

esclarecimentos para o IMA. Deti menciona a estratégia de fatiar o 

licenciamento e que na época a APABF foi contraria. Bruno/ IMA diz que o 

processo de licenciamento está sob análise e que também pediram estudos 

complementares, envolvendo uma área maior, pela fragilidade do ambiente. 

Em votação. A favor a mineração na zona de uso múltiplos: 03 votos. 

Contrários a mineração: 21 e 03 abstenções  

22º tópico: ZONA DE PRODUÇÃO RURAL: Mineração sugere possibilidade da 

mineração nessa zona. Gabriel menciona que há varias jazidas de areia e 

calcário nessa zona. APABF concorda com inserção do uso minerário na 

zona de produção rural. Em votação: A favor incluir esse uso: 16 votos. 

Contrários: 09. Abstenções: 02 

23o tópico: ZONA DE USO RESTRITO: ACIM ACIG e SC PAR sugere excluir 

declividade de 30% e manter 45º e 100%. Cecil menciona que o 30% é da 

legislação estadual, que não permite parcelamento do solo em áreas com 

declividade maior que 30%, enfatizando que não está se dizendo que é APP 

essas áreas. Samuel fala que de fato a Lei Estadual é mais restritiva, mas 

que construir uma casa, por exemplo, não é parcelamento do solo. 



Pimenta/CAIPORA e responsável pelo mapeamento do plano de manejo 

justifica também pela questão da área de risco, pois são áreas voltadas 

para o oceano e que  há perigos de ocupar,  associado ainda a conservação 

da beleza dessas áreas que precisam ser preservadas. Gabriel pergunta se 

a APABF está criando novas APPs. Pois se proibir de edificar em áreas com 

declividade maior que 30% implica em criar restrições econômicas. Rode diz 

que isso foi um critério para zonear essa zona como Uso Restrito, mas que 

necessariamente não deve significar impossibilidade de uso dessas áreas. 

Franco sugere que se a justificativa é o risco, então que se coloque 

explicitamente. Prof. René sugere tirar critério de declividade e apenas 

inserir zoneamento dos promontórios. Em votação. A favor do texto original 

(30%). A favor: 21. Contra: 4 e Abstenção: 01 

 

24º tópico: ZONA DE USO RESTRITO. ACIM ACIG sugere incluir na 

descrição, não são permitidas novas construções “em desacordo com a lei”. 

APABF sugere “não são permitidas novas construções, exceto aquelas 

construções de interesse social, utilidade pública e de baixo impacto, 

conforme previstas na legislação”. ACIM e ACIG retiram a proposta e se 

sentem contempladas com a redação proposta pela APABF. Em votação. 

Favorável a essa nova redação: 23 votos. Contra: 02 votos. Abstenções: 

zero 

 

25º tópico: ZONA PRODUÇÃO RURAL. Rizicultura sugere incluir nos usos 

produção aquícola e excluir termo “não concentrada” da frase ocupações 

humanas. Arnaldo e Prof. Sergio pergunta que tipo de atividade aquícola, se 

pode espécies exóticas. APABF entende que é possível essas atividades na 

zona de produção rural (em tanques escavados e não lagoas). Em votação. 

A favor de incluir: 19 votos. Contrários: 04. Abstenções: 03  

Encerrada o debate e votação dessa parte (zonas – categoria 1) e devido 

adiantado da hora, Cecil sugere que passemos a debater apenas mais dois 

tópicos referentes a uso e ocupação do solo que estavam originalmente 

propostos para serem debatidos em mesas de negociação (categoria 2) e 

que foi passado para categoria 1. 

26º tópico: ZONA DE USO RESTRITO. Proposta da Floripamanhã de inserir 

norma que permita empreendimentos urbanísticos sustentáveis que 

promovam menor conservação de uso do solo para não esvaziar o conteúdo 

econômico das propriedades. Há divergências de entendimento, pois 

maioria entende que zona de uso restrito não pode empreendimentos 

urbanísticos. Rafael – Rasgamar entende que isso é abrir precedentes. 

Cidinha/ CCI entende que é dar um jeitinho para empreendimentos de luxo 

em locais que não podem, apenas utilizando o disfarce de “sustentável”. 

Franco sugere que Rode e Cecil conversem para melhor entendimento da 

proposta. Val diz que isso é matéria vencida, pois no período da manhã 

decidimos todos os usos da zona de uso restrito e que essa nova norma 

muda tudo o que foi decidido. Cecil diz que concorda que essa norma não 



cabe em zona de uso restrito, mas que deseja conversar com Rode sobre 

excepcionalidades. Nesse caso, Floripamanhã retira a proposta. 

 

27º topico: ZONA DE PRODUÇÃO RURAL. Proposta da APABF de incluir 

norma que obriga controle e monitoramento de espécies exóticas invasoras 

pelos responsáveis pelos empreendimentos situados em áreas vizinhas às 

zonas de conservação e uso restrito.  Maicon/ Rizicultura menciona que é 

preciso ter cuidado para não atribuir culpa a determinados 

empreendimentos que “receberam” eventualmente espécies exóticas, 

citando caso de fugas de tilápias, por exemplo ou dispersão de Pinus pelo 

vento. Cecil diz que faz sentido e talvez seja o caso de propor uma nova 

redação que dê maior segurança jurídica. Patrícia/ UDESC menciona que se 

haverá norma falando do controle, subtende-se que pode criar. Menciona 

que até hoje não há nenhum controle e muitas espécies exóticas estão 

disseminadas no território, como tilápias, bagres e carpa-capim. Guarache 

cita exemplo da Brachiaria que pode é espalhada pelo vento, como isso 

poderá ser controlado e como a APABF poderá controlar. Gabriel entende 

que a APABF precisa discutir isso também na tripartite, pois Estado licencia 

piscicultura e aquicultura. Cecil sugere que se modifique a redação, 

especificando apenas a silvicultura: é obrigatório o controle e 

monitoramento de espécies exóticas invasoras pelos responsáveis pelos 

empreendimentos de silvicultura em áreas vizinhas a zonas de conservação 

e uso restrito, conforme definições acordadas na comissão tripartite. Em 

votação. 25 a favor. Contra e abstenções (0).  

 

28 de setembro de 2018 

Karina/ COMAM dá as boas vindas. O dia é iniciado com apresentação 

daquelas questões relativas ao zoneamento que a plenária entendeu que 

precisam ser melhor debatidas. 

28º tópico: ZONA REFÚGIO BALEIA. Prefeitura Garopaba pede exclusão da 

praia do centro e praia da Silveira como áreas refúgios. Nereida argumenta 

que no canto sul da praia de Garopaba há usos múltiplos e que na praia da 

Silveira há também muitos outros eventos. Cecil menciona que a definição 

das áreas refugio das baleias foram criadas pela IN Ibama em 2006 e 

sugere manutenção no plano de manejo até que sejam feitos estudos que 

apontem a possibilidade de exclusão e ou inclusão de determinadas áreas 

refúgio. Guarache fala que adiar essa decisão poderá demorar muito, pois 

qualquer alteração irá demandar muitos esforços. Sefton/ esportes também 

vai ao encontro dessa observação. Nereida/Pref. Garopaba pergunta à 

Karina/ Instituto Australis o ano dos estudos que embasaram a criação das 

áreas refugio. Karina responde que são de 2005. Nereida fala que são muito 

antigos para embasarem decisões do presente. Cidinha fala que as áreas 

refúgio são um instrumento de cuidado com as baleias e que é bem 

importante mantê-las no Plano de Manejo. Ledio/ ASPECI comenta que há 

um trafego intenso de barcos da pesca artesanal na praia central de 



Garopaba e que a APABF prioriza muito as baleias e pouco a pesca 

artesanal. Fala que precisa melhorar os estudos para facilitar a vida dos 

pescadores. Karina – Instituto Australis informa que está em processo de 

revisão do uso das áreas refugio pelas baleias e que em breve os resultados 

serão apresentados. Menciona ainda que tem duvidas sobre se o Plano de 

Manejo poderá mudar a IN que criou as áreas refugio. Cecil fala que no 

canto sul da Praia de Garopaba é permitido a atracação de barcos, sendo 

apenas proibido esportes náuticos motorizados. Relembra que a IN é do 

IBAMA e que o PM não pode revogá-la. O que pode acontecer é o Plano de 

Manejo excluir ou criar novas áreas e automaticamente a IN IBAMA cairá 

em desuso. Frente a varias inscrições de fala, Deti relembra o acordo de 

objetividade das falas. Karina – COMAM explica que o Plano de Manejo 

poderá ser alterado, mas que alterações de zonas requerem mais tempo. 

Sugere que não se crie zona refugio baleia, mas que se crie normas sobre 

as áreas refugio das baleias (que é uso temporário) na zona de usos 

múltiplos. Franco sugere que fique como zona divergente até resultado dos 

estudos, estabelecendo prazos visando qualificar o processo. Cecil sugere 

que seja aceito a sugestão da Karina – COMAM de que não se crie a ZONA 

REFUGIO DAS BALEIAS e que fique generalizado como ZONA DE USOS 

MULTIPLOS, mas mantendo as áreas refugio e todas as regras pertinentes a 

essa área e que podem ser alteradas mediante portaria. Ledio comenta 

sobre presença de baleias e que atrapalham a pesca, pois elas levam 

muitas redes causando prejuízos. Em votação proposta de mudar zona 

refugio para zona múltiplo, incluindo as áreas refugio e todas as regras 

pertinentes. Favor: 25. Contra: 0 e abstenção : 01. 

 

29º tópico: ZONA REFUGIO. SC PAR sugere inclusão da enseada do Rosa e 

praia de Itapirubá na Zona Refugio. Karina/ COMAM entende que está 

contida no mesmo debate anterior. Devemos esperar estudos que definam 

novas áreas ou não. Cecil relembra que a praia da Ribanceira já foi 

aprovado pelo Conapa como nova área refugio e que será publicada na 

Portaria do TOBE. Assim quando se revisar a portaria das áreas refúgio essa 

área será incorporada. Em votação: aprovado por unanimidade. 

30º tópico: ZONA USO RESTRITO. Esportes pede que seja possível inserir 

infraestrutura de ranchos de pesca e observação de baleias por terra, apoio 

ao esporte e turismo e escolas de surf. Karina - COMAM entende que já está 

contido na zona de uso restrito, desde que sejam estruturas rústicas. Ledio 

fala dos conflitos entre pesca e esportes. Sefton – esportes reitera a 

importância dessas infraestruturas para o desenvolvimento econômico e 

cultural da região. Cecil fala que a APABF concorda que seja possível a 

implantação dessas infraestrutura é importante para o turismo e esporte. 

Kika – SPU alerta para o alastramento de containers nas praias que afeta a 

paisagem. Ela menciona ainda a importância do Projeto Orla. Cida/ 

representante da pesca reforça a importância de debater a pesca artesanal 

nessas áreas. Em votação: a favor da proposta de inclusão desses usos: 20 

votos. Contra: 0 e abstenções: 05. 



31º tópico: ZONA USO MULTIPLO: Esportes pede que seja possível inserir 

infraestruturas de apoio a eventos esportivos e apoio a pesca e observação 

de baleias. APABF sugere que essas estruturas sejam temporárias, uma vez 

que essas áreas são ambientes de praia, que não permitem implantação de 

estruturas fixas. Kika comenta sobre informações equivocadas de que a 

União repassou para Município a responsabilidade de fazer a gestão da orla. 

Menciona que as Prefeituras precisam assinar Termo de Adesão. Cecil 

sugere que se inclua que essas infraestruturas são temporárias e que 

devem respeitar normativas especificas do Patrimônio da União. Sugere 

ainda que essa redação também seja incluída para norma idêntica aprovada 

anteriormente relativa à zona de uso restrito. Em votação. A favor da 

proposta: 26 votos (unanimidade) 

 

32º tópico: ZONA DE USO DIVERGENTE. APABF sugere apenas alteração de 

texto na descrição dessa zona. Guarache de acordo com a descrição, mas 

expressa preocupação com o prazo que essa Zona que é temporária e que 

irá mudar de status quando a justiça tomar uma decisão, incorporando-se a 

outra zona da APABF. Fala também que caberá ao CONAPABF definir em 

qual zona serão incorporadas as “zonas divergentes” pós-decisão judicial e 

que independente do tempo da Justiça, o Conselho precisará definir quando 

e como irá decidir qual zona. Prof. Sergio comenta que a descrição está 

confusa, pois diz que a Zona “é uma área”. Cecil fala que será feita uma 

revisão geral para evitar esses equívocos. Karina – COMAM fala que se a 

Justiça decidir que as pessoas podem ocupar será incorporada como Zona 

Moderada e caso tenham que ser demolidas as edificações, provável que 

passe para zona de uso restrito. Guarache e Franco entendem que é 

importante o Conselho ser ouvido nessa decisão. Cecil fala que está de 

acordo que se insira esse dispositivo. Em votação. A favor: 27 

(unanimidade) 

33º tópico: ZONA USO DIVERGENTE. APABF sugere incluir a primeira 

quadra da Praia da Barra e APP de 100m do canal de acesso da Lagoa de 

Encantada Em votação: a favor (25) por unanimidade. 

 

34º tópico: ZONA USO DIVERGENTE. APABF sugere alteração textual nos 

objetivos. Em votação. A favor (24). 

 

35º tópico: ZONA USO RESTRITO. APABF sugere inclusão textual na 

descrição da zona. Mais especificamente uma frase que estava como norma 

foi incorporada na descrição. Plenária lembra que já isso já foi definido 

ontem e que a redação inclui permissão para construções, desde que de 

interesse social, utilidade pública e baixo impacto. Há varias considerações 

sobre trocas de palavras. Cecil pede que a Plenária não se apegue a 

palavras, pois a intenção é evitar longas discussões e pede confiança que a 

APABF irá revisar os textos. Fala que há outros três itens que são 



meramente revisão de texto. Vladimir/IPHAN fala da necessidade de inserir 

um glossário para conceituar diversos termos, como “natureza rústica”. 

Guarache fala que é melhor não fazer glossário depois da aprovação do 

Plano, pois dependendo do conceito alguns podem não concordar. Em 

votação: A favor de que a APABF irá revisar os itens “revisão textual” com 

bastante acuidade. A favor: 23. Contra (0). Abstenção (1). 

 

36º tópico: ZONA USOS MULTIPLOS. APABF propõe nova redação nos usos 

permitidos, trazendo para esse um item que estava como norma, 

especificando a permissão de aquicultura em lagoas, desde que com 

espécies nativas. Marcelo/EPAGRI fala que a aquicultura está em franca 

expansão em todo mundo e que pode ser fonte de renda para pescadores. 

Guarache fala que com pacote tecnológico é possível criar exóticas com 

segurança. Ele também fala que a APABF não dará conta disso, pois muitas 

lagoas estão parte na APABF e parte fora. Pergunta como isso será 

controlado. Cecil fala que proibir espécies exóticas é uma questão que a 

APABF defende fortemente. Ale/ EKKO BRASIL sugere que se exclua a 

aquicultura da zona de usos múltiplos. Rodrigo/ UNISUL fala que os 

conselheiros precisam se informar melhor sobre o impacto das espécies 

exóticas na conservação da biodiversidade. E que já acontece casos de 

muitos prejuízos ambientais e econômicos. Em votação. A favor do texto 

sugerido pela APABF: 22 votos. Contra: 4 votos e abstenção: 01. 

 

Vencida o debate e votação desses itens, a Plenária passa a apreciação de 

objetivos. 

37º tópico: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. APABF sugere inclusão do objetivo 

“promover o ordenamento e controle das atividades de observação de 

cetáceos, por água, terra e ar”. Cecil argumenta que esse objetivo 

(desdobrado do 1º objetivo) reforça o entendimento da APABF sobre 

observação de cetáceos. Em votação. A favor inclusão: 24 votos 

(unanimidade) 

38º tópico.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. APABF sugere inclusão do objetivo 

“promover o monitoramento, controle, gestão da informação e 

ordenamento das atividades pesqueiras. Cecil traz argumentos. Em 

votação: a favor da inclusão: 26 votos (unanimidade) 

 

Nesse instante passa-se a análise, debate e votação de normas. 

39º tópico: Norma Geral. FloripAmanhã sugere inclusão de norma “quando 

o zoneamento previsto neste plano de manejo conflitar com a previsão do 

Plano Diretor Municipal, prevalecerá a regra municipal quanto ao uso e 

ocupação do solo, sem prejuízo da incidência das demais normas jurídicas 

que tratam de restrições administrativas de usos previstos no Código 

Florestal e Lei de Parcelamento do Solo”. Rode argumenta que se não incluir 



essa norma, a APABF estará rompendo com o pacto das oficinas de que 

debateria com as prefeituras as incoerências, mas do jeito que o Plano está 

propondo zonas está sendo impositivo. Cecil fala que não se está rompendo 

o pacto, porque em momento algum se falou que se aceitariam tudo que os 

Planos Diretores trazem, pois se assim fosse, não faria nenhum sentido 

elaborar o plano de manejo da APABF. Procurador Martin fala que o 

entendimento é competência comum legislar sobre ocupação solo e 

ordenamento territorial em Unidades de Conservação e que em algumas 

situações o Plano de Manejo da UC pode, sim, se sobrepor aos Planos 

Diretores. Cecil reforça que sempre foi coerente, porque jamais a APABF 

deixou de conversar com Prefeituras e Câmaras de Vereadores, que sempre 

buscou o diálogo. Fala também que deixou claro que, em algumas situações 

de não convergência entre PM e Plano Diretor, poderia sim, o Plano de 

Manejo gerar inseguranças jurídicas.  Em votação. A favor de incluir essa 

norma: 06. Contra: 19. Abstenções: 03.  

40º tópico. Norma Geral. IMA sugere inclusão de norma “competência sobre 

licenciamento ambiental... “ . Representante do IMA não está presente para 

defender essa proposta. Cecil comenta que em princípio concorda, mas 

reforça a necessidade de criação de comissão tripartite e sugere que se faça 

uma discussão na hora do almoço, trazendo uma proposta para tarde. 

Comenta que isso é válido para outras duas normas que IMA sugere 

inclusão. Plenária de acordo que se discutam pós o almoço.  

41º tópico. Norma Geral. IMA sugere inclusão de norma “a implantação de 

atividades consideradas de utilidade pública.... “. Cecil comenta que a 

redação está confusa e sugere discussão a tarde. Plenária aprova. 

42º tópico. Norma Geral. Mangue Vivo e Mineração sugere inclusão de 

norma “mantido o direito de continuidade das atividades consolidadas, em 

exercício e aquelas já autorizadas, etc.. “ . Gabriel pergunta o que vai 

acontecer com atividades, como oficinas mecânicas dentro de zona uso 

moderado que não prevê esse uso. Cecil sugere que seja discutido a 

posteriore, juntamente com tema do licenciamento.  

43º tópico. Norma geral. APA sugere inclusão de norma: é proibida a 

instalação de redes de energia elétrica em APPs sem autorização dos órgãos 

ambientais competentes. Cecil defende a proposta, e Rode comenta que 

considera adequada. Favor: 21 votos, Contra: 3 Abstenção 1. 

44º tópico. Norma geral. Floripamanhã sugere revisão da norma “é proibido 

o uso de herbicidas nas APPs de margem de lagoas e nos terrenos de 

Marinha da APABF”...”. propõe convergência com ACIG e APABF, 

considerando outras propostas. Guarache diz que APA fala em proibir. E que 

pode haver necessidade de controle de algo maior, que exija defensivo. 

Rode esclarece que FATMA fez isso no parque do Rio Vermelho, contratando 

especialista e enfatiza os aspectos positivos de não engessar. Cecil propõe 

redação de convergência, segue Floripamanhã, trocando herbicida por 

agrotóxico, e inclui é proibido o uso de agrotóxico nas APPs de margens de 

lagoas e terrenos de Marinha da APA, salvo nos casos de defesa pública ou 



adoção de medidas que assegurem a não contaminação dos recursos 

hídricos. Cidinha comenta que se sabe que existem várias situações em que 

é necessário, mas que existem herbicidas alternativos para a mesma 

eficácia, e pede que seja contemplado na proposta. Kica gostou da proposta 

do Cecil, mas recomenda cuidado para não abrir exceção para controle de 

espécies exóticas invasoras. Carlyle adere à demanda e solicita que o texto 

priorize o uso de substâncias orgânicas e agroecológicas. Elisa pede outra 

ressalva de que se exija justificativa técnica para a autorização sem exigir o 

uso de produtos alternativos. Cecil considera vaga a proposta, sem 

enxergar consistência técnica. Comenta também que já se retirou a 

necessidade de autorização da APA para a retirada de exóticas, e é preciso 

ter coerência. Kico menciona os tratos culturais mecânicos como solução 

prioritária, e somente depois de esgotado se poderia utilizar defensivos. 

Patrícia fala dos problemas que os agrotóxicos causam à saúde e sugere a 

proibição de uso em toda a APA. Lédio comenta da ressaca de 2016-17 que 

derrubou o rancho na praia Vermelha, e das 11 horas da praia, que Ronaldo 

identificou como exótica, mas que foi utilizada para fixação da duna. Rode 

fala da necessidade de não engessar a APA, de ver cada caso, e que 

autorizações pequenas e recorrentes esgotariam a APA de serviço. Rodrigo 

diz que cada caso tem outra solução, que deve ser estudada, e propõe que 

a APABF seja livre de agrotóxico. Elisa diz que deve ser justificada a 

necessidade técnica, e que algo proibido pode ser justificado, como fica. 

Beltrame/ Comite Bacias Tubarão se apresenta e comenta sobre a proibição 

em terrenos de Marinha e pede esclarecimento, considerando que existem 

terrenos de Marinha com e sem APPs, e como ficam os acrescidos. Franco 

diz que as posturas são emocionais, e não racionais e que a condição de 

fazer deve ser justificada, devendo ficar muito clara a responsabilidade da 

permissão. Enfatiza. Elisa diz que existem dois pontos a analisar. A primeira 

é a alternativa à técnica, não podendo haver outra possibilidade. E se é 

possível exigir essa anuência a um projeto apresentado por profissional 

habilitado que se responsabilizaria pelo uso do agrotóxico. Cecil voltando da 

emoção para a razão para encaminhar, analisando se podemos ter 

exceções. Mantem-se o texto nas margens de lagoa e terrenos de Marinha, 

incluindo os acrescidos, salvo casos de defesa e saúde pública, com adoção 

de medidas que garantam a proteção aos recursos hídricos, com 

justificativa técnica e com autorização da APABF. Carlyle pede para Franco 

reforçar o entendimento de terrenos de Marinha para o banimento do 

agrotóxico, citando ainda municípios e países que estão avançando para o 

fim dos agrotóxicos. Cidinha reconhece as exceções, mas adere ao 

banimento, pois sabe que a defesa civil vai justificar. Sabe de propriedades 

no Rosa e no Luz que usam agrotóxicos para remover erva baleeira, em 

quase todas as propriedades do morro do Rosa e do Luz. Cita o Gaia, que 

tem funcionários trabalhando para não ter e o vizinho não quer gastar e 

joga veneno. Guarache diz que no trâmite legal que toda a venda de 

agroquímicos tem um receituário que é assinado por um técnico que passa 

a ser responsável pelo uso. Sefton diz que pode ser feito fácil controle junto 

às agropecuárias. Cida Ramos coloca que esse ponto é muito importante, 

por causa das lagoas, o problema do agrotóxico. As águas estão verdes, 



azuis, coloridas, e os pescadores estão com problemas de pele. Marcelo 

pede esclarecimento sobre as APPs e terrenos de Marinha. Cecil esclarece 

que são os dois, nas APPs de margem de lagoa e nos terrenos de Marinha e 

acrescidos. Franco comenta que deve ser um objetivo para toda a APA, mas 

com ponderação, pois pode haver um rizicultor que está caminhando para 

ser orgânico, mas que precisa ter viabilidade. Mas que APPs é 

inquestionável. Devemos ter um plano para tirar os agrotóxicos da APA. 

Este é um tema extremamente precioso. Patrícia diz que os agricultores 

devem ter um tempo para se programar para retirar, e que na oficina do 

Rincão desde que a prefeitura proibiu para limpar as ruas, a população de 

mesodesma retornou. Cecil sobre a fala da Cida, que se está propondo 

proibir agrotóxicos, que é um passo rumo a uma APA livre de agrotóxicos, e 

que as exceções são exceções a essa regra. E que o caso das lagoas não é 

por uso para saúde pública, mas uso indiscriminado. A APA tem uma ação 

de gestão para avançar no entendimento com a rizicultura, no sentido de 

construir uma proposta para transição para a rizicultura orgânica, e que são 

avanços que o Plano de Manejo está trazendo. Sergio diz que a proibição 

fica estabelecida, mas o problema são as exceções, que é um paradoxo usar 

um veneno para melhorar a qualidade de vida. E se está assumindo que 

não existe alternativa tecnológica, o que não é verdade. Sebastião fala do 

trabalho que existe com a UNISUL para pesquisa sobre controle natural de 

insetos. Procurou a SDR para discutir a viabilidade, a UNISUL para começar 

o trabalho. Faz três anos e não prosperou. FACISC já teve três moções 

cobrando do governo do estado os recursos. Guarache pede ajuda aos 

advogados, que o abuso não deve impedir o uso. Os abusos levantados 

devem ser coibidos. Que a regra está posta, e estamos tratando das 

exceções que existem ou poderão existir. Em votação. Proposta  “é proibido 

uso de  agrotóxicos   nas APP´s de margem de lagoas e nos terrenos de 

marinha e acrescidos da APABF , sem alternativa e em casos de saúde 

publica..” (REVER REDAÇÃO). Favor: 7 votos. Contra: 17. Abstenção (1). 

Em votação, proposta original “proibido uso de  agrotóxicos   nas APP´s de 

margem de lagoas e nos terrenos de marinha e acrescidos da APABF”.   A 

favor: 15. Contra (4) Abstenção (5) 

 

45º tópico: Normas Gerais. ACIM – ACIG e Floripamanhã sugerem exclusão 

da Norma “é proibido retirar, mover ou danificar qualquer objeto, peça, 

construção ou vestígio de patrimônio cultural.... “. Guarache argumenta que 

não é competência da APABF legislar sobre o tema. Rode fala que isso já é 

competência de outras instituições e que legislar sobre isso será atrair 

poder de policia para a APABF e gerar conflitos. Procurador Martin entende 

que não há conflitos, pois em caso de duas multas fica valendo a primeira 

Procurador diz que já existe jurisprudência e que sambaqui é considerado 

patrimônio natural. Rode fala que isso já é competência de outras 

instituições e que legislar sobre isso será atrair poder de policia para a 

APABF e gerar conflitos. Entende que não há conflitos, pois em caso de duas 

multas fica valendo a primeira. Procurador Martin diz que já existe 



jurisprudência e que sambaqui é considerado patrimônio natural. Rafael fala 

que fiscalização é competência comum dos órgãos e fala da necessidade de 

maior fiscalização sobre esse patrimônio que está sendo dizimado em vários 

locais, especialmente em Laguna. Cida menciona que na época de criação 

da RESEX, o argumento contrário era que já existiam normas suficientes do 

município e que não necessitavam de outras. E que é importante que mais 

de um órgão faça a fiscalização e cuide do patrimônio. Guarache fala que 

em um país quebrado é impensável que vários órgãos façam a mesma 

coisa, pois isso é absoluto desperdício de recursos públicos. Em votação. A 

favor da exclusão da norma: 5 votos. Contrários: 20 votos. Abstenções: 1 

46º tópico: Normas Gerais. ACIM – ACIG e Floripa Amanhã sugerem 

exclusão da norma “os sambaquis ficam protegidos em uma faixa de 200 m 

a partir da sua base..”. Rode diz que o argumento é o mesmo do anterior 

acrescido que se faz necessário revisar o regramento do IPHAN, pois é 

possível que já exista essa regra e seria desnecessário recriar a mesma 

regra. APABF mantém a proposta de manutenção da norma. Rafael – 

Rasgamar defende igualmente a manutenção da norma. Rode pergunta 

caso o IPHAN tenha uma regra diferente, qual vale? Sugere que se inclua, 

“na ausência de normas do IPHAN, permanece a regulamentação da 

APABF”. Cecil aceita sugestão da Rode. Em votação: proposta de excluir 

toda a norma (3 votos). Proposta de manter o texto com inclusão do 

adendo (23 votos). 

47º tópico. Normas Gerais. FloripAmanha sugere incluir norma “as 

atividades no interior da APA, no prazo de um ano a contar da publicação 

deste Plano, deverão adotar as boas práticas do setor, se houve, atinentes 

a sua implantação e operação”. Cecil fala que isso foi discutido na 2ª OPP, 

mas que não houve consenso. Ele fala que será de muito difícil 

cumprimento dessa norma e sugere que seja levado para o plano de ação 

ou como um desafio de gestão, dentro de um programa específico, pois isso 

pode envolver criação de selos. Rode fala que a norma é justamente para 

diferenciar atividades que acontecem dentro e fora da APABF. Rafael 

interpreta que a norma está muito ampla e pode abrir brechas de usos em 

diversas zonas. Menciona que os termos “boas práticas” são muito 

genéricos e causarão insegurança jurídica. FloripAmanhã retira a proposta.  

48º tópico. Normas Gerais. Floripamanha, mineração e mangue vivo 

sugerem exclusão da norma “é proibida a extração mineral em terrenos de 

marinha”. ACIM, ACIG sugerem incluir na norma “em desacordo com a Lei”. 

Rode retira a proposta dela e está de acordo com a redação proposta pela 

ACIG e ACIM. Kika aceita redação e sugere acrescentar, “desde que não 

esteja em ambiente de praia e APP”. Cecil entende desnecessário criar 

norma geral sobre mineração, pois isso já está contemplado nas respectivas 

zonas que podem ter mineração. Fala que essa regra fala especificamente 

de terreno de marinha e que existem terrenos de marinha em várias zonas. 

Ele sugere que se exclua essa norma geral. Sugere revisão se isso já não 

está contemplado nos regramentos de usos das zonas já votados no dia 

anterior. Plenária de acordo. 



49º Normas Gerais. FloripAmanha sugere inclusão de norma “Todo ponto de 

drenagem em direção aos rios, às lagoas e ao mar deverá ser dotado de 

equipamento de retenção de sólidos para evitar o carreamento de resíduos aos 

corpos hídricos. Nos pontos já instalados, o responsável pela drenagem terá o 

prazo de três anos para sua implementação”. Rode fala que isso evitaria toda 

a poluição decorrente de calhas pluviais chegassem ao mar. Cecil fala que 

gosta muito da norma, mas se solidariza com as Prefeituras que talvez não 

tenham condições de cumprir com essa norma. Marcelo -EPAGRI diz que 

concorda desde que excetue os canais de drenagem das lavouras de arroz. 

Rode diz que já é legalmente proibido a rizicultura lançar seus efluentes 

sem tratamento prévio. E que entende a importância de se dar um prazo 

para adequações.  Bruno/IMA fala que é muito importante essa norma, mas 

sugere trocar a palavra equipamento por “infraestruturas”. Prof. 

Sergio/UNISUL pede para especificar se essas drenagens são gerais ou 

somente urbanas. Rode diz que apenas drenagens urbanas. As estruturas 

são redes ou caixas de suspensão de sólidos e que precisam ser operados 

pelo Município e ou concessionaria do serviço público do saneamento. E que 

a lei do saneamento já prevê a implantação dessas estruturas. Nereida/ 

Prefeitura Garopaba fala que para votar precisaria ter um levantamento de 

quantas “bocas de lobo” existem em Garopaba. Ronaldo/ APABF fala sobre 

colocação de caixas de areia para carrear resíduos numa estrada em Rio 

Grande e que está sendo bem eficiente. Ele entende que precisa qualificar 

melhor a gestão do saneamento antes de propor normas pontuais. Sugere-

se a seguinte redação: “Todo ponto de microdrenagem urbana em direção 

aos rios, lagoas e mar deverá ser dotado de conjunto de medidas, 

estruturais e não estruturais, para retenção preventiva para evitar o 

carreamento de resíduos sólidos aos corpos hídricos. Nos pontos já 

instalados o responsável pela drenagem terá prazo de 3 anos para 

apresentar seu plano de drenagem”. Em votação: A favor: 20 votos. 

Contrários: 05 votos  

 

Após almoço, é retomada a Plenária com apresentação do texto da norma 

sugerida pelo IMA que trata das competências do licenciamento ambiental. 

Cecil comenta que essa redação busca englobar aspectos relativos 

continuidade de atividades em geral que já estão licenciadas na APABF 

incluindo mineração: 

50º Tópico: A proposta é “1. será exigida a manifestação do ICMBio no 

licenciamento ambiental das atividades e empreendimentos a serem 

instalados no interior da UC, nas hipóteses e com os efeitos a serem 

definidos na comissão tripartite. 1.1será exigida a manifestação do ICMBio 

no licenciamento ambiental das atividades e empreendimentos instalados 

no interior da UC em zonas onde essas atividades não estejam previstas, 

nas hipóteses e com os efeitos a serem definidos na Comissão Tripartite. 

1.2 nas hipóteses que as atividades sejam proibidas naquelas zonas será 

exigida manifestação vinculante na regularização ou renovação de licenças. 

1.3 Caso o ICMBio decida pela inviabilidade do licenciamento, a cessação do 

empreendimento ocorrerá após a justa indenização, se cabível.”IMA não 



concorda com a questão de que seja vinculante, nos casos que não tem EIA 

RIMA. Val comenta que é perigoso colocar questão da indenização, pois 

poderá acontecer de atividades que estejam irregulares pedirem 

indenização quando cessadas. Cecil comentou que isso já é previsto em lei. 

Guarache diz que se na redação da norma não houve consenso, pois o IMA 

não concorda que haja manifestação vinculante, ela não deve ser apreciada. 

Cecil responde que foi uma proposta do grupo, que não houve 100% de 

convergência e isso será votado pela Plenária.  Em votação. Favor item 1: 

25 votos. Abstenção (2). Favor item 1.1: 25 votos. Abstenção (2). A Favor 

do Item 1.2. : 22 votos. Contra: 3 votos. Abstenção: 2 votos. A favor do 

Item 1.3: 24 votos. Contra: 0. Abstenções: 3 

 

51º tópico: Norma da Zona de Uso Restrito. FloripAmanhã sugere uma 

inclusão no texto da norma 7 – é proibido o acesso de veículos motorizados 

nas dunas. Rode sugere incluir “salvo para o exercício de atividades 

autorizadas ou licenciadas”. Rafael sugere que seja mantido o texto original. 

Guarache fala de situações que precisa entrar veículos para retirada de 

espécies invasoras. Val entende que a única exceção que cabe trânsito 

motorizado em dunas é fiscalização e monitoramento. Rode comenta 

também sobre atividades licenciadas como instalação de parques eólicos 

que evidentemente requerem uso de veículos. Karina – Australis menciona 

os casos do monitoramento de praias que precisa atravessar dunas e 

também situações de encalhe de animais marinhos. Cecil diz que concorda 

com esses casos de exceções e que é preciso prever. Aqui se discute 

também que há proposta de um texto similar pelo Boto Flipper para Zona 

de Uso Múltiplo que fala das possibilidades de trânsito motorizado, carga e 

descarga em eventos esportivos, dentre outros. Grupo discute que a norma 

proposta pelo Boto Flipper é muito ampla ao mesmo tempo focada somente 

em eventos esportivos. Cecil salienta que também existem situações de 

barcos de pesca amadora que precisam de um trator para ser colocados no 

mar, citando casos que acontecem em Balneário Rincão. E sugere 

permissão de carga e descarga de barcos e jet skys desde que o carro não 

fique estacionado na praia. Rafael fala que precisa esmiuçar mais a norma, 

visando impedir que particulares façam contínuas e diárias cargas de 

descargas de equipamentos nas praias. Samuel fala que é óbvio que deve 

permitir. Sugere-se colocar em votação a norma 17 (zona usos múltiplos). 

A favor: 21 votos. Unanimidade. Contra a inclusão dos itens V e VI (caso de 

veículos de apoio a eventos devidamente autorizados pela APABF; carga e 

descarga de embarcações, sem permissão de estacionamento). 6 votos. 

Fica aprovada norma 17 (zona múltiplos) com inclusão do sub-item V e VI. 

Henrique/ CR9 pede a palavra para se despedir do grupo. Menciona que 

está comprovada a maturidade do Conselho para vencer os desafios. 

Comenta que cada vez mais seremos demandados para fazer analises 

complexas. E que a grande aposta nas 41 UCs Federais existentes no sul do 

Brasil (PR, SC e RS) é gerar bem estar, qualidade de vida e prosperidade. 

Menciona o cuidado que se faz necessário com o fato que talvez estejamos 



abarcando uma agenda com responsabilidades maiores das que já se tem 

no presente. Diz que isso será visto com cuidado pela equipe técnica em 

jurídica em Brasília. Sai com coração leve, orgulhoso e contente de ter 

participado desse processo. Despede-se juntamente com Martin Procurador 

do ICMBio. 

Considerando o adiantado da hora, observa-se a necessidade de se fazer 

uma plenária de mais 01 dia para finalizar o processo. Cecil sugere que 

façamos já na semana que vem, pois estará ausente nas 02 semanas 

subsequentes. Fica agendada próxima plenária para 03 de outubro – 

quarta-feira, às 8h no IFSC. Aqueles conselheiros titulares que não puderem 

devem acionar o seu suplente. No caso de impossibilidade de ambos, é 

possível indicar por oficio uma terceira pessoa. Ale do Instituto Ekko Brasil 

informa que não poderá comparecer e desde já confia nas decisões tomadas 

pela plenária. 

Retomando o processo de debate e votação das normas. Debate-se 

novamente a norma 7 do uso Restrito (é proibido o acesso de veículos 

motorizados nas dunas) sugere-se nova redação: “É proibida a entrada, a 

permanência e a circulação de veículos automotores nas dunas, exceto os 

veículos mencionados a seguir, quando a serviço de suas respectivas 

atividades: (I) órgãos de segurança pública, (I) órgãos públicos de 

conservação e proteção do meio ambiente, (III)serviços de emergência, 

serviços públicos, de pesquisa e monitoramento; (IV) indivíduos que 

somente possuem acesso às suas residências por essa via, devidamente 

cadastrados e identificados. (V) atividades licenciadas, conforme item 

xxdesse plano de manejo e (VI) nos casos de veículos de apoio a atividades 

e eventos devidamente autorizados pela APABF”. Cidinha diz que acha 

inconcebível que aprovemos essa norma. Rafael também expressa 

preocupação sobre item da atividade licenciada, pois pode abrir espaço para 

Prefeituras para eventos licenciados pelas Prefeituras. Cecil esclarece que é 

somente para atividades licenciadas, conforme aprovado na norma anterior 

que trata do licenciamento ambiental. Em votação norma do item I a V: A 

favor: 25 votos (unanimidade). Em votação o item (VI). A favor: 14 votos; 

Contra: 11 votos.  

52º tópico. Norma 9 da Zona de Conservação. Mangue Vivo e Mineração 

sugere exclusão da norma “é permitida a retirada de espécies exóticas 

invasoras, tais como pinus, casuarina e eucalipto, mediante autorização da 

UC”. Gabriel sugere excluir, pois é do interesse social a retirada das 

exóticas e que isso só gera trabalho extra para APABF, e mesmo sob 

justificativa que necessitam de PRAD, relembra que o ICMBio não licencia. 

Cecil fala que são áreas sensíveis e que não é qualquer maneira de suprimir 

que será aceito, pois para a APABF é importante orientar e monitorar os 

processos de recuperação das áreas degradadas. E que mesmo a APABF 

não licenciando, é de praxe que ela peça PRAD. Também fala que o IMA não 

licencia supressão fora de APP. Kiko chama atenção que é suprimir é do 

interesse, mas que a retirada costuma causar mais danos do que a 

presença, considerando a entrada de caminhões. Cecil sugere nova redação 



“é permitida a supressão de exóticas, mediante autorização da UC”. Em 

votação. A favor: 19 votos. Contra: 01 e abstenção: 01 voto. 

 

53º tópico: Inserção de norma na Zona Rural. Mangue Vivo e Mineração 

sugere incluir norma dispondo que a expansão urbana nestas áreas seja 

previamente aprovada pelos entes municipais, conforme seus planos 

diretores. Cecil sugere exclusão, pois já está estabelecido que os municípios 

aprovem as mudanças de zona em seus planos diretores. Mangue Vivo e 

Mineração concordam em abrir mão dessa proposta. 

 

54º tópico: Inserir norma que permita a expansão urbana na zona de uso 

moderado. Paulo – Mangue Vivo argumenta que as cidades precisam 

crescer e que também há questões relativas à REURB que regularizará 

muitas áreas consolidadas. Cecil informa que a própria descrição da zona já 

define que são zonas de expansão urbana. Mangue Vivo retira proposta. 

 

55º tópico: Norma 16 na Zona de Uso Múltiplo. APABF sugere revisão do 

texto propondo: é proibido o despejo de efluentes sem tratamento em 

corpos hídricos em desconformidade com os enquadramentos estabelecidos 

em norma. Arnaldo entende que é preciso qualificar (que tipo de 

tratamento, que tipo de enquadramento, por exemplo). Ronaldo informa 

que o tipo de enquadramento é o dado pela Resolução CONAMA. Bruno 

sugere substituir o termo “despejo” por “lançamento”. Rode sugere 

melhorar a redação: “é proibido o despejo de efluentes sem tratamento em 

corpos hídricos ou em desconformidade com os padrões de lançamento e 

enquadramentos estabelecidos em norma’. Em votação essa última 

redação. A favor: 18 votos. Contra: 06 votos.  

56º tópico: Norma 2 na Zona Refugio. APABF sugere excluir “é proibida a 

realização de eventos” e incluir norma “eventos esportivos e culturais são 

passiveis de autorização direta pela UC em conformidade com as 

orientações técnicas e normativas do ICMBio nas áreas de refúgio das 

Baleias Francas, no período de ocorrência das baleias franca, excetuando-se 

os casos vedados na IN 102”. Ivan sugere incluir “evento sustentável”. Cecil 

entende que isso é muito vago, e que será a autorização que irá definir a 

sustentabilidade ou não de cada evento. Em votação. A favor: 24 votos 

(unanimidade) 

Considerando o adiantado da hora, encerra-se a o processo de análise, 

debate e votação das normas. Franco pergunta se será possível vencer as 

pendências restantes com apenas mais um dia de plenária. Cecil informa 

que falta debater questões relativas a zonas dos municípios e temas 

associados a áreas úmidas, mata atlântica, pesca e baleias. Apresenta a 

metodologia acordada com o GT Plano de Manejo. Fala que a proposta é 

que os debates aconteçam apenas nos grupos e que a Plenária não retome 

debates e que se atenha apenas a votar os encaminhamentos dos grupos. 



Ele explica a metodologia de votação. Val sugere que se houver consenso 

nos grupos, cabe a Plenária retificar a decisão do grupo, mediante 

exposição dos argumentos do grupo. E que a Plenária pede esclarecimentos 

somente naquelas situações que não houve consensos. Guarache sugere 

que a Plenária vote mesmo que haja consenso, podendo inclusive votar a 

proposta original.  

Ainda sobre a Plenária, Cecil sugere que essa Plenária será suspensa e 

retomada na próxima quarta-feira. Foi aprovado por unanimidade.  

Passa-se para assuntos gerais/informes: 

Ale /Instituto Ekko Brasil entrega aos conselheiros uma pequena eco-bagde 

algodão para coleta resíduos nos carros que traz como slogan “Eu amo a 

APABF: 01 território, 09 municípios, muitas espécies”. 

René/ UFSC. Sobre edital de eleições de cadastramento de instituições nas 

próximas eleições de 22 de novembro, pede para que seja avaliada a 

possibilidade da UFSC encaminhar documentação, mesmo ciente que o 

prazo já expirou. O mesmo é reforçado por Bruno do IMA, que pede dilação 

de prazos para envio de documentos visando cadastramento no processo de 

eleição. Franco fala que essas instituições são de suma importância para o 

CONAPABF e que cabe avaliar esse pleito. Guarache diz que isso deve ser 

decido pelo Comitê Eleitoral. Val comenta que existe o Comitê Eleitoral mas 

que a Plenária é soberana e teme pela possibilidade de abrir precedentes. 

Guarache fala que todos louvam a democracia, mas na primeira 

oportunidade quebram as regras criadas. Deti fala que a democracia “doi” 

quando ela não atende aos nossos interesses. Fala que invocar a ilegalidade 

e ao mesmo tempo atropelar o processo de elaboração do plano de manejo, 

com judicialização e falsas informações (plano de manejo não foi 

participativo) por parte das instituições empresariais conselheiras foi 

irresponsável, anti ético e desleal. Reitera que o comitê eleitoral, designado 

pela plenária, para fazer um trabalho, não está acima da Plenária. E propõe 

Comissão de Ética para analisar a atuação e procedimento das 05 entidades 

empresariais conselheiras que judicializaram o Plano. Guarache pede direito 

de resposta e fala que Deti se acha dona do conselho e que nunca respeitou 

a democracia, a menos que fosse do seu interesse. Diz que é um direito de 

qualquer entidade procurar seus direitos sempre que se sentir lesada. 

Menciona seu tempo de dedicação ao CONAPABF e que não aceita a pecha 

de ser anti ético. Se desliga do Comitê Eleitoral e reitera que as entidades 

empresariais irão para justiça com mais força ainda. Franco reitera que não 

ter o IMA do Conselho é uma perda enorme assim como a perda do 

Guarache. Pede que haja calma em respeito a tudo que foi construído até 

aqui. Mazinho fala da importância da coletividade no Conselho e fala de 

questões de respeito ao lugar e concorda com Deti que as conselheiras 

foram antiéticas. Val menciona que a fala tão enfática da Deti é o pensar da 

maioria que ficou surpresa com o pedido de suspensão da plenária na 

Justiça. Diz que tem grande admiração pelo Guarache e que é preciso 

diferenciá-lo da entidade que o mesmo representa. Entende que ele 

desempenhou um papel anti-etico pois está aqui dentro o tempo todo mas 



quando os interesses de sua instituição não foram atendidos judicializou sob 

falsa informação que não foi participativo. Fala também que a judicialização 

ajudou muito a fortalecer o conselho e o plano de manejo, haja visto o 

entendimento do Juiz. Cidinha fala de todo seu aprendizado nesse conselho 

e de todo o respeito que se estabeleceu entre os conselheiros, mesmo entre 

ela e Guarache, com todas as diferenças. E que sim foi uma traição da 

ACIM. E que hoje novamente foi inadmissível a falta de respeito com que 

ele tratou a Deti, que jamais foi ditadora nos processos de condução do 

Conselho. Fala que participação não se ganha no grito, se conquista com 

amor e muito diálogo. Que nesse momento não existe panos quentes. 

Calma e serenidade sim. E que precisa se criar uma comissão de ética. 

Karina/ Instituto Australis fala que se sentiu muito incomodada e 

desrespeitada com o posicionamento da ACIM, que através de seu 

conselheiro acompanhou, decidiu e pactuou tudo o tempo todo 

Cecil sugere que o pedido de criação de comissão de ética seja 

encaminhado na Plenária de dezembro. Sugere também que na próxima 

quarta-feira se decida sobre a possibilidade de dilatar prazos para cadastro 

processo eleitoral. Franco /Fundação Gaia cede a palavra para Gabriel que 

sugere que se abra novos prazos de 30 dias para credenciamento de 

instituições que desejem participar do processo eleitoral, pois não há 

dúvidas sobre a importância do IMA e do IFSC no CONAPABF. Cecil coloca 

em votação. Por unanimidade aprovada abertura de novos prazos para 

credenciamento de entidades no processo eleitoral. Prof. Sergio pergunta 

sobre a possibilidade de credenciar o Comitê de Bacia no Conselho. Val 

informa que o Comitê não tem figura jurídica e que pelo atual Regimento 

Interno não é possível. Que a inserção do Comitê de Bacia só é possível se 

o regimento for alterado. Rode fala que a palavra é tolerância, pois é muito 

fácil tolerar aqueles que amamos, mas tolerar o diferente é justamente o 

desafio. Menciona ainda que judicializar é um direito de todos e que não 

podem ser punidos por isso. Fala ainda que provavelmente a tese de “plano 

não participativo” partiu exclusivamente dos advogados que costumam 

decidir sozinhos qual “tese” prospera numa ação.  

Cecil faz um agradecimento a toda equipe do Plano de Manejo e equipe de 

apoio que foi fundamental para o pleno desenvolvimento da reunião. 

Encerrada a primeira parte da Plenária que fica suspensa até 03 de 

outubro/2018. (ANEXAR LISTA PRESENÇA) 

 

CONTINUIDADE DA PLENARIA 03 OUTUBRO DE 2018 - IFSC 

 

Abertura: Retomada com quórum de 26 conselheiros. Cecil da boas vindas e 

explica metodologia do dia. Relembra acordos de convivência. 

O debate do Plano de Manejo é retomado com a questão relativa a Zona de 

Uso Restrito, em que a APABF traz uma proposta.  



56º tópico: ZONA DE USOS RESTRITO (descrição e locais). Cecil apresenta 

nova proposta, visando contemplar outras possibilidades de usos. No item 

a: texto revisado: áreas costeiras de restingas fixadoras de dunas e dunas 

de norte a sul da APABF. “Aplica-se o regime próprio da Zona de Uso 

Moderado às áreas localizadas dentro desta zona que não se configurem 

como uma das hipóteses descritas nos itens “a” a ”j”. O licenciamento de 

atividades e empreendimentos localizados nestas áreas será concedido 

mediante autorização do ICMBio”. 

Abre para esclarecimentos e debate 

Geraldo/ Ass. Surf Guarda Embaú. Questiona por que a Lagoa do Ribeirão 

em Paulo Lopes ficou de fora de áreas úmidas. Cecil responde que essa 

Lagoa está fora dos limites da APABF.  

Bruno/ IMA questiona que a proposta está diferente da norma aprovada 

sobre licenciamento. Cecil diz que é diferente nessa zona restrita. 

Seu Jaime/ Pesca Jaguaruna questiona como as Lagoas de Jaguaruna 

podem estar dentro de áreas restritas se dela dependem centenas de 

pescadores. Cecil explica que as Lagoas estão na Zona de Uso Múltiplo e 

que somente as margens é Zona de Uso Restrito, exatamente para impedir 

o avanço de empreendimentos imobiliários.  

Franco/ Fundação Gaia pergunta sobre questão relativa ao item c 

(declividade superior 30%). Entende que isso implica em inclinação de 18º 

e isso é quase nulo. Sugere que precisa ficar claro que se o critério é 

paisagístico é de acordo, mas não como critério restritivo. Cecil informa que 

esse assunto voltará a ser debatido na sequência. 

Débora /Pref Imbituba pede atenção que dunas ficaram de fora dessa nova 

redação sugerida pela APABF. Foi feita a correção. 

Bruno/IMA é favorável ao texto exceto o item que define que o 

licenciamento nessa área é vinculante.  

Em votação: Contrario ao novo texto: 01. Favor: 24 votos. Abstenção (0). 

Vencido esse tópico, fundamental para continuidade dos debates e próximas 

decisões e votações, passa-se ao segundo momento que é o debate em 

grupos, separados por municípios (Garopaba, Imbituba, Laguna), em 

distintas salas e incluindo os representantes desses municípios e 

especialmente as instituições que propuseram contribuições a minuta do 

Plano de Manejo. Cada um dos três grupos ficou com apoio de 01 técnico do 

ICMBio na moderação e 01 apoio na planilha no computador.  

 

Após trabalhos em grupo, o debate volta a Plenária. Inicia-se para 

apresentação das decisões dos grupos, pelo município de Laguna. 

57º tópico: Zona de Conservação –UNESC/ UNISUL/ UDESC/ RASGAMAR e 

BOTO FLIPPER sugerem ampliar limites da zona de conservação desde o 



bosque de manguezal junto a Ponta do Daniel, no Ribeirão (já inclusa), até 

cerca de 450 m do rio Tubarão, numa faixa que margeia a lagoa Santo 

Antônio, desde a linha água até cerca de 1 km para o interior do continente 

(acompanhando uma linha de diques existentes, facilmente observável em 

imagens de satélite).Foi aprovado por consenso no grupo de Laguna. Na 

Plenária, em votação: Contra e Abstenção (01). A favor: 27  

58º tópico: Zona Uso Restrito. Setor Rizicultura sugere que uma pequena 

área passe para Zona Rural (parte sul da Lagoa de Santo Antônio e acima 

lagoa Garopaba sul/ trecho Tubarão. Grupo concordou desde que mantido o 

marisma do entorno das Lagoas como Zona de Conservação. Na Plenária, 

em votação: aprovado por unanimidade. 

59º tópico: Zona uso Restrito. Setor Imobiliário sugere passar para Zona de 

Uso Moderado – Loteamento Cadorim (Quadras A, D, G, L, M, O, Q, V, AA, 

EE, II, JJ, KK, LL, MM, NN, FF, HH, GG, DD e lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 

07, 08, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 da quadra BB). Lucas, representante 

do empreendimento Cadorim, informa que retirou proposta de passar para 

Zona Moderada área de 892.191,59 m2, registrada sobre a Matrícula n. 

13.975 no Registro de Imóveis de Laguna. Respectiva área faz frente com a 

entrada de acesso ao Farol de Santa Marta, a Rodovia SC-100 e também 

engloba o lado esquerdo da Barra do Camacho numa extensão de 

aproximadamente 1.100 metros. Essa porção sugerem manter como Zona 

de Uso Restrito, mas pedem que área junto ao mar fique como zona uso 

moderado. Informam que no grupo não houve convergência, pois Rasgamar 

entende que toda a região deve se manter como Zona de Uso Restrito, 

conforme proposto originalmente na minuta do Plano de Manejo. Lucas 

esclarece que mesmo a área, que eventualmente for aprovada passar para 

Uso Moderado ainda cabe vários estudos geológicos e hidrológicos e 

respectivas licenças ambientais. Cecil/ APABF comenta que essa pequena 

área em frente ao mar já está em processo de licenciamento e que foi um 

equívoco da APABF zonear como zona de uso restrito. Na Plenária, em 

votação: contra: 11 votos. Abstenção: 2 votos.  favor: 13 votos. Aprovado 

passar para uso Moderado 1ª parte dos lotes e manter Restrito o lote com 

matrícula. 

60º tópico: Zona de Uso Moderado. UNESC/ UNISUL/ UDESC/ RASGAMAR e 

BOTO FLIPPER sugerem alterar para zona de produção rural e outra parte 

para zona de uso restrito (na região dos campos verdes). Não houve 

consenso no grupo (19 votos favor; 2 contra) e também sugerem mudar de 

moderado para uso restrito próximo praia da Tereza, a leste rodovia SC 

100. Informam que também não houve consenso no grupo, mas maioria do 

grupo concordou com a proposta. Nos esclarecimentos, Samuel/ACIG 

pergunta o que o Plano Diretor de Laguna define para essas áreas. 

Representante da Prefeitura esclarece que o zoneamento define como 

residencial. Na Plenária, em votação: Contrários: 6 votos; Abstenção: 03;  a 

favor: 18 votos.  

61º tópico: Zona de Uso Moderado. UNESC/ UNISUL/ UDESC/ RASGAMAR e 

BOTO FLIPPER sugerem duas alterações de limites em diversas áreas em 



Laguna passando para Zona de Uso Restrito. (a) Entre o limite norte da 

comunidade de Cigana, passando pelo limite leste da comunidade de Canto 

da Lagoa, até o acesso sul da Praia da Galheta. (b) Áreas alagadiças entre 

lagoas de Santa Marta e Camacho. Começa na borda norte da Lagoa do 

Camacho, na comunidade de Cigana, seguindo rumo oeste até chegar ao 

dragado, limite das Gamboas. Daí segue sentido norte contornando as 

Gamboas, chegando à borda sul da Lagoa de Santa Marta. Deste ponto 

segue rumo leste, contornando a margem, chegando a Rodovia SC-100. Daí 

segue rumo sul, costeando a Rodovia chegando ao ponto inicial. Em 

Plenária, Maicon/Rizicultura fala da preocupação sobre a possibilidade disso 

impedir a carcinicultura na região, que hoje estão paradas. Cecil fala que 

não se estará restringido novas atividades, lembrando da decisão sobre 

licenciamento para novos empreendimentos e definições da comissão 

tripartite. Na Plenária, em votação. Contrários a passar p restrito: 9 votos; 

Abstenção: 1. A favor: 15 votos.  

62º tópico. Zona uso Restrito. UNESC/ UNISUL/ UDESC/ RASGAMAR e 

BOTO FLIPPER sugerem incluir nos locais relativos a essa zona, toda a 

região do aquífero de Santa Marta. Informam que no grupo não houve 

consenso. Rafael/Rasgamar fala da importância do aquífero. Bruno/IMA fala 

da dificuldade de delimitar as áreas que já estão ocupadas, decorrendo daí 

a dificuldade do grupo em convergir. Na Plenária, em votação: Contrários a 

transformação total das áreas sob o aquífero em uso restrito: 10 votos, 

abstenção 2; favoráveis:13 

Há ainda diversos pedidos de esclarecimentos e no final todos estão 

esclarecidos 

63º tópico. Zona de Uso Moderado. IBF sugere transformar em zona de Uso 

Restrito diversas áreas (Laguna: Loteamento Praia do Sol).  Cecil esclarece 

que é necessário manter como zona moderado, pois há empreendimentos já 

licenciados nesses locais. Na Plenária, em votação: a favor manter texto 

original: 25 votos. abstenção: 1 voto 

 

Depois do almoço, retoma o debate. Cecil da às boas vindas ao grupo de 

visitantes de pescadores artesanais e pescadores esportivos – pesca 

subaquática. Relembra os acordos, especialmente sobre falas e votações. 

Esclarece a metodologia da continuidade dos trabalhos da tarde que 

incluirão grupos de debates sobre mata atlântica e pesca.  

Passa a seguir para finalização dos trabalhos da parte da manha referente 

ao zoneamento de Imbituba. 

64º tópico. Zona de Uso Restrito. IBF sugere passar para zona moderado a 

área adjacente á área urbana consolidada na Vila Nova, em Imbituba, com 

pastagem e vegetação ruderal. No Grupo houve sugestão de visita técnica 

da APABF e órgãos competentes de Imbituba. Na Plenária, Cecil pergunta se 

após vistoria da APABF for entendido que não cabe zona moderada, volta 



para Uso Restrito. Todos concordam. Na plenária, em votação: a favor 

proposta do IBF, somente após visita técnica: 27 votos (unanimidade) 

 

65º tópico: Zona Moderada. IBF sugere passar para Zona Uso Restrito 

Itapirubá norte. Informa que no grupo maioria decidiu por acatar essa 

sugestão do IBF. Na Plenária, Cecil pergunta a Prefeitura de Imbituba se 

nessa área não existem loteamentos em avançados processos de 

licenciamento. Debora/Pref Imbituba informa que não há e que Prefeitura 

sugere que não seja ocupada essa zona. Gabriel/ Mineração sugere que 

aqui também se faça uma vistoria em grupo da APABF e Prefeitura. 

Cidinha/CCI entende que nesse caso não cabe essa visita. Em votação: 

contrários: 4 votos. Abstenção: 3 votos. A favor da proposta do IBF: 22 

votos. 

 

66º tópico: Zona Uso Moderado. SC PAR sugere passar para zona de 

Conservação: dunas ribanceira, áreas alagadas Ibiraquera, morro praia luz; 

morro rosa; morro praia d’água. Informam que no grupo não foi aceito, 

exceto o morro da praia d água que sugerem passar para zona 

conservação. Na plenária, em votação: a favor de passar para zona 

conservação somente morro da praia d’água: 28 votos; abstenção: 1 voto. 

 

67º tópico: Zona de uso Moderado. CCI/ASPECI e F Agenda 21 sugerem 

passar para zona uso restrito Morro Rosa Norte, Morro Porto Novo ate a 

praia do Luz; Morro Vermelha e Morro Praia do Luz. Em Plenária, Val fala da 

importância dessas áreas e que são definidas na Lei orgânica como áreas de 

relevante interesse ecológico. Debora/ Pref. Imbituba diz que o Plano 

Diretor traz que vegetação em estagio avançado é APP. Diz que se o Plano 

de Manejo zonear como Restrito só reforça o PD de Imbituba. Há dúvidas 

sobre os locais e o grupo aponta no mapa cada uma dessas áreas. Em 

votação. A favor: 22 votos. Contrários: 4. Abstenções: 02 votos 

68º tópico: Zona Urbana. CCI/ ASPECI e F Agenda 21 sugerem passar para 

zona moderada área central do morro da praia do rosa, incluindo caminho 

do Rei e estrada em direção a praia do Luz e Ibiraquera. Keila/ F Agenda 21 

apresenta o local no mapa. Informam que no grupo houve 6 votos a favor e 

01 contra. Samuel pede maiores esclarecimentos sobre localização dessas 

áreas. Em votação. A favor proposta do CCI e outros: 26. Abstenções: 2  

 

69º tópico: Zona Urbana. APABF sugere passar para zona Moderada 

entorno da lagoa do meio na Praia do Rosa, onde se encontram as 

Pousadas. A favor da proposta da APABF: 26 votos. Abstenções: 2 

 



70º tópico. Zona Urbana. APABF sugere passar os locais Vila Araçá no Paes 

Leme para uso divergente. Em votação: a favor: 27 votos. (unanimidade) 

 

71º tópico. Zona Moderado. IBF sugere passar para Zona Urbanizada o 

loteamento Barra da Ibiraquera. Informam que no pequeno grupo, por 

consenso não aceitaram essa proposta. Debora/Prefeitura de Imbituba 

explica que esse loteamento tem um protocolo de sustentabilidade com 

várias condicionantes que precisam ser cumpridas. Em votação: 26 a favor 

de acatar decisão do grupo e manter como zona moderada (proposta 

original). Abstenção: 01 voto.  

Passa-se análise, debate e votação do zoneamento referente ao município 

de Garopaba: 

72º tópico. Ferrugem Viva sugere passar para restrito: toda região do 

campo lagoa Encantada; o campo de duna denominado deve se estender 

até seus limites reais de hoje, próximo das residências da praia da barra 

adjacentes à duna e já existentes do lado sul. Não foi debatida na Plenária, 

pois Ferrugem Viva retirou as propostas. 

73º tópico. Zona Moderada. Fundação Gaia sugere revisão texto – inclusão 

de locais no texto para ficar de acordo com o mapa: a. região da Praia do 

Ouvidor, Morro da Caranha e Sul da Praia da Barra; b. trecho entre as 

dunas do Ouvidor e a rodovia SC 434 até a lagoa da Encantada, em 

Garopaba; exceto as faixas marginais da Rodovia SC 434, Estrada Barra/ 

Loteamento da Barra, Estrada/região da Limpa e entrada da Estrada Geral 

do Ouvidor que passariam para Zona urbanizada, seguindo adensamento 
das zonas propostas no Plano Diretor de Garopaba. Informa que houve 

consenso no pequeno grupo. Na Plenária, em votação: 27 votos a favor 

(unanimidade) 

 

74º tópico: Zona Moderada. Prefeitura Garopaba sugere passar para zona 

urbanizada os núcleos já urbanizados praia da barra, encantada, limpa, 

grama e entrada praia ouvidor (já urbanizada). Informam que no grupo 

houve consenso, exceto a região da Encantada (área do Gaia – que 

sugerem manter como zona moderada), desde que qualquer alteração no 

Plano Diretor Garopaba seja ouvida a APABF. Ledio/ ASPECI diz que os 

pescadores pedem que toda área do Gaia não possa ter construção, pois é 

área de mangue. Franco/ Fundação Gaia ressalta que nenhum mangue será 

edificado dentro do Gaia. Em votação: a favor: 28 votos. Abstenção: 01 

75º Tópico. Zona Moderada. Prefeitura Garopaba sugere passar para zona 

urbanizada a Ponta da Praia da Vigia. Rodrigo/ UNISUL menciona que o 

Plano Diretor de Garopaba zoneia essas áreas já de forma bem restritiva 

(lotes de 1.500, 2.000 m a 3.000m com taxa de ocupação de 10 a 15%). 

Cecil fala que zoneamento dessas áreas foi definido como moderado, pois é 

exatamente o padrão estabelecido nesses locais que a APABF entende como 

adequado. Em votação. A favor: 10 votos. Contra: 12. Abstenções: 03 

votos. Mantida Zona Moderada na Ponta da Vigia. 



76º tópico. Zona Moderada. Prefeitura Garopaba sugere passar para área 

urbanizada os núcleos já ocupados da Praia da Silveira. Prefeitura de 

Garopaba mostra no mapa essas áreas, ressaltando que as demais áreas na 

Silveira mantem-se como Zona Moderada. Arnaldo/ Boto Fliper pergunta 

sobre número de pavimentos dessa zona urbanizada. Nereida/ Prefeitura 

Garopaba informa que o PD de Garopaba permite no máximo 2 pavimentos 

em todo o município. Em votação. A favor: 09 votos. Contrario: 14 votos. 

Abstenção: 05 votos. 

77º tópico: Zona Moderada. APABF sugere passar para zona de uso restrito, 

dunas ouvidor, mata faixa na lagoa da Encantada e mata entre a duna 

ouvidor praia e estrada ouvidor e restinga de 300 m na praia do ouvidor. 

Informam que no grupo foi consenso, exceto a questão dos 300 m de 

restinga que já foi definido que restinga é apenas onde há vegetação 

fixadora de dunas. Também o grupo entende que a duna exposta já está 

como zona restrita e que a base do areal – junto a Barrinha mantem-se 

como zona moderada. Deisi/APABF apresenta as áreas no mapa. Franco 

reitera os cuidados que existem relativos às matas (ouvidor e vegetação 

capão comprido na Lagoa Garopaba). Em votação: 29 a favor de passar 

para zona restrita mata em faixa adentrando Lagoa Garopaba e vegetação 

de mata atlântica entre a praia e a estrada ouvidor e a duna (unanimidade).  

 

78º tópico: Zona Moderada. APABF sugere incluir a 1ª quadra da praia da 

Barra e margem de 100m do canal da Barra como Zona de Uso Divergente. 

Informam que o grupo acatou por consenso. Cecil salienta que existem 

processos judiciais em curso nessas áreas. Lembrando que na praia da 

Barra está acontecendo processos erosivos que estão ameaçando derrubar 

as casas. Em votação: A favor: 29 votos (unanimidade). 

Vencida as questões relativas a limites de zonas nos municípios, passa-se a 

debater questões relativas à pesca e mata atlântica. Cecil orienta o trabalho 

nos grupos e lista quais instituições apresentaram propostas nesses temas. 

Das 15h55 às19h20h, os grupos debatem em salas separadas os temas. 

Cecil e Dayani fazem a mediação do Grupo da Pesca. Ronaldo e Andrea 

moderam o grupo Mata Atlântica.  

As 19h30, a Plenária é retomada. Antes de apreciar e votar as decisões 

tomadas pelos grupos da pesca e mata atlântica, Cecil pede para voltar a 

falar sobre decisão de reabrir edital para cadastramento de instituições ao 

processo eleitoral do Conselho, conforme decidido pela Plenária no final do 

dia 28 de setembro. Salienta que a decisão de casos omissos, cabe ao 

Presidente e ao Comitê Executivo decidir, conforme último artigo do 

Regimento Interno. No entanto, reitera que isso não é um caso omisso, pois 

todo o processo eleitoral seguiu os ritos regimentais pelo Comitê Eleitoral. 

Acontece que algumas instituições perderam os prazos. Ele entende que 

abrir exceção não cabe. Sugere que as entidades conselheiras que 

perderam o prazo para se cadastrar continuem participando do Conselho, 

podendo inclusive participar de Câmaras Técnicas, pois o Regimento 



permite que instituições não conselheiras participem de câmaras técnicas. 

Franco fala da importância dessas entidades conselheiras do setor publico 

(UFSC, IMA, Policia Ambiental e Marinha) no Conselho e se não puderem 

ser conselheiras, que se assegure a participação com direito a palavra. 

Bruno/ IMA justifica a perda dos prazos por um problema administrativo. 

Informa que ele pessoalmente redigiu formulário que acabou não sendo 

enviado para a APABF e Comitê Eleitoral. Pede que nesse caso excepcional, 

a Plenária reveja e reabra o processo. Rode diz que estudou juridicamente e 

entende ambos os lados e que se a APABF e o Comitê Eleitoral tiverem 

disponibilidade de tempo devem re- abrir o processo. Val entende que é 

importante re abrir o processo eleitoral. Raquel/ UFSC informa que irá 

abster-se da votação, pois não tem orientações sobre como votar. Paulo do 

Mangue Vivo também diz que irá abster-se de votar, mas tem interesse na 

reabertura do processo, pois também perdeu os prazos.  Em votação. A 

favor da reabertura do processo eleitoral: 16 votos. Abstenção: 07 votos. 

Contra: 0 votos. 

Passando para próximo ponto, Cecil sugere uma questão de ordem. Sobre 

as decisões dos grupos Mata Atlântica e Pesca, ele sugere que a Plenária 

aceite os consensos desses grupos que dedicaram bastante tempo para 

buscar essas convergências, excetuando-se aqueles pontos que os próprios 

grupos desejem expor para a Plenária. Samuel expressa preocupação 

porque no debate dos grupos da manhã, mesmo havendo consensos, houve 

votação diferente na Plenária. Ele sugere que a metodologia de apresentar 

cada um dos pontos a Plenária continue. Val também fala que é contrário a 

votação em bloco e ou simbólica. Sugere votação ponto a ponto. Rafael 

também sugere que sejam apresentadas todas as decisões. Walter/ CEPSUL 

sugere que se apresentem cada proposta, mas que não se abra para 

debates e que se faça votação direta. Aprovado por unanimidade que todos 

os pontos serão apresentados e votados sem debates, apenas questões de 

esclarecimentos serão possíveis. 

Mas, antes de apreciar as decisões de cada grupo, Cecil sugere que a 

Plenária analise e vote alguns temas que não foram debatidos por nenhum 

dos grupos. Iniciando pelo tema das áreas úmidas. 

79º tópico. Norma Geral. Floripamanhã sugere nova norma “É vedado o 

lançamento de efluentes não tratados nos corpos hídricos, direta ou 

indiretamente, bem como o lançamento de efluentes fora dos padrões 

legais e regulamentares, inclusive os efluentes advindos do esvaziamento 

de áreas da rizicultura e piscicultura”. Rode relembra que isso já está na lei, 

mas que é importante constar para atividade de rizicultura que deve ter 

seus efluentes como objeto de monitoramento. Maicon /rizicultura fala que 

a redação obriga a piscicultura de tratar os efluentes e hoje não é 

obrigação, e que há uma autodepuração. Bruno/ IMA fala que há 

lançamentos contínuos, mas que no caso da piscicultura e maricultura é 

safra e que a norma proposta é um avanço e estabelece maior segurança 

no licenciamento ambiental. Maicon sugere que seja revisto o texto e que se 

coloque “é proibido o lançamento de efluentes, em desacordo com os 



padrões legais e regulamentares”. Arnaldo/ Boto Flipper fala da importância 

de tratar o efluente como uma condição de cultivo. Rode fala que a 

proposta visa monitorar a qualidade das águas lançadas tanto da rizicultura 

e piscicultura. Ela propõe nova redação: “é vedado o lançamento de 

efluentes nos corpos hídricos, direta ou indiretamente, fora dos padrões 

legais e regulamentares, inclusive os efluentes advindos do esvaziamento 

de áreas da rizicultura e piscicultura, que deverão ser monitorados antes do 

lançamento”. Em votação: a favor da inclusão dessa norma com esse último 

texto: 21 votos. Contra: 04 votos.  

80º tópico. Norma Geral. Floripamanha sugere incluir “Em todos os canais e 

outros meios de bombeamento de água de rio, lagoa ou mar é obrigatória a 

utilização de tela protetiva na entrada da água visando a não sucção de 

peixes, sem prejuízo de outras medidas que se mostrarem necessárias à 

proteção da ictiofauna”. Rode fala que a importância aqui é impedir entrada 

de peixes nas lavouras de arroz. Prof. Sergio/ UNISUL acha que essa norma 

é muito especifica e que não cabe. Sebastiao/ ACIRJ concorda com a 

norma, pois de fato há uma quantidade enorme de alevinos que entram nas 

lavouras de arroz e que não voltam mais para os rios, acontece inclusive 

uma mortandade, mas provável que por super lotação. Mas ele pergunta 

quem irá monitorar esse controle. Em votação. A favor inclusão norma: 11 

votos. Contra: 08 votos e 05 abstenções. 

81º tópico. Zona de Uso restrito. FloripAmanha sugere revisão da norma 08 

que fala sobre proibição de drenagens e o esgotamento de áreas úmidas. 

Rode sugere que seja feita nova redação “são proibidas drenagens e o 

esgotamento de áreas úmidas naturais e que apresentem espécies 

indicadoras de ambientes úmidos”. Bruno/ IMA diz que mesmo em áreas 

artificialmente úmidas há possibilidade de serem colonizadas por plantas 

indicadoras de áreas úmidas. Rode retira a proposta. Mantido texto original. 

82º tópico. Zona de produção rural. Setor Mineração e Mangue Vivo 

sugerem excluir a norma 3 (novos projetos de drenagem de áreas úmidas 

deverão ser submetidos e estudos de impacto ambiental e aprovação da 

UC”. Gabriel/ Mineração lembra que APABF não licencia. Cecil sugere 

substituir palavra aprovação da UC por autorização da UC. Bruno/IMA 

sugere nova redação: “novos projetos de drenagem de áreas úmidas 

deverão ser submetidasa licenciamento ambiental e manifestação da UC”. 

Em votação. A favor: 26 votos (unanimidade) 

 

83º Norma Geral. FloripAmanha sugere excluir norma 5.5 (acesso público 

aos monumentos históricos, as praias, aos sítios arqueológicos e a faixa de 

marinha). Rode fala que o acesso público a praias é garantido e que o 

IPHAN deve se manifestar o que o órgão define para os sítios arqueológicos. 

E que faixa de marinha é passível de venda, regrada pelo SPU, e que a 

APABF não pode garantir acesso público a áreas particulares. Wladimir/ 

IPHAN diz que não há proibição de passar caminhando por cima de 

sambaquis. Cidinha, como condutora ambiental, expressa preocupação 



sobre acessos públicos, mesmo que a pé, em sítios arqueológicos e que há 

vários locais, como morro do índio na praia da Ferrugem que estão sendo 

destruídos. Rode sugere nova redação “é garantido acesso público aos 

monumentos históricos, as praias, aos sítios arqueológicos, de acordo com 

a Lei”. Em votação: aprovado por unanimidade. 

 

84º tópico: FloripAmanhã sugere revisão textual da norma geral 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). Sugere nova redação “fica garantido o acesso às margens 

de lagoas, sarilhos de pesca, praias e costões, inclusive por meio de trilhas 

e servidões, sendo vedado o bloqueio ou obstaculização do acesso existente 

enquanto outro com a mesma finalidade não for executado e aprovado 

previamente pelo órgão competente”.  Cecil /APABF entende que o texto da 

FloripAmanhã está melhor. Val faz ressalva que também deve-se proibir 
estreitamento dos acessos. Cecil sugere que se defina um tamanho mínimo 

desses caminhos. Sugere-se que se estabeleça largura máxima de 1,5m. Há 

duvidas sobre. Mantem-se que o importante é dizer que fica vedado o 

estreitamento e o alargamento das trilhas. Em votação: aprovado por 

unanimidade. 

 

Passa-se a apresentação das propostas debatidas e encaminhadas pelo 

grupo da Pesca. 

85º tópico: UNESC/ UNISUL/ UDESC/ RASGAMAR e BOTO FLIPPER sugerem 

revisão do texto do Objetivo 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). Sugerem alterar para Promover 
a gestão da pesca por meio do estímulo ao automonitoramento e da 

participação social no delineamento de pesquisas, na criação, comunicação 

e fiscalização das regras, visando o reconhecimento dos territórios da pesca 

e a valorização da cultura em torno da pesca artesanal e dos saberes 

tradicionais”. A APABF sugere manter o texto original referente a este 

objetivo. APABF sugere que o detalhamento dado pelos universitários entre 
nas ações ou programas do Plano de Manejo. Universitários de acordo. A 

proposta da APABF foi aceita por todos. Aprovado por unanimidade. 

 

Ainda relativo ao Objetivo 4.8 o SINDIPI sugere revisar texto, incluindo a 

pesca industrial. “Promover a gestão da pesca por meio do reconhecimento 

de territórios da pesca e valorização da cultura em torno da pesca artesanal 

e industrial e dos saberes tradicionais”. A proposta da APABF é manter a 
redação original retirando a palavra artesanal, ou seja, não especificando o 

tipo de pesca. Especificar os tipos de pesca no plano de ação (artesanal, 

industrial e amadora). Aprovado por unanimidade 

 

86º tópico: Zona Refúgio Baleia (Área Refúgio na Zona Usos Múltiplos). 

ACIM/ ACIG sugerem excluir “pesca artesanal” dos usos permitidos dessa 

zona. Cecil explica o que são áreas refugio e o que pode e que não pode 



nessas áreas. Não há representantes das instituições proponentes dessa 

exclusão. APABF se manifesta contrária à exclusão da pesca artesanal nas 

áreas refúgio da baleia. Eduardo/Pesca esportiva pergunta se a pesca 

amadora continua podendo atuar dentro da zona refúgio da baleia e que ele 

pilota lancha que leva pescadores amadores até as ilhas para pescar 

anchova, na época da baleia. Seu Anastácio/ pescador artesanal dá 

depoimento de que é do tempo da caça a baleia. E que sempre pescou 

junto com baleia com respeito. Que ele sempre correu da baleia e não o 

contrário, pois a baleia é mais forte que sua embarcação. Cidinha reforça a 

importância da manutenção da pesca artesanal nas enseadas. Foi 

esclarecido que a pesca amadora é possível dentro da área refúgio da 

baleia, que a restrição é exclusiva para embarcações de lazer e esporte 

motorizadas. Não foi aceita a proposta da ACIM. Votação do texto original. 

A favor (14) contras (1) abstenção (0) 

Nesse mesmo tópico, a SC PAR sugere que a pesca artesanal deve ser 

apenas de tarrafa e linha, deve ser excluída a rede de emalhe fixa nas 

zonas de refúgio. A APABF é contra a proposta, pois não foi discutida com o 

setor. Em Votação manutenção a proposta original.  Aprovado por 

unanimidade. 

87º tópico. Zona Refúgio Baleia (Área Refúgio na Zona Usos Múltiplos). 

FloripAmanhã sugere revisão da norma “São proibidas atividades náuticas 
motorizadas de esporte e lazer”, incluindo a palavra Pesca.  Para a APABF 

não cabe incluir a palavra “pesca”. A APABF não concorda com a proposta. 

Ninguém foi favorável (unanimidade) a inclusão da pesca na proibição. 

Mantida redação original.  
 

88º tópico. Zona de uso Múltiplo. Cecil esclarece sobre o zoneamento da 

área marinha. Setor de Esportes, na norma 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) sugerem incluir “é permitida a prática 

de esportes aquáticos e atividades náuticas no canto sul da praia do Silveira 

250mts ao norte fica liberado em definitivo; bem como, entre ilha do batuta 

e a barra de Ibiraquera”. Patrícia/ UDESC sugere excluir as datas para o 

Plano de Manejo não ficar engessado. A APABF não se posicionou em 

relação a proposição de inclusão antes da votação.  Em votação na Plenária: 

A favor (14), contrário (0), abstenção (0) 

89º tópico: Zona de uso Múltiplo. APABF sugere excluir “costões rochosos 

da Norma 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) Votação para a 

exclusão dos costões rochosos. A favor (14), contrários (0), abstenções (2). 

Em função do acordo, entre a pesca submarina e artesanal na pesca da laje 

do campo bom, foi decidido por unanimidade de que esse local fosse 

excluído do texto original (para esclarecimento ver discussão, ocorrida no 
grupo da Pesca, abaixo) 

 



Cecil justifica a proposta da APABF. Não seria justo incluir os costões, sendo 

que o setor não foi ouvido. Ele comenta que seria interessante trazer o 

setor para mais perto da APABF, trabalhando junto com a APABF no 

monitoramento da pesca legal nos costões. Fernando representando o setor 

da pesca amadora, informalmente, sugere excluir a norma 12. Ele diz que 

não poderia ter distinção entre categorias de pesca. Cecil retoma a palavra 

para responder alguns questionamentos e comenta que se a pesca 

submarina for proibida, a pesca de linha também teria que ser proibida, 

pois estaria inserida na mesma modalidade. A advogada do Sindicato de 

Pesca de Santa Catarina diz que tem leituras diferentes quanto a 

categorização entre a pesca de linha e a pesca subaquática. Ela diz que 

para alguns elas seriam diferentes e, portanto, poderia haver normas 

diferenciadas para ambas. 

90º tópico: Zona de Conservação. SINDIPI sugere excluir a norma 10 (É 

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

em seu entorno). No grupo da pesca, os pescadores do Farol em nome do 

Arthur e do Kart, sugerem que seja 100m do topo da laje. Ninguém 

concordou com a proposta do SINDIPI (Unanimidade). Em Plenária foi 

aprovado, com redação revisada: é proibido qualquer tipo de pesca em um 

raio de 100 m a partir da porção mais elevada da Lage do Campo Bom.  

Cecil explica que essa norma foi acordada com os pescadores do Farol. 

Artur (Pescador do farol) explica que no momento das oficinas 

provavelmente a delimitação da zona de exclusão de 100m foi interpretado 

de forma equivocada. Na realizada seria do topo da laje e não do seu 

entorno. Kart toma a palavra enfatizando que a pesca noturna deveria ser 

banida da laje. Cecil toma a palavra e diz que a APABF estaria de acordo e 

que o monitoramento dessa área poderia ser feita com os próprios 

pescadores para avaliar se esta norma realmente seria efetiva para 

conservar os estoques pesqueiros. Após a APABF aceitar a sugestão dos 

pescadores do Farol, os pescadores amadores questionaram se eles 

também poderiam pescar nessa nova circunstância. Com a negação da 

APABF houve uma indignação geral por parte dos pescadores artesanais. O 

Cecil mantem a decisão. Kart toma a palavra e diz que pelos pescadores do 

Farol aceita a pesca subaquática, desde que eles respeitem a linha dos 100 

m. Cecil resume a ideia apresentada: Fica proibido qualquer tipo de pesca 

em um raio de 100 m a partir do ponto mais elevado da Laje do Campo 

Bom. A mesma laje também foi retirada da norma onde consta a proibição à 

pesca subaquática, permanecendo apenas os 500 m do entorno da ilha do 

Batuta e Parcel do Ouvidor.  

91º tópico: Em Normas Gerais. FloripAmanhã sugere inclusão da Norma 

“Fica proibida a utilização de rede de espera em toda a região marinha no 

interior da APABF e nos ambientes lacustres de ocorrência de botos, 

ressalvado os casos de autorização neste plano em razão do zoneamento”. 

Cecil esclarece que essa e outras normas que não foram consensuadas nas 

oficinas não devem ser debatidas e nem votadas na Plenária. Regras novas 

não entram no Plano de Manejo. Ele sugere que devem entrar como desafio 



de Gestão. Prof. Sergio sugere que seja avaliada cada uma das sugestões. 

Todos aprovam que essa norma não seja debatida (não incluir essa norma). 

Aprovado por Unanimidade.  

92º tópico: Em Normas Gerais. UNESC/ UNISUL/ UDESC/ RASGAMAR e 

BOTO FLIPPER sugerem incluir norma “é proibido a retirada de mariscos, 

através de mergulho e de sementes de marisco em todo território da 

APABF, durante todo o ano”.  Sergio/ UNISUL sugere que isso debatido na 

respectiva zona e que não cabe como Regra Geral. Aprovado. 

93º tópico: Zona de Conservação. UNESC/ UNISUL/ UDESC/ RASGAMAR e 

BOTO FLIPPER retiram a proposta de incluir norma “proibir qualquer tipo de 

pesca na faixa de 500 m ao redor ilha coral, entre 1º novembro a 1º de 

março”. Aprovado. 

94º tópico: Zona de uso múltiplo. UNESC/ UNISUL/ UDESC/ RASGAMAR e 

BOTO FLIPPER retiram a proposta de inclusão da norma “é proibida pesca 

de caceio a 150m ao redor dos parcéis e nas ilhas três irmãs o ano todo”.  

Aprovado. 

95º tópico: Zona de uso múltiplo. UNESC/ UNISUL/ UDESC/ RASGAMAR e 

BOTO FLIPPER sugerem incluir norma “é proibido a pesca de arrasto de 

porta motorizado na APABF durante todo ano, exceto a artesanal. Grupo 

trouxe o debate para a plenária:  Ledio fala que a pesca de arrasto é nociva 

para a pesca artesanal. Tiago/ representante pesca fala que dentro da APBF 

pescadores tradicionalmente usam a pesca do arrasto do camarão em 

apenas 2 meses por ano e em barcos pequenos. Fala que é uma arte 

consolidada no território. Ele entende que pode acontecer com pequenas 

embarcações que atendam o requisito da INI 10 classificada como 

diversificada costeira (AB – até 2 e motor máximo 18 HP). Cecil reitera que 

isso não foi consenso nas reuniões com a pesca industrial e que proibir a 

atividade do arrasto, mesmo que danosa, não irá auxiliar nos 

entendimentos que estão sendo construídos com a pesca industrial. Walter 

/CEPSUL relembra que a pesca industrial já abriu mão de fazer arrasto de 

peixe dentro das 3 milhas da APABF. Cecil relembra que o arrasto industrial 

já é proibido 1 milha das pontas mais avançadas. Patrícia/ UDESC reitera 

que a pesca industrial vem toda de fora e arrasta na APABF  e não tem 

nenhuma relação com o território. Cecil fala que a Plenária é soberana mas  

reitera que não quer trair o acordo feito com a pesca industrial, de que o 

Plano de Manejo não iria baixar restrições sem antes dialogar com o setor 

que demonstrou interesse em colaborar com estudos e monitoramento dos 

estoques pesqueiros. Em votação o  texto: é proibida a pesca de arrasto de 

porta motorizado na APABF durante todo o ano. Favor:  13 votos.  Contra: 

3 . 

Cecil pede para constar em ata a discordância da inclusão dessa norma, 

considerando o dialogo que começou a ser estabelecido com a pesca 

industrial. Pois isso fere o acordo estabelecido. Pede ponderação da 

Plenária. Cidinha diz que entende a posição da APABF e é ciente do diálogo 

com a pesca industrial. Ela fala que no caso da pesca de mergulho, o grupo 



voltou atrás em várias posições, mas que relativo a pesca industrial deseja 

manter a proibição. Val diz que não sabe o que foi combinado com a pesca 

industrial e entende que eles não demonstraram interesse em dar 

sequência ao diálogo, pois nem vieram nessa plenária. Sergio diz que tem 

solidariedade com a estratégia de dialogar com a pesca industrial. E que os 

conselheiros já abriram mão de várias medidas de gestão da pesca, e que a 

pesca de arrasto é a mais predatória e não traz nenhum beneficio para a 

APABF. Cecil explica que o acordo com a pesca industrial era fazer estudos 

e monitoramentos dos estoques pesqueiros assim como fazer rodízio nas 

áreas de captura de isca viva, por exemplo. Fala do pedido dos industriais 

de usar dados de monitoramento de bordo que hoje são ignorados. 

Menciona que até aqui os planos de manejo de APA’s costumam baixar 

normas restritivas sem nenhuma consulta. E que aqui está tentando se 

construir uma via diferenciada, a partir do diálogo, outra lógica. Importante 

estabelecer um programa de médio e longo prazo de monitoramento com 

diversas condicionantes.  Um passo de cada vez.  

Cecil faz uma Proposta alternativa de norma: A pesca de arrasto na APABF, 

fica condicionada, ao cadastramento das embarcações no ICMBio e adesão 

ao programa de monitoramento proposto pela UC e aprovado pelo 

CONAPABF.  Em votação: a favor: 13 votos. Contrários: 07 votos. 

Abstenção: 03 votos.  

96º tópico: Zona de Uso múltiplo. Norma 15 (é proibido o arrasto de 

qualquer espécie de peixe). APA sugere incluir “é proibida a pesca de 

arrasto industrial de peixes a menos de 3 milhas da costa nos limites da 

APABF). Aprovado por unanimidade.  

IBF sugere “é proibida a pesca de arrasto de qualquer espécie de peixe e 

crustáceo. Não foi aprovado. Sindipi sugere excluir essa norma 15. Não foi 

aprovado. 

97º tópico: Zona de Usos Múltiplos. UNESC/ UNISUL/ UDESC/ RASGAMAR e 

BOTO FLIPPER retiram as 3 propostas de inclusão de novas normas que 

tratam da (1) proibição da pesca de emalhe de fundo a menos de 300 m 

dos costões rochosos;  (2)  É proibido o uso de rede de emalhe de 

superfície no período noturno na área compreendida entre os municípios de 

Imbituba e Balneário Rincão. (3) Proibir a operação de embarcações que 

atuam na pesca com isca-viva (atuneiros). Foram retiradas, pois não foi 

consenso nas oficinas e vão para desafio de gestão. Aprovado.  

98º tópico: Zona de Usos Múltiplos. APABF sugere incluir norma “as 

atividades de pesca que ocorrem nesta zona estão sujeitas ao 

cadastramento das embarcações e programa de monitoramento e de 

recuperação de espécies ameaçadas. Em votação: 13 votos a favor. Contra: 

10. Abstenção: 1.  

99º tópico: ZONA DE MANEJO RECURSOS PESQUEIROS. IBF propõe proibir 

pesca de qualquer espécie de peixe e crustáceos. Plenária debate que essa 

norma já entrou em norma geral. APABF propõe proibição pesca industrial 

de peixes a menos de 3 milhas. Também não entra. Já está em norma 



geral. APABF sugere incluir “as atividades de pesca que ocorrem nesta zona 

estão sujeitas a cadastramento e programa monitoramento”. Também não 

entra. Já aprovada em norma geral. 

100º Zona de uso múltiplos. UNESC/ UNISUL/ UDESC/ RASGAMAR e BOTO 

FLIPPER propõem revisão da norma 9 (é permitida a extração de mariscos 

para comercialização somente aos pescadores artesanais locai, provenientes 

do município da APABF). Universitários sugerem melhorar essa redação: “É 

permitida a extração de mariscos para comercialização somente aos 

pescadores artesanais locais, provenientes dos municípios da APABF, desde 

que sigam as regras definidas e estejam devidamente cadastrados em 

associação que realize a gestão compartilhada com a APABF”.  Tiago/ 

representante pesca fala que não podemos obrigar pescadores a estar 

filiados a alguma associação. APABF concorda com texto dos universitários, 

excluindo obrigação de ser filiado à associação. Aprovado por unanimidade.  

101º tópico: Zona de uso múltiplo. SC PAR sugere inclusão da norma 

“atividades de pesca de emalhe nas áreas marinhas dessa zona deverão 

ocorrer somente fora da época de reprodução da baleia franca).  APABF 

entende que isso não foi debatido nas oficinas e que não devem entrar em 
votação aqui. Aprovado unanimidade. 

 

102º tópico: Zona Refúgio. APABF sugere incluir nova norma “é proibida a 

colocação e permanência de redes de pesca na agua quando identificada a 

presença de baleia franca”. Cecil fala que essa norma está de acordo com o 

que os pescadores profissionais dizem que não colocam redes quando tem 

baleias. Pescador Totó diz que é difícil cumprir, pois podem colocar rede na 

ausência da baleia e de repente ela aparece. Tiago também fala que é difícil 

cumprir, embora reconheça a boa intenção da norma. Mazinho ressalta que 

a proibição é exclusiva para áreas refugio da baleia. Frente a varias 

considerações da impossibilidade de cumprir a norma e a APABF de fazer o 

controle do cumprimento, Cecil informa que a APABF retira essa proposta. 

Aprovado. 

103º tópico: Zona Refúgio/ área refúgio. Mineração sugere inclusão norma 

“proibir redes de emalhe fixa (redes de espera) nas áreas refugio”. Cecil diz 

que já há normativas especificas e que não cabe ser incluso no plano de 

manejo.  Aprovado. 

 

Relativo aos debates no grupo da mata atlântica.  

104º tópico: As normas relativas aos butiazais foram aprovadas por 

unanimidade.  

105º tópico: Norma geral. IMA sugere incluir “qualquer intervenção na 

vegetação nativa localizada dentro do território da APABF estará sujeita aos 

limites estabelecidos pela Lei da Mata Atlântica e código florestal”.  APABF 

aceita desde que se inclua, exceto na zona de conservação. Deisi fala que o 

plano de manejo não destitui a legislação existente, não havendo 

necessidade de incluir esta norma. Gabriel fala que a APABF está criando 



normas contraditórias, e destituindo, sim, algumas leis. Ex. pode colocar 

um farol numa ilha (zona de conservação), mas não pode cortar vegetação. 

Em votação: a favor: 22 votos. Contra: 01. Cecil sugere que isso vá com 

destaque jurídico.  

106º  tópico: Zona Uso Restrito. IBF sugere Revisão norma 1 (É proibida a 
supressão vegetal, exceto para os usos permitidos na zona).  Grupo decidiu 

excluir essa revisão. Na plenária, em votação: aprovado por unanimidade 

manter a redação original da norma 1.  

 

107º tópico: Zona Restrito. Norma 10 (é permitido o extrativismo vegetal 

sustentável. Grupo sugeriu excluir essa norma, pois já está nos usos da 

zona. E nos usos sugere acrescer a palavra sustentável depois de 

extrativismo vegetal. Na Plenária, em votação: aprovado por unanimidade.  

 

108º  tópico: Pagina 18. Zona Moderada. Norma 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).  
Aprovada exclusão dessa norma no grupo. Em votação na plenária: 

Aprovado por unanimidade. 

 

109º  tópico: Zona Moderada. Norma 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.) Aprovada exclusão dessa norma no grupo. Em votação na 

Plenária. Aprovado por unanimidade. 

 

110º  tópico: Zona Moderada. Fundação Gaia sugere substituir a norma 5 

por “emloteamentos e condomínios, novos ou em processo de regularização 

, em havendo fragmentos florestais, deverão ser desenvolvidos corredores 

de floresta”. Aprovado por unanimidade no grupo. Na plenária, em votação. 

Aprovado por unanimidade a inclusão da norma. 

 

111º tópico: Zona de uso restrito. Item C – locais (estão incluso em zona 

de uso restrito: c. os promontórios, pontais e costões rochosos com 

declividade superior a 30%. Foi pedido revisão desse item que foi votado na 

semana anterior, pois 30% de declividade representa 18º e isso é mínimo. 

Franco/ Fundação Gaia sugere manter a norma do código florestal que é 

proibido ocupar zonas com inclinação maior que 45º. Cecil reitera que a 
questão já foi votada. Plenária decide manter a votação anterior. Mantido 

texto original do item c. 

 

112º  tópico. Apreciação da missão da APABF que teve pequena revisão do 

texto aprovado na 1ª OPP, por sugestão da COMAM-ICMBio. Texto 

sugerido: Promover de forma participativa ações de conservação do 

patrimônio natural e cultural no território sul das baleias francas. Em 



votação: contrario a proposta da COMAM: 19 Votos. Mantido texto original 

da missão. “Promover, de forma participativa, ações de conservação do 

patrimônio natural e cultural no território da APA da Baleia Franca” 

113º tópico: Passam-se a votação do inteiro teor do plano, especificamente 

os tópicos que constam na minuta e que não receberam nenhuma 

contribuição. Aprovado por unanimidade. 

Plenária é encerrada as 22h40, com Chefe da APABF agradecendo a 

presença, foco e comprometimento de todo o Conselho e apoio da equipe. 

Nada mais havendo a tratar, Sandra Severo, Secretaria Executiva do 

CONAPABF, lavra a presente ata que será lida na próxima reunião ordinária 

do Conselho, para sua aprovação ou retificação, quando então será 

assinada por todos os que estavam presentes, listados em listas de 

presença, anexo e abaixo. 

 


