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Mas apenas reconhecer o
direito não é suficiente. É
preciso que haja
instrumento para que se
possa concretizá-lo.



Assim a Constituição impõe ao Poder
Público o dever de "definir, em todas as
unidades da Federação, espaços
territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos, sendo a
alteração e a supressão permitidas
somente através de lei, vedada qualquer
utilização que comprometa a integridade
dos atributos que justifiquem sua
proteção".



Este comando foi atendido, 
enfim, com a promulgação 
da Lei nº 9.985, de 18 de 
julho de 2000 e do Decreto nº 
4.340, de 22 de agosto de 
2002 que, respectivamente, 
cria e regula o SNUC.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9985.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4340.htm




Sendo a proteção do meio ambiente uma
competência que concorre a todas as
esferas do Poder Público, à iniciativa
privada e toda sociedade civil, coube ao
SNUC disponibilizar a estes entes os
mecanismos legais para a criação e a
gestão de Ucs, possibilitando assim o
desenvolvimento de estratégias conjuntas
para as áreas naturais a serem
preservadas e a potencialização da relação
entre o Estado, os cidadãos e o meio
ambiente.





As unidades de conservação da
esfera federal do governo são
administradas pelo Instituto Chico
Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio). Nas
esferas estadual e municipal, por
meio dos Sistemas Estaduais e
Municipais de Unidades de
Conservação.



O próprio SNUC facultou a existência,
excepcionalmente e a critério do
Conama, de UCs estaduais e
municipais que, concebidas para
atender a peculiaridades regionais ou
locais, possuam objetivos de manejo
que não possam ser satisfatoriamente
atendidos por nenhuma categoria
prevista nesta Lei e cujas
características permitam, em relação
a estas, uma clara distinção.



As UCs são criadas por meio de ato
do Poder Público (Poder Executivo e
Poder Legislativo) após a realização
de estudos técnicos da importância
ecológica dos espaços propostos e,
quando necessário, consulta à
população.



Estas áreas estão sujeitas a
normas e regras especiais e
só podem ser alteradas e/ou
reduzidas mediante lei
específica.







As Unidades de Proteção Integral têm
como principal objetivo preservar a
natureza, sendo admitido apenas o uso
indireto dos seus recursos naturais, ou
seja, aquele que não envolve consumo,
coleta ou dano aos recursos naturais:
recreação em contato com a natureza,
turismo ecológico, pesquisa científica,
educação e interpretação ambiental, entre
outras.





As Unidades de Uso Sustentável têm
como objetivo compatibilizar a conservação
da natureza com o uso sustentável dos
recursos, conciliando a presença humana
nas áreas protegidas. Nesse grupo,
atividades que envolvem coleta e uso dos
recursos naturais são permitidas, desde que
praticadas de uma forma a manter
constantes os recursos ambientais
renováveis e processos ecológicos.



O QUE É CONSERVAÇÃO DA 
NATUREZA?

O manejo do uso humano da natureza,
compreendendo a preservação, a
manutenção, a utilização sustentável, a
restauração e a recuperação do ambiente
natural, para que possa produzir o maior
benefício, em bases sustentáveis, às atuais
gerações, mantendo seu potencial de
satisfazer as necessidades e aspirações das
gerações futuras, e garantindo a
sobrevivência dos seres vivos em geral.



















NOME DA UNIDADE: APA de
Anhatomirim
BIOMA: Marinho Costeiro
ÁREA: 4.436,56 hectares
DIPLOMA LEGAL DE
CRIAÇÃO: Dec nº 528 de 20 de
maio de 1992
COORDENAÇÃO REGIONAL /
VINCULAÇÃO: CR9 –
Florianópolis
ENDEREÇO / CIDADE / UF /
CEP: Rod. Maurício Sirotsky
Sobrinho, s/n – Jurerê –
Florianópolis/SC
TELEFONE: (48) 33690340
E-mail: 
apa.anhatomirim@icmbio.gov.br



















Ministério do Meio Ambiente



Ministério do Meio Ambiente



Ministério do Meio Ambiente



Ministério do Meio Ambiente



Ministério do Meio Ambiente



Ministério do Meio Ambiente



Ministério do Meio Ambiente



Ministério do Meio Ambiente







Ponta do 
Mata-
Mata

Praia da 
Camboa

Fazenda 
da 

Armação

Ponta do 
Magalhãe

s









Ministério do Meio Ambiente























Ministério do Meio Ambiente



























ZONA MARINHA DE 
PROTEÇÃO DOS 

BOTOS - ZPB
Área de maior frequência de ocorrência do boto 
cinza Sotalia guianensis, considerada prioritária 
para a conservação da população residente da 

espécie e para a efetividade da APA do 
Anhatomirim. 

É permitido o tráfego dos seguintes tipos de 
embarcação:

- Embarcações de pesca profissional artesanal;
- Embarcações de turismo com cadastro e 

autorização da APA, conforme as regras definidas 
neste Plano de Manejo;

- Embarcações de esporte e recreio a motor, para 
o tráfego local, com cadastro e autorização da 







ZONA MARINHA DE 
PROTEÇÃO DOS 

ESTOQUES PESQUEIROS -
ZPEP

Áreas caracterizadas por pesquisas científicas e pelo conhecimento 
tradicional como criadouros de biodiversidade marinha, com especial 

importância para a renovação dos estoques pesqueiros. As 
comunidades de pesca artesanal reconheceram e identificaram três 

locais com criadouros relevantes: Caieira do Norte, Costeira da 
Armação e Fazenda da Armação-Camboa.

- É permitido o tráfego de embarcações, em 
sentido transversal à costa e respeitando-se o 
limite de velocidade máxima de 06 (seis) nós;

- São permitidos o ancoramento e o apoitamento
de embarcações, conforme as normas da Marinha 

da Brasil; 









- Exigido pelo Plano de Manejo da APA do 
Anhatomirim;

- Condicionante para Autorizações do turismo 
embarcado na UC;

- Entrega mensal (até o dia 05 de cada mês).





Figura 5: Mapa de registros entre JAN e NOV 2015 (tabela papel)



http://editor.giscloud.com/
map/379382/avistagens-
de-animais-marinhos-na-

apa-de-anhatomirim

http://editor.giscloud.com/map/379382/avistagens-de-animais-marinhos-na-apa-de-anhatomirim


































http://cursoapadeanhatomirim.ufsc.br
/informacoes/
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