
PORTARIA IBAMA N° 143-N, 22 DE DEZEMBRO DE 1994. 
 
 
A PRESIDENTE DO INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS 
RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA, no uso das atribuições previstas 
no artigo 24 da Estrutura Regimental anexa ao Decreto n° 78, de 5 de abril de 19911, 
e no artigo 83, inciso XIV, do Regimento Interno, aprovado pela Portaria 
GM/MINTER n° 445, de 16 de agosto de 1989, e  
 
TENDO EM VISTA as disposições do Decreto-Lei n° 221, de 28 de fevereiro de 
19672, e das Leis n° 7.679, de 23 de novembro de 19883 e n° 8.617, de 4 de janeiro 
de 19934, e CONSIDERANDO o que consta dos Processos IBAMA/SC n° 11/89-19 e 
IBAMA/SEDE n° 2001.265 1/91-89, Resolve: 
 
Art. 1° Proibir a pesca subaquática praticada com aparelhos complementares de 
respiração no litoral do Estado de Santa Catarina. 
 
Art. 2° Permitir a atividade de pesca subaquática somente em apneia, amadora e 
profissional, nos costões e nas ilhas do Estado de Santa Catarina, a seguir 
discriminadas: 
 
I) ilhas: 
 
a) Litoral Norte: Tamborete, Jaribatuba, Araras, Feia (em frente ao município de 
Penha), Itacolomi, Feia (em frente ao município de Barra do Sul) e das Cabras; 

b) Litoral da Grande Florianópolis: Campeche, Xavier, Aranhas, Badejo, Moleques 
do Sul, Moleques do Norte, do Amendoim ou Macuco e dos Corais; 

c) Litoral Sul: Ataras, Itacami e Lobos. 

 
II) costões: 
 
a) da Ilha do Saco Manso à Ponta da Gurita em Bombinhas; da Ponta das Garoupas 
à parte norte da Praia de Quatro ilhas em Bombinhas; da Ponte de Porto Belo à 
parte norte da praia e Bombas em Bombinhas; do Costão de Mané Serafim ao 
Costão da Praia do Santinho em Florianópolis; do Costão da Prainha ao Costão da 
Praia da Petrobrás em São Francisco do Sul. 
 
Parágrafo Único Ao redor das demais ilhas e ao largo dos costões não mencionados 
neste artigo, a pesca subaquática de qualquer natureza é proibida até a distância de 
500m (quinhentos metros) dos seus litorais. 
 
Art. 3° Proibir a utilização de redes de emalhar fixas (espera e feiticeira) até 50m 
(cinqüenta metros) ao redor das ilhas e ao largo dos costões do litoral do Estado de 
Santa Catarina.  
 

                                                           
 

 

 
 



Parágrafo Único Para as demais áreas ao longo do litoral catarinense, só será 
permitida rede de emalhar com malha mínima de 70 mm (setenta milímetros), cuja 
medida deve ser tomada entre ângulos opostos da malha esticada. 
 
Art. 4° Aos infratores da presente Portaria serão aplicadas às penalidades previstas 
na Lei n° 7.679, de 23 de novembro de 19885. 
 
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 6° Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Portaria IBAMA n° 
12, de 7 de fevereiro de 1994. 
 
 
NILDE LAGO PINHEIRO 
Presidente 
 
DOU 23/12/1994 
 
  
 

                                                           
 


