
MORRO 
DO CARECA

COMPLEXO 
TURÍSTICO



Área total aproximada 
de concessão: 

28.461,46 m²

Área consolidada 
aproximada de até: 

700m²

PROPOSTA 
DE OCUPAÇÃO



PLANTA 
DE 

SITUAÇÃO



LEVANTAMENTO
PLANIMÉTRICO



ESTRADA DA RAINHA

ACESSO









OPORTUNIDADES 
E 

INVESTIMENTOS



RESTAURANTE PANORÂMICO

OPORTUNIDADES
E 
INVESTIMENTOS



GLASS SKYWALK

OPORTUNIDADES
E 
INVESTIMENTOS



PISTA DE POUSO
DE VOO LIVRE

OPORTUNIDADES
E 
INVESTIMENTOS



OPORTUNIDADES
E 
INVESTIMENTOS

MIRANTE



QUIOSQUES

OPORTUNIDADES
E 
INVESTIMENTOS



DECKS DE CONTORNO

OPORTUNIDADES
E 
INVESTIMENTOS



TOBOGÃ OU TIROLESA

OPORTUNIDADES
E 
INVESTIMENTOS



LOCAIS TEMÁTICOS 

OPORTUNIDADES
E 
INVESTIMENTOS



PASSARELAS SUSPENSAS

OPORTUNIDADES
E 
INVESTIMENTOS



ESTACIONAMENTO COM TRANSFER
OPORTUNIDADES
E 
INVESTIMENTOS



ESTRUTURAÇÃO DE TRILHAS

OPORTUNIDADES
E 
INVESTIMENTOS



REGIÃO NORTE 
e seus atrativos



INFINITY BLUE 
RESORT & SPA

A poucos metros do Morro do Careca, o Resort que 
atrai muitos turistas devido sua luxuosa acomodação e
localização, também possui duas maneiras de acesso 
ao Morro, sendo pela praia e trilha, bem como por 
meio da estrada.



MOLHE BARRA NORTE
Os atrativos mais recentes e  mais 
apostados de Balneário Camboriú têm
valorizado ainda mais a região norte. 



FG BIG WHEEL 

A roda gigante faz um 
convite inegável para os 
moradores e turístas 
explorarem as atrações 
próximas.



VISTA INESQUECÍVEL

O Morro proporciona 
uma vista única das 
mais belas praias do 
litoral catarinense. 

COMPLEXO TURÍSTICO DO MORRO DO CARECA





Questionamentos e 
sugestões que 
surgiram a partir da 
sondagem de 
mercado.

?



1. Quanto ao TAC em vigor, há necessidade de esclarecer sobre as obrigações e 
restrições constantes no mesmo;

2. Em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente a BC Investimentos poderia ter 
o estudo de impacto nas intervenções na área (30.000 m2) e informar 
possibilidade de utilização da mata para implementação de empreendimento 
sustentável;

3. Disponibilizar projetos de infraestrutura existentes, rede de água, rede de 
esgoto e aguas pluviais, com respectivas capacidades e volume de abastecimento;

4. Quais o horário para utilização? A área pode ser utilizada à noite? Há alguma 
restrição de quantidades de pessoas para acessar a área?

5. Qual a infraestrutura de energia elétrica existente? Qual a capacidade e 
potenciai instalada?

ROGÉRIO SIQUEIRA
Representante da SR Gestão e Consultoria Empresarial



6. Como trata-se de área com atividades aéreas (Pouso e Decolagem), quais as 
restrições para utilização de telhados temáticos com captação de energia solar?

7. Sendo a área consolidada com aproximadamente 700 m2, quais as 
possibilidades e restrições pata utilização das demais áreas remanescentes, para 
implementação de atividades sustentáveis como arvorismo e parque natural?

8. Os critérios de julgamento da licitação, além da habilitação jurídica, 
econômica/financeira, regularidade fiscal e trabalhista, devem focar na 
capacidade técnica dos profissionais que atuarão em todo o complexo.

9. Uma visita técnica ao local seria muito importante para se ter uma visão da real 
da área a ser concedida.

ROGÉRIO SIQUEIRA



1. Devido a alta complexidade envolvendo questões ambientais, inclusive o 
histórico daquelas áreas, que a proposta seja acompanhada de um EAS prévio.

2. Que seja acompanhado de um detalhado estudo planialtimétrico e geológico.

3. Que venha acompanhado de um parecer prévio da Secretaria de 
Planejamento quanto a utilização das áreas  consolidadas.

4. Que seja disponibilizado desde já as plantas e estudos existentes para 
apreciação da comunidade, e que para os concorrentes tenham tempo hábil 
de fazer os estudos de viabilidade necessários.

5. Que a modalidade seja pelo maior valor de outorga variável mensal.

CÍCERO FIEDLER
Interparques (Big Wheel)



6. Que os investimentos realizados em infraestrutura sejam passíveis de descontar 
da outorga mensal.

7. Não inclusão da obrigatoriedade de itens de alta monta de investimento, tais 
como pavimentações asfálticas, etc.

8. Quanto ao atestado de capacidade técnica, que este seja exigido das pessoas 
físicas envolvidas, em função de arranjos societários diversos, e eventual criação 
de SPE para participação.

CÍCERO FIEDLER



1. No quesito de organização do espaço aéreo, a ANAC 
através da fonte oficial de informação aeronáutica 
AIP - BRASIL estabelece dentre as Cartas de Voo em 
Rota como ENR 5 (alertas para navegação) o "Sítio 
de Voo Morro do Careca - SBR 576“ como ÁREA 
RESTRITA DE NAVEGAÇÃO, delimitando o espaço 
para voo permanente de ultraleve nas coordenadas 
apresentadas na Figura 01, até 500 pés de altura e 
sobre ambos os municípios de Itajaí e Balneário 
Camboriú. 

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MORADORES 
DA PRAIA BRAVA – AC BRAVA



2. Que Balneário Camboriú, em atendimento ao Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com a 
10ª Promotoria de Justiça no ano de 2010 publicou a Lei nº 3.471/2012 que criou o Complexo Turístico 
Morro do Careca - CTMC e regulamentou o voo livre no município;

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MORADORES 
DA PRAIA BRAVA – AC BRAVA

3. intervir judicialmente em 24/Jan/2017, através da Recomendação Ministerial nº 004/2017/06PJ/BCA ref. 
ao SIG nº 09.2016.000000097- 3, paralisando todas as atividades comerciais no CTMC pelo não cumprimento 
da Lei Municipal nº 3.471/2012 

4. Dois anos se passaram e o município de Balneário Camboriú não atendeu as premissas legais estabelecidas 
na normativa, o que levou a Dra. Adriana Lisbôa - Juíza de Direito, em 06/Ago/2019 à SUSPENDER 
DEFINITIVAMENTE a ocupação e exploração do Complexo Turístico do Morro do Careca entregue pelo 
Município de Balneário Camboriú à Associação de Voo Livre do Morro do Careca, bem como PROIBIU sua 
transferência a terceiros, a que título for (v.g. autorização, outorga, permissão, cessão ou concessão), sem o 
necessário e prévio processo licitatório, nos termos da Lei Municipal n. 3.471/12 e Lei Federal 8.666/93; 

5. Desde então (Ago/2019), a rampa de decolagem do Morro do Careca encontra-se inacessível e 
impossibilitada de uso para decolagens de voo duplo/instrução com parapente, devido ao local não dispor 
de entidade responsável pelo controle das atividades de voo livre:  



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MORADORES 
DA PRAIA BRAVA – AC BRAVA

A AC BRAVA, com base nos usos e garantias previstas perante sua personalidade jurídica, vem por meio deste 
requerer:

I. A retomada de imediato da atividade de voo livre, através da autorização de uso da rampa de decolagem do 
Morro do Careca, em consonância com o uso da área de pouso da Praia Brava criada exclusivamente para esta 
finalidade; 

II. Que a AC BRAVA, atendendo a todos os critérios estabelecidos na Lei nº 3.471/2012 e conforme as bases 
legais apresentadas, disponha imediatamente de autorização e livre acesso ao cume do Morro do Careca para 
uso da rampa de decolagem, exclusivamente aos seus credenciados, para proceder a decolagem e usufruir da 
área de voo devidamente estabelecida pela ANAC e área de pouso construída para tal finalidade; 

III. Que o MUNICÍPIO de Balneário Camboriú, em menor prazo possível, proceda o CHAMAMENTO PÚBLICO 
exclusivo para atividade de voo livre, em conformidade com o estabelecido na Lei Municipal n. 3.471/12, e 
também na própria Lei Federal nº 13.019/2014, conforme o Parecer Técnico da Comissão de Justiça e Redação 
da Câmara de Vereadores, ainda de acordo com os princípios que regem a Administração Pública, 
independendo de processo licitatório (Lei Federal 8.666/93); 



ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE MORADORES 
DA PRAIA BRAVA – AC BRAVA

IV. Que sejamos cientificados expressa e imediatamente do prazo máximo estipulado para a análise de pedido, 
considerando tratar-se de solicitação de atos públicos de liberação da atividade econômica, a Lei nº 
13.874/2019 assegura e garante que se apresentados todos os elementos necessários à instrução do processo.

V. Por fim, a AC BRAVA DECLARA, mediante o deferimento do acima solicitado, que isenta o Município de 
Balneário Camboriú de qualquer responsabilidade relativas as atividades de voo livre por ela autorizadas, que 
demandem o uso do espaço público, no caso a rampa de decolagem, Cume do Morro do Careca, necessário 
para realização da atividade de voo livre, na Praia Brava de Itajaí.



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA PRAIA DOS AMORES - AMPA
Presidente VALMIRA KOHLS BUTWILOWICZ

2. Preservar o topo do morro, intacto, manter como local de apreciação.
Estudar área para possível alocação de bancos com este fim, sem que interfiram na prática do voo  de 
parapente.

PROPOSTAS

1. Manter atividade da Associação de Voo Livre atual ou outra entidade esportiva, para possibilitar o 
controle de voos no local e permitir que turistas possam “viver a experiência do voo duplo monitorado”.



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA PRAIA DOS AMORES - AMPA
Presidente VALMIRA KOHLS BUTWILOWICZ



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA PRAIA DOS AMORES - AMPA
Presidente VALMIRA KOHLS BUTWILOWICZ



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA PRAIA DOS AMORES - AMPA
Presidente VALMIRA KOHLS BUTWILOWICZ

ACESSO AO COMPLEXO TURISTICO:
• Livre acesso ao Parque Ecológico, mantendo a possibilidade de visitação do topo do 

Morro do Careca, local em que muitos curtem contemplar o horizonte com vista para 
a Praia dos Amores e Praia Central de Balneário Camboriú;

• Acesso ao Restaurante / Voo Livre: permitir acesso por caminhada ou serviço de 
transporte do Complexo Turístico (veículo elétrico, teleférico, esteira elétrica de 
subida com trenó para descida, ou outras ideias) – isso permitirá a manutenção da via 
atual de acesso, sem que haja desmatamento, permitirá que pessoas com 
dificuldades de mobilidade, possam visitar o local. Permitir uso com pacote para 
restaurante ou não. Servirá para Voo Livre também.



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA PRAIA DOS AMORES - AMPA
Presidente VALMIRA KOHLS BUTWILOWICZ

RESTAURANTE PANORÂMICO:

• Piso Térreo: Lanchonete, Loja de artigos turísticos, Recepção Turística

• Piso Giratório: Acesso por elevador central, serviços de restaurante durante o 
período de funcionamento do Complexo Turístico (café da manhã a jantar). Local 
deve ser estruturado, com bons pratos (internacionais), mas servir também opções 
mais simples de pratos locais a base de peixes e carnes, também opção vegana, 
vegetariana, respeitando a condição de escolha e possibilidade de acesso a todos.

• Teto / Cobertura:  Estrutura da cobertura deve ser condizente com o uso da área 
para voo livre, algo como concreto impermeabilizado que permita aterrissagem de 
emergência e não prejudique o acesso ao local de pouso.



ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA PRAIA DOS AMORES - AMPA
Presidente VALMIRA KOHLS BUTWILOWICZ

PREMISSAS FUNDAMENTAIS:

Ao que levantamos na pesquisa, a comunidade gostaria que:
- Se mantenha o acesso livre para a comunidade 

- Se preserve as APP´s, então, sem desmatar novas áreas 

- Se mantenha a prática de voo livre (parapente) 

- Se mantenha e insira novas trilhas ecológicas 

- Haja estrutura de apoio como já existe a lanchonete, mas sem que isso impeça o uso por quem nada quiser 
consumir, sem que se gere desmatamento de área adicional – aproveitar espaço do atual estacionamento

- Seja evitado ao máximo a circulação de veículos na via de acesso – criar alternativas de transporte 

- considerar estudo de estacionamentos na base do Morro para evitar transtornos aos moradores locais.

- Que se considere vias de acesso ao Bairro, já que atualmente, o fluxo para a Praia Brava já toma a via de acesso, 
gerando congestionamentos



1. sugiro que seja estudado quais áreas além dos 
700 e poucos m2, poderiam ser utilizadas e de 
qual forma. Para pensar no desenvolvimento 
especifico de um projeto, precisa saber quais são 
as regras do jogo.

2. a falta de estacionamento, e a ideia de operar 
com transfer limita muito a capacidade do 
possível empreendimento. Então, sugiro que seja 
estudado , além da “atração” no topo, uma 
maneira de alto volume de transporte 
(cadeirinha, teleférico, etc.)

TEO BORZONE
Interparques (Big Wheel)



1 – Projeto de reaproveitamento de água de chuva

2 – PRAD (Plano de Recuperação de Áreas Degradadas) – pontos específicos

3 – Sistema de segurança

4 – Área compatível de estacionamento (não leva e traz, mas um sistema de passagem, onde o
passageiro é apenas deixado) - Fluxo de veículo, não de ida e volta, mas sim de passagem. O
estacionamento será dentro da área que faz parte do certame (respeitando a questão
ambiental com projetos de supressão, específico com as compensações ambientais
necessárias, pois terrenos de outros proprietários como foi sugerido na reunião online, da uma
interpretação de direcionamento do certame para outra empresa se beneficiar de questões
comerciais.

5 – Estudo de impacto de vizinhança

PROJETOS SUSTENTÁVEIS
Speedway



6 – Sistemas de coleta seletiva

7 – Trilhas ecológicas, com pontos de descanso em mirantes, funcionando apenas durante o
Dia

8 – Restaurantes panorâmicos, local para festas, quiosques com funcionamento de 24h

9 – Tobogã com piscina natural, reaproveitando a água da chuva

10 – Farol com mirante e tirolesa

11 – Todo o retorno comercial estaria ligado as estruturas instaladas no complexo turístico,
mantendo livre de cobrança nas trilhas ecológicas e os acessos ao local

12 – Concessão de 20 anos e prazo de implementação de dois anos

13 – Sede administrativa no complexo

14 – Trilha para quadrículo e bicicleta

15 – Museu

PROJETOS SUSTENTÁVEIS
Speedway



15 – Museu

16 – Sala de exposição de artes

17 – Teatro ao ar livre

18 – Canal de TV pela internet

19 – A construção das edificações segue normas do plano diretor.

20 – Observações: outras sugestões como mirantes, acessos panorâmicos, segue o que foi
falado na reunião online

PROJETOS SUSTENTÁVEIS





PREMISSAS PARA LICITAÇÃO



- Modalidade: Concessão de Direito Real de Uso com outorga 
onerosa

- Área total: 28.461,46 m²

- Área de Exploração: 700 m² (área consolidada)

- Prazo: 20 anos- Outorga onerosa baseada no valor do m²

- Prazo para Implantação: 2 anos

DIRETRIZES DE ATIVIDADES:

- Equipamentos AB

- Ecoturismo

- Lazer

- Esporte

- Entretenimento

- Estacionamento

- Acesso livre para voadores e 
público em geral


