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 1 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 2 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 3 
COORDENAÇÃO REGIONAL FLORIANÓPOLIS – CR9 4 

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA - APABF 5 
 6 
Aos oito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezessete, na sede do Projeto Ambiental Gaia 7 

Village, Espaço Gaia, rodovia SC 434, km 6, no município de Garopaba/SC, às nove horas e 30 8 

minutos, iniciou-se a 54ª Reunião do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca 9 

(CONAPABF), de caráter ordinário, em segunda chamada, nesse momento com 22 membros presentes. 10 

Cecil, presidente do Conselho, agradece a presença de todos, dando as boas-vindas e passa a palavra 11 

para Sandra, da Fundação Gaia, secretária executiva. Ela deseja bom dia a todos, dá as boas-vindas, 12 

relembra contrato de convivência e inicia com a aprovação da programação, conforme segue: Espaço 13 

Administrativo: relembrar contrato de convivência; aprovação da programação e das atas anteriores. 14 

Espaço Capacitação: Apresentação da FloripAmanhã:   Palestra “Direito Ambiental e Direito de 15 

Família:  reflexos do direito ambiental na sucessão familiar (herança)”. Tópicos principais: passivo 16 

ambiental; tríplice responsabilização ambiental; herança das penalidades e- parcelamento do solo 17 

diante do falecimento do proprietário. Facilitação: Rode Martins. No Espaço Institucional. 18 

Apresentação do SEBRAE / Projeto Rota da Baleia. Apresentação da proposta do IG 19 

Observação de Baleias. Facilitação: Rogério Ern. Encerrando a manhã com Informes das 20 

Conselheiras, mediante inscrição. No período da tarde, continuidade do Espaço Institucional com 21 

apresentação da APABF/ Plano de Manejo: apresentação da agenda; resultados preliminares; 22 

metodologia das oficinas restantes; análise de critérios e definição das oficinas intersetoriais.  23 

Na palestra da FloripAmanhã, Rode traz a questão relativa aos impactos ambientais do 24 

parcelamento irregular do solo. Aborda os tipos de parcelamentos legais. Enfatiza que os maiores 25 

problemas acontecem nos loteamentos irregulares, pois não permite a oferta de serviços e 26 

equipamentos púbicos (ruas estreitas, sem calçada, sem pluvial, estreita que não permite acesso de 27 

serviços, sem área verde publica, etc...). Menciona a necessidade de aspectos relativos ao 28 

licenciamento, no âmbito municipal e as vezes estadual. A partir daí, o empreendedor deve-se se fazer 29 

a incorporação em cartórios e somente depois iniciar a venda dos lotes urbanas. Fala sobre 30 

necessidade de deixar os lotes acessíveis com declividade inferior a 20% e diversos outros cuidados 31 

que induzam uma melhoria de vida dos usuários e do meio ambiente. Fala sobre o “habito” em SC, 32 

onde os proprietários dividem suas glebas entre famílias e também aqueles que loteiam suas terras 33 

sem nenhum compromisso ambiental. Parcelamento irregular do solo significa um conjunto de 34 

aviltamentos aos direitos do município em vários âmbitos (ambiente, consumidor, cartorial, 35 

licenciamentos ambientais). Fala sobre questões de herança e que os herdeiros de um parcelamento 36 

irregular não são criminalizados. Exceto quando o parcelamento irregular foi reconhecido como um 37 

crime ambiental / multas, , o que resulta, então, em divida ativa da união. Menciona que a APABF pode 38 

ser um espaço para trabalhar com os proprietários para que façam parcelamento regular do solo. 39 

Outro espaço de articulação é junto a corregedoria de justiça para que juntamente com cartórios 40 

orientem as famílias no caso do falecimento do proprietário de grandes  glebas. Também cabe aos 41 

municípios estimularem a regularização fundiária. Menciona o potencial de criação de parques lineares 42 

nos centros urbanos, abarcando áreas verdes destinadas ao uso publico com fim social. Reitera a 43 

importância das áreas verdes e APPs serem apropriadas pela comunidade, pois na medida  que elas 44 

conhecem e valorizam, resulta em cuidado, e esses ambientes deixam de ser vistos como fatores 45 

limitantes do crescimento ou  como “propriedade” dos órgãos ambientais. Também fala que a outorga 46 
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onerosa pode ser uma ferramenta importante para contribuir com o parcelamento regular do solo. 1 

Segue debate com a Plenária, onde conselheiros da ACIRJ, IFSC, UNESC, Prefeitura de Garopaba, 2 

ACIT, ACIL, APABF, UFSC, Prefeitura de Imbituba e CCI pontuam  questões relativas a especulação 3 

imobiliária,  parcelamentos irregulares incluindo grandes condomínios na APABF  e todo custo 4 

ambiental, social e econômico resultante dessas condutas. Discute-se as dificuldades de regularizar os 5 

parcelamentos incluindo o ônus e a burocracia existente no Brasil.  Debate-se também sobre aspectos 6 

relativos a paisagem, onde Rode informa que ela ainda  não foi tutelada, ou seja, não há restrições na 7 

lei que impeçam usurpação da paisagem. E que isso precisa ser definido como nova lei para proteger 8 

os valores da paisagem. Há questões relativas aos planos diretores municipais que transformaram 9 

praticamente todo seu território em urbano, com o intuito de aumentar arrecadação de IPTU, mas 10 

pouco se preocupando em dotar essas áreas com os devidos equipamentos urbanos preconizados pelo 11 

Código Tributário. 12 

Na seqüência, Rogério Ern, consultor do SEBRAE, relembra o conceito e os princípios do 13 

reconhecimento Indicação Geográfica (de acordo com normas do INPI) e que está sendo proposto 14 

no âmbito do projeto “Rota da Baleia” de fortalecimento do turismo na APABF, visando reconhecer o 15 

serviço de observação de baleias, como instrumento de conscientização e preservação. Ele apresenta 16 

os principais resultados dos debates que estão acontecendo dentro do GT IG, criado no CONAPABF, e 17 

que está sendo ampliado com a participação das câmaras técnicas do Projeto de Fortalecimento do 18 

Turismo/ SEBRAE. Nesse espaço já é consenso  o entendimento que o IG será para o serviço de 19 

Comunicação e Informação sobre as baleias, através do turismo de observação. Ele também faz uma 20 

breve apresentação da pesquisa encomendada pelo SEBRAE, abarcando os 9 municípios, visando 21 

prospectar o nível de informação e conhecimento que a sociedade tem sobre  a APABF, incluindo 22 

aspectos relativos ao ambiente, baleias, potenciais turísticos e atrativos em geral. Em síntese a 23 

pesquisa demonstrou que a maioria entende que a baleia franca é importante para seu município, 24 

especialmente por causa do turismo, do fortalecimento da economia, do desenvolvimento social, pela 25 

relevância ambiental e para  historia e cultura da região. A pesquisa também aportou diversas ações 26 

sugeridas pelos entrevistados para valorizar a baleia franca. Na seqüência da fala de Rogério,  foi 27 

aberto inscrições para o debate com a Plenária. Cidinha/CCI questiona  sobre os prazos do projeto que 28 

podem limitar a participação mais ampla da sociedade nesse debate. Rogério ressalta que o SEBRAE 29 

não pretende impor o IG e que tem trabalhado arduamente para mobilizar as instituições que fazem 30 

parte do projeto Rota da Baleia, visando construir uma marca coletiva para reforçar a identidade do 31 

território. Emerson/SC Par fala sobre necessidade do SEBRAE estimular e fomentar questões relativos 32 

a conservação dos cetáceos e do ambiente em geral, de forma concomitante ao uso econômico desses 33 

atributos. Rogério enfatiza que esse trabalho já está acontecendo, pois está sendo feito em parceria 34 

com instituições de pesquisa sobre a baleia incluindo o ICMBio. Karina/Projeto Baleia Franca informa 35 

que há dentro do Projeto Rota da Baleia um Grupo de Trabalho atuando exclusivamente em processos 36 

e ações que visam contribuir com a conservação dos valores ambientais do território. Carlyle/UNESC 37 

entende que o processo não está incluindo satisfatoriamente a comunidade. Debate-se sobre a 38 

participação social e o papel das instituições conselheiras que participam do GT IG que devem 39 

capilarizar as informações relativas ao processo do IG.   40 

Após o intervalo do almoço, retomada Plenária com Informes das instituições conselheiras: 41 

UNISUL (curso de especialização de conservação da biodiversidade); Ekko Brasil (envio de Proposta 42 

para implementação do Plano de Manejo da APABF enviada ao Ministério da Justiça/ FDDC); CCI 43 

(Intervenção da comunidade na construção de casa no Rosa Norte que impactou a paisagem); Projeto 44 

Baleia Franca (informe sobre reunião CT Baleia com debate sobre protocolo de encalhes e 45 

implementação do projeto de pesquisa sobre comportamento das baleias frente ao turismo embarcado 46 

e plano de fiscalização do TOBE que será retomado esse ano, conforme decisão judicial). Na parte dos 47 

Informes da APABF, Cecil fez considerações sobre o processo de liberação do TOBE  e entendimento 48 

do ICMBio que o TOBE deve ser liberado mediante pesquisa e plano de fiscalização. Ele também 49 

apresenta os dois bolsistas do GEFMAR, recentemente selecionados para atuar na APABF: Jonatas que 50 
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trabalhará com os temas relativos ao Plano de Ação da Baleia e Lucila que trabalhará com banco de 1 

dados e geoprocessamento/ gestão da informação. Cecil dá informes sobre o curso de mediação de 2 

conflitos, realizado em maio na pousada Vida Sol e Mar, que venceu a tomada de preços. Teve o 3 

objetivo de abordar os conflitos intersetoriais identificados na OPP, e capacitar os conselheiros e 4 

convidados em preparação para as oficinas intersetoriais. Foram apresentadas fotografias dos diversos 5 

momentos do curso. Cecil comenta o lançamento do livro com experiências de inclusão produtiva ou 6 

gestão participativa da biodiversidade, incluindo o processo de abertura da Barra de Ibiraquera. Simão 7 

comenta sobre o curso de gestão de conflitos, enfatizando a importância da capacitação. Explica o 8 

modelo do ciclo de gestão socioambiental e seus módulos, ressaltando que o curso de gestão de 9 

conflitos realizado na APABF foi a primeira experiência de oferta do curso fora do âmbito do ICMBio. 10 

Ronaldo informa que as inscrições estão abertas, relembrando que estão aberta as inscrições para  o 11 

curso e que os formulários foram enviados por email para os conselheiros. Carlyle (UNESC) comunica 12 

substituição do conselheiro Aldo pela professora Cristina como representante da UNESC no CONAPA. 13 

Relativo ao Plano de Manejo, Sandra apresenta cronograma de oficinas, com revisão das etapas 14 

realizadas em 2016 e 2017 até o momento, fazendo um breve relato das dificuldades e resultados, e 15 

previsão de agenda para as próximas. Também relata as apresentações do Plano de Manejo que estão 16 

sendo realizadas nas Câmaras de Vereadores dos municípios que compõem a APA. Cecil esclarece um 17 

pouco sobre a dinâmica das oficinas do Plano de Manejo, relatando situações onde as comunidades se 18 

recusaram a receber a equipe, por terem um entendimento de que a APABF cria reservas restritivas 19 

para a comunidade. Informa sobre resultados da aproximação com a pesca industrial e com o setor da 20 

rizicultura que proporcionaram uma abertura para diálogos futuros, visando construir zonas e normas 21 

para o território da APABF. Cecil também informa sobre decisão de reunir numa única oficina os 22 

setores da indústria comercio, setor mineração e setor imobiliário, quando serão chamadas 23 

prioritariamente as instituições mais representativas do de cada setor no território. Fala que com esses 24 

setores há historicamente uma distancia / desconhecimento sobre o que é a APABF, em alguns casos 25 

são setores onde há muitos conflitos, e que essa oficina conjunta deverá proporcionar um 26 

entendimento melhor de ambos os lados, para num segundo momento quiçá construir zonas e normas. 27 

Simão faz uma fala fazendo breve histórico dos conflitos entre APABF e as comunidades do Camacho, 28 

que vem desde o processo de mineração da Cisy e a construção da SC 100. Ele menciona ainda que 29 

naquela região, as principais lideranças da pesca estão significativamente comprometidas com a 30 

especulação imobiliária com ocupação de dunas e sambaquis. Deisiane também aborda o caráter 31 

diferenciado de cada oficina, de acordo com a organização de cada setor. Val, conselheiro honorário, 32 

questiona sobre a proposta de juntar numa única oficina o setor indústria, mineração e imobiliário. Fala 33 

que junta-los irá uni-los em termos de interesse pelo aumento do uso e ocupação do solo. 34 

Carlyle/UNESC também fala que é temeroso juntar esses setores. Simão sugere destacar o setor 35 

imobiliário e ainda diz que as oficinas com o setor imobiliário devem acontecer por municípios ou no 36 

mínimo separando a região sul do centro. Cecil justifica que o entendimento de juntar os setores deve-37 

se ao fato de que há no geral uma base raiz para a maioria dos diversos conflitos gerados por esses 38 

setores. E que esse momento é de aproximação e entendimento para futuras reuniões menores com 39 

cada setor visando fazer a gestão de cada conflito e quiçá construir pactos sociais. Evaldo / ACIRJ 40 

informa que no DNPM já está mapeado as áreas potenciais de mineração informando inclusive o 41 

perímetro da APABF, o que resulta em desinteresse do setor da mineração em solicitar licenças de 42 

lavras dentro da APABF, pois eles têm ciência que terão restrições dentro da UC. Evaldo não vê 43 

problemas em juntar o setor da indústria comercio com a mineração, mas sugere que imobiliário seja 44 

separado. Da mesma forma, entende Heleno (ACIL). René (UFSC) também concorda que é mais 45 

estratégico fazer oficina exclusiva com o setor imobiliário. Pimenta (Caipora) também ressalta que as 46 

questões relativas a licenciamentos são bastante distintas dentre os setores e também sugere que o 47 

setor imobiliário seja trabalhado de forma independente.  Fica encaminhado que será feita oficina 48 

exclusiva com o setor imobiliário, referendando os atores mais representativos do setor (conselhos, por 49 

exemplo) que devem receber ofícios da APABF com recomendação explicita que eles devam mobilizar 50 

seus representantes. Fica sugerido que essa oficina aconteça no inicio de agosto.  Sobre oficina com 51 
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setor publico, prevista para 28 de junho, já está claro que serão chamados as representações 1 

relacionadas à ocupação urbana.  Simão reitera importância que eles devam aportar seus planos e 2 

grandes projetos estruturais para o território, para que o plano de manejo possa definir futuridade com 3 

base em dados reais e mais sólidos.  E ainda, que o setor público, em especial prefeituras e câmaras 4 

vereadores, também seja convidado para participar da oficina com o setor imobiliário. Sobre a pauta 5 

Plano de Manejo: critérios para definição das intersetoriais, Deisiane considera que devido ao 6 

adiantado da hora, devemos definir outra data. Fica acordado que será convocada uma Plenária 7 

Extraordinária para dia 10 de agosto. Cecil faz uma breve fala sobre os questionamentos e duvidas do 8 

Conselho, relativa às dinâmicas das oficinas e agendas. Menciona que o conselho tem participado 9 

muito pontualmente e que essas ultimas oficinas são criticas e tem gerado muito debate somente no 10 

pequeno grupo coordenador do plano (chefe da APA e consultoras)e que o Conselho precisa se 11 

apropriar das informações e principalmente das decisões. Por fim, Alessandra (EKKO Brasil) informou 12 

que a organização trocou a conselheira suplente. Pimenta (Caipora) informa sobre Seminários de 13 

Recursos Hídricos que acontece na próxima semana, em Paulo Lopes, quando se abordará questões 14 

relativas aos Comitês de Bacias. Sem nada mais para tratar, eu Sandra Severo, que redigi esta ATA, 15 

subscrevo-a para ser encaminhada e aprovada por todos os presentes. 16 

 17 

CONSELHEIRAS 

INSTITUIÇÃO NOME ASSINATURA 

APABF CECIL MAYA BROTHERHOOD BARROS  

APABF RONALDO CATALDO COSTA  

IFSC ELISA SERENA GANDOLFO MARTINS  

IPHAN WLADMIR FERNANDO STELLO  

PREF. MUNICIPAL DE IMBITUBA DÉBORA RODRIGUES    

PREF. MUNICIPAL DE GAROPABA NEREIDA MONTEIRO  

SCPAR PORTO IMBITUBA HEMERSON SILVEIRA  

UDESC/CERES PEDRO VOLKMER DE CASTILHO  

UFSC RENE BIROCHI  

AMOPRAN  ADEMAR DO ESPÍRITO SANTO  

ASS. EMPRES. GAROPABA - ACIG  SAMUEL LIMA  

ASS. EMPRES. DE LAGUNA - ACIL  HELENO KUHN   

ACIRJ EVALDO ÁVILA DA SILVA  

ACIT ANTONIO CARLOS SILVERIO  

ASSOC. RADIO PINHEIRA ELIZABETH ALBRECHT  

CCI MARIA APARECIDA FERREIRA  

CAIPORA LUIZ HENRIQUE FRAGOAS PIMENTA  

PPPR RICARDO ROSSANO SALVATORI  

UNESC CARLYLE TORRES B. DE MENEZES  

UNISUL SÉRGIO A. NETTO   

UNISUL RODRIGO RODRIGUES DE FREITAS  

ASSOC. R3 ANIMAL CRISTIANE KOLESNIKOVAS  

FLORIPAMANHÃ  RODE AMÉLIA MARTINS  

FORUM DA AGENDA 21 KEILA FLOR VIEIRA  

FUNDAÇÃO GAIA SANDRA SEVERO  

INSTITUTO BOTO FLIPER ARNALDO GRANJA RUSSO  

INSTITUTO BALEIA FRANCA GABRIELA SOARES GODINHO  

INSTITUTO EKKO BRASIL  ALESANDRA BEZ BIROLO  

PROJETO BALEIA FRANCA KARINA REJANE GROCH  

CONSELHEIRO HONORÁRIO MARIA ELIZABETH C. DA ROCHA  
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CONSELHEIRO HONORÁRIO VALDECIR JOSÉ MASCARELLO  

 1 

 2 

CONVIDADOS/OBSERVADORES 

APABF JONATAS H. F DO PRADO  

R3 ANIMAL ARIANE DOS SANTOS RODRIGUES  

ASSAEG ELIZANGELA BORTOLUZZI  

ICMBIO/APABF WAGNER ELIAS CARDOSO  

UNESC- CRICIUMA MARCIA CRISTINA AMÉRICO  

UNESC- CRICIUMA YASMINE DE MOURA DA CUNHA  

PAISAGISTA AUTONOMO KIKO SMICH  

PPPR - RINCÃO GERVASIO OECKLER  

APABF LUCILA ARAUJO FREIRE  

ICMBIO/APABF DEISI BALENSIEFER  

SEBRAE ANIBAL CARDIN  

PPGA/UFSC RACHEL BLANCHER SOARES COSTA  

SEBRAE –ROTA BALEIA FRANCA PRISCILA GAMBERA  

LAGUNAMBIENTAL GISELE E. MARTINS  

INST. ILHA CAMPECHE ANDREOARA SCHMIDT  

TAIÁ TERRA MAIARA LEONEL PEREIRA  

ICMBIO/APABF JOSÉ WILSON SILVA JUNIOR  

ICMBIO/GEFMAR DEISIANE DELFINO  

ICMBIO/APABF LUCIANA M. DE PAULA MOREIRA  
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