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MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 

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

ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA BALEIA FRANCA - APABF 
 

Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e quinze, na sede do Projeto Ambiental Gaia Village, 

Espaço Gaia, rodovia SC 434, km 8, no município de Garopaba/SC, às nove horas e 10 minutos, iniciou-se a 43ª 

Reunião do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (Conapa-BF), esta em caráter 

extraordinário, em segunda chamada, nesse momento com 16 membros presentes. Sandra, da Fundação Gaia, 

secretária executiva, deseja bom dia a todos, dá as boas-vindas, fala do retorno do conselheiro Guarache pela ACIM. 

Apresenta programa da reunião, temos duas pautas: 1. Apreciação do Parecer sobre EIA RIMA – Condomínio Ecovitta 

Resort (Balneário Rincão) e 2.Consolidação da metodologia das oficinas de elaboração do Plano de Manejo da  U.C 

(OPPs e Setoriais). Cecil, presidente do Conapabf, também dá bom dia a todos e agradece as presenças. Primeira 

pauta Sandra relata os trabalhos da CT Gestão Territorial que estudou o EIA Rima do Ecovitta e o parecer do ICMBio 

APABF. Relembra que a equipe que elaborou o Eia Rima esteve aqui em plenária apresentando e debatendo com o 

conselho e que desde essa época a CT recebeu os relatórios e começou a analisar e aguardou o parecer da Apabf 

para se manifestar sobre. Apresenta o ppt EIA RIMA do empreendimento: equipe técnica, localização no município 

de Balneário Rincão e na APABF, histórico do projeto desde o EAS em 2007, LAP e LAI pela Fatma em 2007, embargo 

do IBAMA em 2007, audiência extrajudicial entre empreendedor, Ibama e Fatma em 2008 com comprometimento 

do empreendedor de recuo dos 300 metros da linha de preamar e estudos complementares, cancelamento das 

licenças ambientais em 2009 e a decisão de novo estudo e EIA a ser licenciado pelo Ibama. Estudos preliminares da 

Socioambiental: a Análise Ambiental Estratégica de Viabilidade Ambiental (AEVA) feita em 2010 levou à modificação 

do Projeto, o novo Master Plan prevê recuo dos 300m da Linha de Preamar conforme CONAMA 303/2002. Além 

disso, apresentou estudos complementares sobre não ocorrência de cursos d’água, lagoa ou nascentes; não 

existência de dunas; não ocorrência de vegetação protegida por lei e não comprometimento da fauna ameaçada 

com a instalação do projeto e possibilidade de estabelecimento de exemplo de ocupação sustentável. A nova 

proposta de empreendimento – Empreendimento Ecovitta Resort foi realizada conforme Termo de Referência 

emitido pelo Ibama e Icmbio/Apabf em 2012. Mostra imagem e quadro comparativo entre o Acquavitta/2007 e o 

Ecovitta/2013. Acquavitta: 51,74ha, 420 lotes, população estimada de 2.520 pessoas, 5,8ha de áreas verdes e 8,6ha 

de bacia de acumulação. Ecovitta: 44,9ha, 287 lotes, população estimada de 1.766 pessoas, 11,3ha de áreas verdes e 

9,8ha de bacia de acumulação. Caracterização do Ecovitta: gabarito de 2 pavimentos, 50% de taxa de ocupação, 

porcentagens de ocupação do empreendimento: 39,4% área dos lotes; 25,2% área verde; 21,8% bacia de 

acumulação; 5,8% área de circulação; 5,3% área de conservação dos elementos hídricos; 2,5% áreas comuns do 

condomínio. Afastamento de 300m a partir da LP; provimento de aterro por escavação de solo local; área de 

conservação dos elementos hídricos; diminuição da taxa de ocupação do solo: 6,4 edi./ha X 29 edi./ha (padrão 

município). Lotes entre 480 a 650m2. Apresenta croqui esquemático do perfil da bacia de acumulação e quadros 

com balanço geral dos impactos. Sobre impactos no meio físico apresenta estudos sobre a drenagem realizado pelo 

IPH da UFRGS que fez levantamento topográfico detalhado, instalação de rede de 26 piezômetros, sondagens para 

verificação de tipo de solo e monitoramento a partir de 2007. Elaboraram isolinhas de taxas de infiltração e do 

sentido do fluxo da água subterrânea, perfis litológicos na área do empreendimento concluindo que: ocorre acúmulo 

de água na superfície em função da intensidade da chuva, baixa velocidade de infiltração, reduzida profundidade da 
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camada permeável (1 m); na ausência de chuvas as áreas com acúmulo de água secam entre 5 e 10 dias; velocidade 

média de infiltração de 1,2 mm/h (2,9 cm/d); áreas de acumulação de água são depressões topográficas, ou seja, as 

águas são captadas, transportadas e acumuladas (de cima para baixo); as áreas alagadas “surgem” com águas vindo 

de cima para baixo, diferentemente das águas afloradas do subsolo (de baixo para cima). Outras conclusões: chuvas 

a partir de 40 mm/24 h provocam alagamentos; a partir da cota 4,60 surgem os alagamentos. Mostram figura do 

empreendimento com a previsão das bacias de acumulação e das ligações com as redes de drenagem, de ruas sem 

sarjeta, com valas gramadas, para permitir infiltrações. Sobre o esgoto sanitário está prevista uma rede coletora com 

estação de tratamento – ETE – e destinação final do esgoto tratado com alternativa de irrigação de áreas verdes e 

valas de drenagem. Medidas para o Meio Físico: Programa de Controle ambiental da Obra (PCAO), com adoção de 

boas práticas construtivas; Programa de Monitoramento Ambiental, para qualidade da água, esgoto e ruídos; 

Programa de Sustentabilidade das águas para tratamento e destino adequado do esgoto sanitário e das águas de 

drenagem e utilização racional da água. Sobre impactos no meio biótico apresenta estudos sobre vegetação, fauna, 

espécies ameaçadas, e como medida mitigadora o Programa de monitoramento de fauna e flora, que deve 

sistematizar as atividades de supressão vegetal, realizando o resgate de plantas nativas para o paisagismo e 

possibilitando a fuga de espécies da fauna, o monitoramento e resgate de fauna durante a supressão e 

terraplanagem: monitoramento da supressão da vegetação, resgate de animais, cercamento de ninhos de coruja e o 

monitoramento de espécies (coruja-buraqueira, tuco-tuco, sapinho-da-praia, lagartinho-da-praia e lagartinho-da-

restinga), criação de ambientes para a fauna com vegetação nativa e de banhado perene ao redor das bacias de 

acumulação previstas. Sobre os impactos no meio socioeconômico apresenta história do lugar, a situação do 

condomínio em relação à pesca, geração de empregos diretos e indiretos, capacitação e priorização da mão-de-obra 

local, aumento na arrecadação de impostos. Estão previstos programa de adequação e qualificação do sistema viário 

e transito local, programa de qualificação urbanística. Conclusão do EIA RIMA: existe viabilidade legal e ambiental: 

adequação às normas urbanísticas do município; afastamento do empreendimento em 300 metros a partir da linha 

de preamar máxima – deixa de fora vegetação de restinga; não ocorrência de cursos d'água, lagoas ou nascentes, 

mas poças temporárias que se formam em razão da má drenagem e baixa infiltração do solo; não existência de 

dunas dentro do terreno do projeto; não ocorrência de vegetação protegida pela Lei da Mata Atlântica; não 

comprometimento das espécies da fauna ameaçadas de extinção que ocorrem na área. Apenas 4 dos 21 impactos 

são de alta relevância (sendo 2 positivos – impostos e empregos); 1 com desdobramentos tanto positivos como 

negativos – Alteração do Padrão de Uso do Solo (+) menor densidade / (-) risco de isolamento c/ entorno; 1 negativo 

(riscos à fauna na implantação) – passível de mitigação sem comprometimento das espécies ameaçadas. No Meio 

Físico, 5 impactos, nenhum de alta relevância, todos mitigáveis, alguns com ganhos em relação à situação atual. 

Apenas 3 impactos no Meio biótico, sendo 1 de alta relevância mas mitigável. No Meio Socioeconômico dos 13 

Impactos, 2 são de alta relevância positivos (impostos e empregos); 1 de alta relevância sobre alteração do padrão 

de uso do solo; 3 de média relevância com destaque para  alteração do sistema viário e aumento do tráfego de 

veículos, ambos perfeitamente mitigáveis. Possibilidade de estabelecimento de um exemplo de ocupação 

sustentável dentro da APA da Baleia Franca. Cita os Programas Ambientais. Sobre o Parecer do ICMBio/Apabf Sandra 

relembra que foi enviado por email e espera que todos tenham lido, são 13 páginas e devido a sua extensão vai ler a 

conclusão do parecer. Sandra apresenta o parecer da CT Gestão Territorial já na forma de Recomendação. Debates. 

Professor Carlyle diz que tem vários aspectos que não concorda, desde a época da apresentação da Socioambiental 

aqui no Conselho apontou essas questões e elas continuam. 1) não levou em consideração a intervenção que já 

houve até o embargo da obra; 2) que no texto da nota técnica com relação às dunas o não enquadramento como 

APP contém contradição, “depósitos eólicos não produzidos pelo vento”, mas eólico é vento. 3) localização dos 

piezômetros não são representativos do ecossistema como um todo, todos estão dentro do condomínio e não 

considera o complexo lagunar. 4) não foi apresentada alternativa para o empreendimento, outras formas possíveis 

de ocupação daquele espaço que não seja o condomínio segregador com muros, as empresas de consultoria 

maximizam os efeitos positivos e minimizam os efeitos negativos. Simão da Apabf vai tentar responder. Com relação 
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ao primeiro ponto, as vistorias e fotos aéreas demonstram que o padrão de vegetação e ocupação são as mesmas de 

toda a área e não apresentam alterações significativas mesmo depois da primeira intervenção. Sobre alternativa 

locacional esta é bem possível para indústrias, estradas, hidrelétricas e outros, para empreendimentos como este é 

difícil, não tem se aplicado para moradias. Sobre o termo eólico é óbvio que diz respeito ao vento, talvez na redação 

não tenha ficado bem claro que estavam se referindo ao trecho mais interno, que não recebe interferência do vento 

nordeste, pois as dunas frontais não estavam em discussão, elas estão fora da área de intervenção, portanto nossa 

grande discussão foi sobre se aquele faixa de areia interna do empreendimento eram dunas ou não. Analisamos com 

muito cuidado o parecer que deu origem ao embargo, que solicitava maiores estudos sobre isso inclusive 

hidrológicos, a UFRGS fez estudos durante 5 anos para afirmar que os depósitos internos de areia não eram dunas e 

também que os depósitos de água não eram lagoas. Por isso os piezômetros, para verificar se as águas emergiam, 

caracterizando existência de APPs de nascentes, ou se eram de deposição de chuvas. Seu Gervásio chama a atenção 

sobre a má localização da ETE ao norte devido aos ventos e direcionamento do mal cheiro para dentro do 

condomínio e demais moradores, e também sobre a qualidade ambiental da drenagem que vai receber os efluentes, 

mesmo tratados vão ter coliformes fecais, chamou a atenção para isso aqui em plenária quando a Socioambiental 

apresentou mas não foi contemplado. Cecil quer esclarecer que o EIA RIMA que estamos analisando é o mesmo 

apresentado na plenária há um tempo, foi àquela versão que já estava no órgão licenciador, portanto não houve 

alteração a partir de então. Simão diz que a água passível para ser colocada em corpos d’água devem ser de classe 2, 

próprias para banho, conforme Resolução do Conama. João da Rasgamar acha que a Apabf não deve ser palco para 

esse tipo de empreendimento, há uma tendência de a população mundial vir para o litoral, se observarmos o mapa 

da Apabf em pouquíssimas ocasiões ela adentra em terra e quando faz isso é para melhorar a qualidade de vida dos 

moradores, mas quando vê este empreendimento ser defendido pela Apabf acha que nós conselheiros temos que 

olhar para isso. Acha que o território da Apabf deve ser uma zona de amortecimento e não aprovar estes 

empreendimentos. Fernando da Prefeitura de Garopaba não quer defender um lado ou outro, mas quer considerar 

que a região errou muito no passado, mas que hoje estamos tentando melhorar, se compararmos a realidade de 

ontem e hoje, o quanto que melhorou. A própria casa do seu Gervasio, por exemplo, e de muitos de nós aqui, que 

tipo de tratamento o esgoto tem, uma casa dessas impacta mais que 50 do tipo que foi apresentado, as regras hoje 

em dia se preocupam com saneamento básico, temos que pensar que o desenvolvimento vai acontecer, é favorável 

a preocupação ambiental, mas ela não deve travar e sim melhorar os empreendimentos. Seu Gervasio diz que é a 

favor do empreendimento, mas quer que ele seja melhor ainda. Litman do IBF quer dizer que estamos em uma 

unidade de conservação de uso sustentável, como vamos ser contra empreendimentos que são um exemplo. 

Guarache da ACIM diz que com base no que ouviu quer dizer que existem tecnologias para neutralizar cheiros de 

quaisquer origens, portanto a ETE não pode ter cheiro, independente do lugar onde for alocada e da direção dos 

ventos. Sobre passarelas é contrario, acha que causam mais impactos que as trilhas, durante a construção e não 

impede que as pessoas continuem usando trilhas, pois não fica ninguém ali para fiscalizar. Muros segregam mesmo, 

até os das casas, não apenas dos condomínios. E que os esgotos são tratados até mesmo para beber, em São Paulo 

estão fazendo isso. Só que o que sai do papel nem sempre é feito, temos que estar atentos. Sempre achou que a 

APA deve fazer isso, condicionar os usos, não é a UC do não, o desenvolvimento tem que ser o melhor possível. Tudo 

tem impacto, na Nova Zelândia estão estudando os impactos emitidos pelos carneiros. Este empreendimento está 

passando por diversas peneiras: IBAMA, FATMA, ICMBio, está muito bom, talvez não esteja ótimo. Mas devemos 

ficar atentos para o funcionamento. Professor Aldo da Unesc diz que temos que decidir, mesmo não tendo poder e 

pergunta quem são os defensores das restingas, do tuco-tuco aqui. Vamos fragmentar ainda mais, colocar mais 

gente, e depois vamos pra casa dormir. Dentro das APAs temos áreas de preservação, ali é duna sim, é APP sim, 

basta olhar a imagem. Cecil diz que estamos aqui não para aprovar de qualquer jeito, mas não vamos nos eximir de 

um debate sobre um parecer nosso e de uma visão política e ideológica do que seja esta unidade de conservação. 

Este empreendimento vem sendo debatido já há bastante tempo e é o que temos hoje de melhor. Os conselheiros 

que aqui estão contrários a esse tipo de empreendimento têm então que lutar para obter outros instrumentos de 
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proteção, a APABF não possui hoje instrumentos de proibição de ocupação deste território, os melhores que temos 

são os EIA RIMA e se eles não servem teremos que lutar por outros. Este é um debate político e técnico, mas temos 

que fazer isso sobre questões praticas. Portanto, não temos hoje instrumentos para impedir a ocupação do 

território, talvez o plano de manejo traga isso, mas mesmo assim precisaremos de recursos para fazer valer, pois a 

pressão pela ocupação sem controle acontece sempre. Cida do CCI se preocupa com a visão dos conselheiros sobre a 

Apabf, uma coisa é o que queremos e outra é o que é possível. Se a Apabf fosse Parque, como iríamos nos adequar, 

onde iríamos morar. Como gostaria que a ocupação do Rosa, por exemplo, tivesse sido feita dessa forma, ouvindo a 

Apabf e o Conselho. Esse modelo não poderia ser exemplo de projeto especial? Não podemos engolir mais é a 

ocupação sem regras. Roger da Prefeitura do Rincão diz que os gestores públicos municipais se deparam com muitos 

problemas, o município inteiro está sobre APPs, entende que se tivermos um padrão sustentável de ocupação seria 

um grande avanço, no Projeto Orla temos propostas de criação de Parques Municipais para proteger áreas 

vulneráveis. Esta proposta do condomínio também desonera o município de gastar dinheiro público em vários 

serviços, inclusive de tratamento de esgotos. No entorno do empreendimento tem um loteamento que está sendo 

regularizado e as casas têm fossas e sumidouros, muito mais impactantes. Kico Simch com a palavra cedida pelo Gaia 

dá sugestões sobre os lotes, a área preservada e os lotes estão abruptos e o cordão de lotes não permite a 

interligação entre os ambientes. Seu João da Colônia Z-33 diz que acompanha esse projeto desde o inicio, quando 

não tinha o recuo dos 300 metros, como pescador se preocupavam. A forma de ocupação anterior da região era 

totalmente desordenada, não tinha Plano Diretor, participação na elaboração. Foi contra o condomínio e lutou pelo 

embargo na época, mas hoje o projeto está bem embasado, bem analisado pelos órgãos competentes, a 

preocupação é pela fiscalização depois, mas acredita no planejamento bem feito. Gabriela da UFSC diz que as 

recomendações para a convenção do condomínio estão vagas. Simão diz que discutiram sobre o que é possível se 

colocar na convenção do condomínio, regras para as construções, alguns itens não são possíveis como o uso de 

determinado tipo de material, mas utilização de água de chuva sim. Professor Carlyle faz considerações do ponto de 

vista hidrogeologico, os piezômetros se concentraram na área do condomínio, já bastante antropizada 

anteriormente ao embargo, porém o sistema de águas está interligado, faz parte de um complexo, teria que ter um 

estudo para averiguar a relação entre precipitação das águas de chuva, água subterrânea e água superficial. Com 

relação às dunas, também na área do condomínio já está alterada, mas tem que analisar o entorno, a caracterização 

da vegetação de restinga. Quer ver registradas as preocupações que colocou anteriormente, concorda que a Apabf 

sozinha não tem instrumentos, mas temos Plano Diretor, Planos de Bacias, Projeto Orla. Podemos lutar para colocar 

uma área vulnerável desta, por exemplo, numa zona para a criação de Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

como alternativa de ocupação dessa área, não necessariamente tem que se transformar em condomínio. Hemerson 

da Prefeitura de Imbituba diz que precisamos de áreas para ser ocupadas pelo uso urbano, mas esta é uma área 

frágil, mesmo com os cuidados que estão tendo, o empreendedor deveria fazer a compensação ambiental por esse 

uso para as áreas vizinhas. Simão diz que foi analisado o entorno da área e o que se viu foi que no passado recente, 

antes dos aterros, era utilizada por criação de gado, mas pergunta até onde temos que retroceder, a 1500, qual a 

retroação temporal para podermos definir para onde queremos ir? Diz que se tivéssemos uma RDS também 

estaríamos nessa discussão, pois essa categoria de UC também comporta esse tipo de uso, diferente de Resex, 

Rebio, Esec e outras de proteção integral. Esclarece que não estamos defendendo o empreendimento e sim o 

parecer da APABF, pois para fazê-lo tivemos que estudar e fazer escolhas, que a análise do Conselho pode apontar 

que foram equivocadas ou não. Do ponto de vista do processo de autorização o nosso parecer vai junto com o 

parecer do Conselho para o órgão licenciador que é o Ibama e não a Fatma, por ordem judicial. Sandra passa aos 

encaminhamentos. Simão relembra que as considerações mais questionadoras do empreendimento foram colocadas 

pelo professor Carlyle e propõe que os estudos por ele solicitados sejam apontados na Recomendação para serem 

trazidos antes das próximas fases do licenciamento. Guarache propõe que votemos a proposta da CT como está, 

antes de inserir. Votação: 5 aprovam do jeito que está contra 21 presentes, portanto a maioria quer adicionar itens à  

Recomendação: “A realização de estudos complementares geomorfológicos e hidrogeológicos na área de influencia 
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direta do empreendimento, como condicionante à concessão da Licença de Implantação (LI)”, que é aprovada após 

nova votação, com 19 votos a favor e uma abstenção. Próxima pauta: consolidação da metodologia das oficinas de 

elaboração do Plano de Manejo (OPPs e Setoriais). Cecil diz que fizemos uma oficina de dois dias esta semana com a 

equipe técnica do PM formada pelo ICMBio e GT Conselho, mais 3 moderadores do ICMBio. O termo de 

compromisso do Porto com o ICMBio ainda não está assinado, mas já está tudo pronto para isso na mesa do 

Presidente em Brasília, daí vem para a Fatma e Porto assinarem e fazer as contratações necessárias para a OPP, 

talvez ainda consigamos que aconteça em setembro. Passa a palavra ao Simão para apresentar os resultados dos 

trabalhos da equipe técnica. Simão relembra as etapas do PM usando o fluxograma atualizado. Apresenta a 

metodologia da OPP, que tem como objetivos a produção do mapa situacional, missão, visão e objetivos estratégicos 

do PM da Apabf. Apresenta também os que avançamos no planejamento das Oficinas Setoriais, seus objetivos, e 

elenco dos setores e subsetores. Simão diz que enviaremos todo esse material aos conselheiros e todos poderão 

contribuir. Professor Aldo quer saber por que utilizamos o mapeamento apenas dos municípios e não nas bacias 

hidrográficas. Simão relembra que o mandato que temos é de fazer zonas e normas para o território da Apabf, mas 

concorda que tem muitos fatores externos que influenciam na qualidade deste território e que estaremos 

considerando. Usar as bacias hidrográficas seria interessante, mas talvez não tenhamos pernas para isso neste 

momento. Porem devemos pensar no PM como algo não estanque, que esteja sendo refletido regularmente e então 

podemos ir ampliando o entendimento e planejamento para a atuação da Apabf. Pimenta da Caipora explica que os 

produtos das reuniões setoriais, o desejo dos setores traduzido em zonas e normas, depois vai ser negociado com os 

outros setores, na segunda OPP do Conselho. Guarache diz que o PM é importante pois vai ser a bíblia do 

empreendedor e do gestor. Adiana diz que é importante que o PM seja feito conversando com os planos diretores. 

Cida diz que quando a plenária criou o GT do Conselho para acompanhar a elaboração do PM não imaginava o 

quanto seria engrandecedor este processo, entender e ajudar nas construções metodológicas, tentando colocar a 

visão de quem está representando, acredita que este PM será muito especial pela metodologia participativa 

também, dá trabalho, dá dor de cabeça, poderia ser feito de gabinete por consultorias ou pelos técnicos do ICMBio, 

mas como conselheiros vamos ter muito trabalho, vamos nos responsabilizar pela mobilização, incentivar a 

participação. Temos que ter o pé no chão que nem tudo será do jeito que queremos, pois na própria definição da 

metodologia já estmos negociando, vamos negociar o tempo todo. Cecil diz que na primeira OPP, além de levantar 

problemas, potencialidades e conflitos também iremos priorizar objetivos estratégicos, portanto não vamos buscar 

soluções de todos os problemas do mundo, teremos alguns recortes. Agradece a todos pela disposição de mais uma 

reunião e avisa que estão chegando mais processos de licenciamento na APABF, talvez precisemos de reuniões 

extraordinárias, temos EIAs RIMAs das eólicas, do desassoreamento do Rio Tubarão. Pretende, assim que receber os 

EIAs, compartilhar com o Conselho para terem um tempo maior de debate e considerações. Nada mais havendo a 

tratar, Enise lavra a presente ata que será enviada por email a todos para na próxima reunião ordinária do Conselho, 

ser retificada e aprovada, quando então será assinada por todos os que estavam presentes, listados em lista de 

presença anexa e abaixo.  

CONSELHEIRAS 

INSTITUIÇÃO NOME ASSINATURA 

APABF CECIL MAYA B. BARROS  

EPAGRI MARCELO BORTOLAN  

IPHAN TANIA FRANCISCO  

MARINHA DO BRASIL GILSON ROSA TEIXEIRA  

PREF. GAROPABA FERNANDO AMBROSIO  

PREF. IMBITUBA/SEDES HEMERSON MAFRA  

PREF. BALNEÁRIO RINCÃO ADIANA GARLINI  

PREF. BALNEÁRIO RINCÃO ROGER GUIMARÃES  

UDESC/CERES PEDRO CASTILHO  

UFSC GABRIELA ZAMPIERI  
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CAIPORA LUIZ PIMENTA  

COLONIA Z-33 JOÃO PICOLLO  

CCI MARIA APARECIDA FERREIRA  

PPPR GERVASIO OECKSLER  

PPPR MARCIO FELTRIN  

UNESC ALDO ASSUNÇÃO  

UNESC CARLYLE MENEZES  

ASSOC. RASGAMAR JOÃO BATISTA ANDRADE  

FORUM AG.21 IHARA FERREIRA  

FUNDAÇÃO GAIA SANDRA SEVERO  

INSTITUTO BALEIA FRANCA ENRIQUE LITMAN  

 

CONVIDADOS/OBSERVADORES 

SCPAR PORTO DE IMBITUBA ARI CASAGRANDE JUNIOR  

SCPAR PORTO DE IMBITUBA FELIPE SANTOS SESQUIM  

ICMBIO/APABF ENISE ITO  

UNESC VIVIANE ASSUNÇÃO  

UNESC AMANDA MUNARI  

UNESC YASMINE CUNHA  

UNISUL GEAN FERMINO  

IBF MATHEUS SILVA  

IBF JENNIFER PINHEIRO  

RAVLEN MARCOS   

ICMBIO/APABF SIMÃO MARRUL FILHO  

IBF ROBERTA NAIANE DIAS  

IBF RAYANNE NUNES  

 


