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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 dezoito dias do mês de setembro 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 15 minutos, iniciou-se a 45ª Reunião do 

Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (Conapa-BF), em segunda chamada, nesse 

momento com 26 membros presentes. Cecil, presidente do Conselho, agradece o espaço do IFSC, ressalta os 15 anos 

da APA e a presença dos conselheiros honorários Dete e Val. Telma, do IFSC, também dá as boas vindas. Sandra, da 

Fundação Gaia, secretária executiva, deseja bom dia a todos, dá as boas-vindas, relembra o contrato de convivência 

e inicia com a aprovação da programação. Escolha de novos representantes de CTs com 2 vagas na CT Biodiversidade 

e  1 vaga na CT Gestão Territorial. Logo a seguir, a pauta proposta pela AMA sobre a Investigação das causas de 

mortes por enredamentos e outros molestamentos e Investigação sobre possíveis causas do comportamento atípico 

das baleias em 2014. Informes das Câmaras Técnicas. Informes gerais da APABF: ocorrências de encalhes e emalhes 

de baleias na APABF, Plano de Manejo, e outros. Sr. Rafael Freitag, do SEBRAE, fará apresentação e debates sobre o 

Projeto de Fortalecimento do Turismo de Observação de Baleias na APABF. Informe da Caipora, trazendo a Guarda 

do Embau como Reserva Mundial do Surf, Informe da UDESC, PBF e Associação R3 Animal sobre o Programa de 

Monitoramento de Praias – PMP. Informe da UFSC e da ASPECI, Informe e debates sobre o GT Regimento Interno e 

demais informes das Conselheiras. A seguir, pergunta se todos estão de acordo com esta programação, sem 

nenhuma colocação contrária da plenária. Coloca a síntese da reunião ordinária anterior de junho, mencionando que 

houve contribuições da Ana, do CEPSUL, sendo a ata aprovada por todos. Relembra a síntese da Plenária de junho, o 

qual todos já receberam e foram tratados os seguintes assuntos: Crimes ambientais no entorno da Lagoa de 

Ibiraquera, que foi encaminhada a formação de um GT composto pelo Fórum da Agenda 21 de Ibiraquera, 

Prefeituras Municipais de Imbituba e Garopaba e APABF, para organizar e aproximar as ações de proteção à lagoa de 

Ibiraquera e a pauta da proposição de nomes para Conselheiros Honorários – Maria Elizabeth Carvalho da Rocha e 

Valdeci Mascarello, onde foram aprovados. Dos 28 presentes 27 votaram a favor e uma declaração de voto 

contrário, não às pessoas, mas à figura de Conselheiro Honorário conforme descrição no Regimento Interno. Outra 

pauta foi o Aquífero do Cabo Santa Marta no Plano de Manejo da APABF, no qual foi proposto reunião da APABF 

com Movimento do Farol de Santa Marta para definir novo Plano de Trabalho para utilização do recurso de 

compensação ambiental da SC-100, que seria realizada nas próximas duas semanas, contando com apoio do Prof. 

Daniel Silva da UFSC. A pauta da eleição para novos membros de CTs por motivo de vacância por faltas, a vaga na CT 

Gestão Territorial, aberta pelas 3 faltas consecutivas da ACIM foi preenchida pela Ferrugem Viva. Ressalta outros 

assuntos que não demandaram encaminhamentos. Informes da APABF: Recursos financeiros do GEF MAR; 

regularizações fundiárias em APPs a pedido do MPF; reunião com Procurador Barragan do MPF/Florianópolis sobre 

Areais da Ribanceira; ocorrência de jubarte morta em Jaguaruna provavelmente por enredamento; ocorrência e 

soltura de jubarte viva presa em cabo e rede na Vigia/Garopaba; necessidade de treinamento em atendimento de 

encalhes e emalhes que siga protocolo internacional sem colocar em risco a vida das pessoas envolvidas nesses 

resgates. Informe R3 Animal sobre monitoramento da avifauna das UCs marinho costeiras de SC. Informe do SPU e 

Prefeitura do Balneário Rincão. Apresentação da conselheira Adelina Cristina Pinto (Kica), representante do SPU/SC e 

da Coordenadora Municipal do Projeto ORLA, da Prefeitura do Balneário Rincão, Adiana Garlini, sobre o Projeto Orla 
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no Município de Balneário Rincão e o Projeto ORLA em Santa Catarina. Apresentação da tese de doutorado de 

Leopoldo Cavaleri sobre “Inovação, governabilidade de protagonismo de pessoas-chave em sistemas de governança 

costeiro-marinho: o caso da APABF”. Informe do CEPSUL sobre projeto na Baía da Babitonga. Informe CEPSUL sobre 

encaminhamentos do GT Tainha que culminou em nova normativa para essa pesca. Informe do GT sobre Turismo de 

observação de Baleias por terra. Informe do GT 15 anos da APABF e das Câmaras Técnicas não foram tratados por 

falta de tempo e ficaram de ser encaminhados por email (Coordenadores de CTs e do GT enviam para o Comitê 

Executivo que repassa ao mailing e grupo). Sandra pergunta se alguém tem alguma contribuição para esta ata, não 

recebendo nenhuma colocação e diz que será impressa e todos assinam a mesma. Passa para a leitura da 

recomendação CONAPA nº 1 elaborada a partir da reunião extraordinária de julho sobre o Condomínio Ecovita do 

Balneário Rincão, recebendo recomendações somente do Sr. Gervásio, a qual foi incorporada e aprovada por todos. 

Professor Carlile, da UNESC reforça que a recomendação é referente a licença de instalação prévia, concordando 

com o que está na ata. Sandra passa para a posse dos conselheiros honorários e convida a instituição proponente 

que foi o CCI, representado pela Cida para a entrega das declarações, a qual realiza uma breve explanação dos 

motivos que levaram a esta titulação a estes dois conselheiros. Val e Dete agradecem e dizem que se sentem 

honrados com o recebimento desta fazendo falas sobre a importância do Conselho e todos os envolvidos como 

conselheiros e equipe da APA. Sandra dá continuidade comentando a presença ilustre da ex-conselheira Deisiane, 

dando as boas vindas, agradecendo a Dete e Val. Passa para o espaço de discussões e decisões iniciando com a 

escolha de novos representantes de CTs, com 2 vagas na CT Biodiversidade e 1 vaga na CT Gestão Territorial, 

relembrando que não é obrigatório, mas que por sugestão, orientação e recomendação do regimento interno as 

vagas podem ser preenchidas pelo mesmo setor, mantendo o equilíbrio por setor. A EPAGRI e o Projeto Baleia 

Franca se candidatam para a da Biodiversidade, e para a de Gestão Territorial a ACIM se candidata e todos 

concordam com as três proposições. Sandra passa a palavra para a AMA apresentar sua exposição sobre a 

Investigação sobre as causas de mortes por enredamentos e outros molestamentos e Investigação sobre possíveis 

causas do comportamento atípico das baleias em 2014, que será aberto posteriormente para debates. Sérgio, da 

AMA, inicia agradecendo e dizendo que Simone chegará somente à tarde. O motivo da proposição da pauta foi por 

causa da observação de muitos moradores e atores do território que passaram para eles de que ainda o nosso 

território precisa fortalecer o sentimento que a baleia é um animal importante e que precisa ser vista com um 

pouquinho mais de cuidado, pois temos uma APA especifica da baleia. Diz ainda que receberam denúncias, 

reclamando e informando de que tinham vários enredamentos e várias redes em locais que não deveriam, notícias 

de morte e molestamento de baleias e mais enredamentos que não estão nas fontes oficiais. A AMA mesmo 

percebeu molestamentos por helicópteros fazendo aproximações das baleias e encaminhou um documento para o 

mailing do CONAPA. Comenta que na apresentação do EIA RIMA das eólicas em plenária extraordinária, o 

empreendedor colocou que não havia presença significativa de baleias. Comenta que vários barcos ilegais vão em 

cima da baleia. Fala também do surf e stand up molestando as baleias. A proposta é a criação de um GT menos 

técnico, mas mais de articulação para ouvir estas pessoas e estes molestamentos para ver o que poderia fazer. Sabe 

que é difícil de registrar os 100 m de distância dos helicópteros, mesmo assim observaram que as baleias se 

incomodam, vão embora e ficam menos tempo na costa. Diz que não é só enredamento e também não só 

helicópteros, mas vários tipos de molestamento que gostariam de aprofundar, fazendo isso com os segmentos 

sociais, começando com pescadores e observadores terrestres e atores diversos. Um molestamento aqui a baleia 

não está se incomodando, mas tem outro molestamento lá e empreendimentos. Segundo várias percepções que 

esta temporada não está tão generosa não em número, mas em permanência delas nas baias. O GT será aberto para 

ouvir pessoas. Pescadores que conhecem a observação terrestre viram alguém colocar funk e a baleia foi embora. 

Reunião ontem para elaborar mais, mas a chuva atrapalhou. Encerrada a apresentação foram abertas as inscrições. 

Sr. João, da colônia Z-33, fala que sobre a criação de um Grupo de trabalho para tratar da pesca com a baleia a 

colônia Z33 tem interesse de participar. Lédio, da ASPECI, fala de seu convívio com as baleias, se posicionando contra 

a observação embarcada e favorável por terra e disse que viu 4 baleias e 48 barcos camaroeiros, sugerindo que a 
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UFSC faça um estudo e se coloca também a disposição para participar deste grupo. Diz ainda que a Área de Proteção 

Ambiental virou a Área de Proteção Industrial de tantos barcos industriais. Diz que já fez a denúncia para o 

Ministério Público Federal. Anderson, da EPAGRI relata que a pesca do camarão é predatória e deve ser coibida pelas 

autoridades. Que a baleia é ótimo argumento para se trabalhar. Vamos proteger a baleia e vamos proteger os 

pescadores. Diz que a forma de realizar a proteção ambiental é privilegiar a pesca artesanal, pois tem um impacto 

social muito grande. Cecil, chefe da APABF apresenta os encalhes e emalhes na APA para subsidiar o debate. Fala 

sobre os encalhes na APA no ano de 2015 – da espécie jubarte foram 3 casos: em 08/06 em Campo Bom, Jaguaruna, 

SC, um Juvenil com rede ,em 25/07 Pântano do Sul, Florianópolis, SC, um filhote com sinais de colisão, em 01/08 em 

Jaguaruna, SC, um juvenil com Rede. Da espécie franca foram 2 casos, sendo em 21/07 na Guarda do Embau, SC um 

filhote, sem causa aparente e em 01/08 na Praia do Rosa, SC um filhote com sinais de colisão. Continua 

apresentando o histórico das ocorrências de encalhes de baleias franca em SC de 2002 a 2015 (13 anos), num total 

de 27 casos (22 mortos / 5 vivos) sendo a média de 1,9 encalhes /ano. Conclui que não existe um comportamento 

atípico de encalhes de baleia franca na APA da Baleia Franca neste ano. Continua apresentando os Emalhes na APA 

em 2015: da espécie jubarte foram 3 casos: em 12-18/06 em Garopaba, SC (Viva), em 08/06 em Campo Bom, 

Jaguaruna, SC (óbito), em 01/08 em Jaguaruna, SC (óbito). Os casos de óbito foram relatados nos encalhes. Da 

espécie franca foram 2 casos: em Julho na praia da Ribanceira e em agosto na praia do Siriu. Outros casos de franca 

fora da APA em Santa Catarina – 2 casos: em Agosto na Ponte Hercílio Luz e em Setembro em Ponta das canas. 

Finaliza apresentando o histórico das ocorrências de emalhes de baleias franca em Santa Catarina de 1999-2015 (16 

anos) com um total de 40 registros. Conclui que bem abaixo da média os casos de emalhes de baleia franca na APA 

da Baleia Franca neste ano. Complementa que no plano de manejo vai se realizar com mais profundidade a 

discussão do conflito da pesca e baleia. Diz que ocorreu mesmo um incremento de jubartes, e não de francas, não só 

na APA da Baleia Franca, mas na costa brasileira de casos de emalhes próximas da costa este ano, segundo dados do 

Instituto Baleia Jubarte - IBJ ocorreram 29 casos de baleias jubartes encalhadas nas praias e um caso conseguiu ser 

resgatada viva. Nunca na história deste país existiu uma ocorrência tão grande de baleia jubarte, chegando tão cedo 

e tão próximas da costa. Esta chegada atípica, ninguém sabe ao certo se é fenômeno climático, se é mudança de 

comportamento ou disponibilidade alimentar, ou qualquer outro fator. Finaliza dizendo que existem questões que 

precisam ser resolvidas, que todos os pontos que o Sérgio coloca na manifestação da AMA precisam ser debatidos 

dentro do Conselho, que de alguma forma alguns vem sendo debatidos e outros estão aguardando ainda a discussão 

no Plano de Manejo e existe necessidade de fiscalização mais intensa, de debate amplo, intenso em todo o território 

sobre pesca artesanal versus pesca industrial e versus baleia e a APA e o conselho precisam se debruçar sobre isso. 

Sobre os dados oficiais que tratam aqui, sobre o molestamento tivemos uma denúncia formalizada da AMA de 

molestamento por embarcação de pesca saindo para ver baleia e esta única denúncia está sendo verificada e se tiver 

condições da pessoa ser identificada, será autuada. Além disso, existiam três denúncias de sobrevôos sobre baleias: 

2 de um helicóptero que faz sobrevôo em Garopaba e uma de um avião no mesmo dia do sobrevôo do helicóptero. 

Estas três denúncias foram encaminhadas para o CINDACTA- Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de 

Tráfego Aéreo. O CINDACTA e a APA estão verificando se as imagens são suficientes para identificar a altura das 

aeronaves. A partir de que se tenham os dados de distâncias, tanto o CINDACTA através das normas de sobrevôo, 

quanto a APA através da Portaria 117, podem notificar as aeronaves. Podem existir casos não oficiais, mas os dados 

oficiais são os que a Unidade recebe. Sugere que a Câmara Técnica das baleias já criada e que primeiro a CT discuta e 

organize estas informações oficiais e não oficiais, ouça as pessoas para ampliar as perspectivas, ouça a APA e ICMBio 

no que se está planejando fazer (Plano de Manejo, GEF-Mar, articulações com CEPSUL) e a partir desta reflexão 

possa organizar um Plano de Ação para este Conselho, para a APA para aí sim pensar em envolver outras CTs. Pede 

que se respeite a governança que já existe da CT, faça uma reflexão inicial sobre isso, para aí propor uma discussão 

mais estruturada, mais organizada, seja para fora ou não da CT, seja para fora ou não deste Conselho. Carlyle, da 

UNESC diz que Cecil clareou os dados apesar da média o numero 27 é muito elevado, acha que deve se antecipar as 

discussões do Plano de Manejo e se coloca a disposição para compor grupo. Guarache, da ACIM parabeniza AMA e 
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diz que ia falar o que Cecil falou, e diz que deve-se verificar se já não tem dados para analisar. E acha importante não 

misturar assuntos, a verdade é prismática. Este conselho é político, os aspectos técnicos são trazidos, mas a decisão 

é política. Nieto, da OAB fala que sobre molestamento e turismo de observação embarcada existe uma Ação Civil 

Pública, quando tiver decisão o ICMBio vai poder trabalhar sobre isso. Cecil reforça que a Ação Civil Pública trata de 

uma parte do problema que é o TOBE – Turismo de Observação de Baleias Embarcada, e não de outros assuntos. 

Ana, do CEPSUL diz que tem interesse e é fundamental a participação neste GT, diz que é uma grande oportunidade 

de trabalhar no Plano de Manejo e GT para a realização de normativas, pois muitas coisas acontecem e não são 

ilegais. Lédio, da ASPECI diz que sentou com o Ministério da Pesca de Santa Catarina, Policia Militar Ambiental, Chico 

Mendes e os barcos industriais estão se colocando como artesanal sem passar pela Marinha. Diz que continua a 

anarquia, até o Plano de Manejo sair, as embarcações vão apodrecer. Será que o CEPSUL está a par disso? Tiveram 

também uma reunião com a Ana Lúcia Hartman em Florianópolis, e Daniel Ricken em Tubarão. Na praia existem 

tartarugas mortas, peixes. Pede uma atitude do Conselho, com uma moção. Guarache, da ACIM, diz que se deve 

organizar, acha os assuntos importantes, mas que devem ser organizado na pauta da reunião. Sandra pede que as 

pessoas tenham foco e o assunto no momento são os emalhes e as baleias com rede de pesca ou colisão. Mazinho, 

da AMOPRAN, diz que concorda com Guarache, mas os assuntos são relacionados e ás vezes fica difícil focar. 

Continua dizendo que a baleia é um animal importante tanto quanto o ser humano e que precisamos criar uma 

cultura de não molestar, no caso, os surfistas ainda não a possuem. Continua dizendo que em 32 anos atrás existia 

um cemitério de peixes e mostraram para a comunidade os peixes deixados na praia. Resgatar a paciência, Plano de 

Manejo está aí, esforço dos 15 anos, e precisamos balizar tudo isso. Complementa que ainda no Plano de Manejo 

não vai resolver tudo. Período de adaptação, agregar, negociar, conversar, há conflito da pesca artesanal e industrial, 

há conflito da pesca e baleia, há conflito da TOBE e por terra, pensar cautelosamente para avançar. Karina, do PBF, 

pede um esclarecimento, pois sobre a diminuição do número de baleias, a AMA enviou no ano passado na CT e fez 

encaminhamentos e um deles era ouvir a comunidade sobre a diminuição e ainda não terminou por motivo de 

agendas das pessoas que ficaram de contatar as pessoas que seriam ouvidas da comunidade. Concorda com a 

sugestão do Cecil para que a questão aqui apresentada seja aprofundada e aí sim trazer para o grupo maior. Ana, do 

CEPSUL, diz que há dificuldade de compreensão pelas pessoas entre industrial e artesanal conforme o que está 

definido pela lei, que não achamos que seja ideal, mas é o que está definido pela lei. Hoje alguns industriais são 

classificados como artesanal e por isso temos uma situação muito difícil de lidar na APA. Complementa que temos a 

oportunidade de trabalhar no âmbito do Conselho e no Plano de Manejo de forma mais restritiva na APA. Sérgio, da 

AMA, passa para as considerações finais e comenta que com relação as estatísticas elas foram muito bem colocadas, 

mas diz que as estatísticas estão incompletas, diz que existe falta de comunicação para entender de como as 

denúncias chegam. Concorda com Carlyle, da UNESC, que mesmo que se esteja na média eles querem baixar a 

média. Dentro da Câmara Técnica ocorreu falha de todos nós, inclusive dele mesmo. O GT pode contribuir para o 

Plano de Manejo. Estão preocupados de uma forma geral com empreendimentos, molestamento, pesca, para ele, 

para uma APA está muito aquém do desejado. Sandra, da secretaria executiva, pondera que existem duas propostas: 

a da AMA, para a criação de um GT especifico para tratar deste assunto, e outra de remeter este assunto para a CT, 

instância que já existe, exclusiva, temática para discutir as questões relacionadas à baleia franca e que inclusive já se 

debruça sobre este assunto, como Karina relembrou desde o ano passado, para discutir e organizar dentro da CT da 

baleia franca e depois elabore um plano. Sandra,  secretaria executiva, diz que as CTs são abertas e que podem criar 

quantos GTs forem necessários. Cidinha, do CCI, diz que a criação de outros fóruns que não se tem pernas não seria 

algo positivo, mas sim realizar as discussões em um conjunto único, com menos agendas. Guarache, da ACIM, diz 

que a discussão da criação do GT é do petit comitê da CT. Enise, da APABF, esclarece que segundo o regimento 

interno um GT pode ser criado pela plenária ou pela CT, cabe a este conselho definir se acha pertinente a criação 

pela Plenária ou se a CT define isso. Val, conselheiro honorário, diz que a plenária deveria indicar a criação do GT e 

pode ser dentro ou fora da CT. Daniel, do ICMBio, não entende a necessidade da proposta, pois entende que todas 

as CT são transversais. Karina, do PBF, disse que a Cidinha colocou um ponto fundamental que são as agendas, a CT 
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não deu encaminhamento ao trabalho que foi proposto, por motivo de agenda de quem propôs o encaminhamento 

que foi dado e por isso até hoje não temos a conclusão do trabalho. Enise, do ICMBio, pergunta quem foi que 

sugeriu. Karina respondeu que a AMA sugeriu indicar pessoas relevantes para serem ouvidas numa reunião. Simone, 

da AMA, diz que a CT é um conjunto de entidades que participam e ficou encaminhado pelo grupo todo e que a AMA 

abriria isso e que o PBF exporia seu trabalho de monitoramento para mostrar aos convidados e o grupo não se 

reuniu mais.  Sandra, secretaria executiva, coloca em votação daqueles que concordam com a proposta de que este 

tema continue a ser produzido pela CT específica que tem uma pauta exclusiva para tratar dos assuntos referentes à 

baleia franca dentro deste Conselho e na sequência possa encaminhar este GT mais amplo com a participação de 

outros conselheiros e outros convidados. Foram contabilizados 24 votos. A seguir, Sandra, da secretaria executiva 

pede para que aqueles que concordam com a criação de um GT específico se manifestem. Foram contabilizados 3 

votos. Abstenções: foi contabilizada uma abstenção. A secretaria propõe que a CT defina uma reunião 

imediatamente para tratar do tema. Após o intervalo e retorno, Cecil apresenta os informes da APA. Inicia com a 

explanação sobre o Plano de Manejo, dizendo que ocorreu a oficina do Grupo Técnico de Plano de Manejo - GTPM 

nos dias 21 e 22 de Julho e a reunião Extraordinária no dia 24/julho. Fala ainda que estão sendo elaborados os 

termos de referência para os consultores para aquisição via projeto GEF Mar. Fala da caracterização que está 

finalizando e das assinaturas do Termos de Compromisso e OPP. Guarache, da ACIM, pergunta como pode colaborar. 

Cecil responde que seria lembrando ao porto da necessidade de acelerar com as assinaturas dos termos de 

compromisso para realização das OPPs. Dete, conselheira Honorária, fala da existência do grupo de articulação para 

a política e implementação deste Plano. Simão, do ICMBio, diz que este grupo estava formado para tratar da Ação 

Civil Pública – ACP e já foi concluído o trabalho do grupo e que os recursos do Porto, a FATMA aprovou, o ICMBio 

aprovou, o presidente do ICMBio já assinou e veio para a SCPar, administradora do Porto de Imbituba, assinar e volta 

para Brasília, para posteriormente voltar à FATMA. Complementa que tentamos atalhar para que a própria SCPar 

agilizasse com a assinatura deles e FATMA em 10 dias . Val, conselheiro honorário, acredita que o conselho possa 

marcar reunião com o porto para mostrar um apelo maior. Cecil complementa que na terça-feira o Porto levou e não 

assinou, hoje a FATMA irá devolver. Pondera que se deve esperar até quarta feira e se não for assinado, Guarache 

marca uma reunião com o Porto. Cidinha, do CCI, diz que este grupo representa o Conselho. Enise, do ICMBio,  

coloca que deve se realizar a recondução do grupo para ser revalidado pela Plenária, com a presença de Karina, do 

PBF, Anderson, da EPAGRI, Pedro, da UDESC, Sandra, da Fundação Gaia, Val, conselheiro honorário, e Guarache, da 

ACIM. Fica então criado, com aprovação de todos, o grupo mobilização do processo do andamento do Plano de 

Manejo que também vai tratar da substituição de servidores, pauta para ser discutida no grupo por se tratar 

também de tema da sentença. Cecil passa para a apresentação dos 15 anos da APA, iniciando com a apresentação 

do Kirtan - Música para a Alma com a participação de Renato do Projeto Om no Gaia em maio, participação do edital 

da Prefeitura de Imbituba de isenção fiscal do Livro 15 anos com a participação do CCI e ICMBio, que não foi 

selecionado por problemas de documentação e será reenviado em 2º Edital a se realizar em outubro/novembro. 

Continua falando sobre a edição de um selo dos correios de comemoração dos 15 Anos com o Porto de Imbituba e 

da programação com a UFSC e Estudos Acadêmicos com a participação do professor René a ser realizada de 

Setembro a Novembro. Passa a palavra ao professor René, da UFSC, o qual diz que as atividades se iniciaram ontem 

com a aula excelente apresentada por Simão, mas fala que o projeto nasceu a partir de uma expectativa própria, no 

sentido de realizar uma contribuição mais concreta da UFSC tendo em vista os 15 anos da APABF. Diz que é 

responsável por uma disciplina intitulada “organizações da sociedade civil” na área da administração e ele busca 

trabalhar de uma forma mais ampliada do ponto de vista das organizações, a visão da administração do mercado é 

formar um administrador de empresas e quando se pensa do ponto de vista organizacional o objetivo é pensar nas 

organizações na forma daquilo que ultrapassa a empresa, ou seja, organizações também da sociedade civil, 

organizações de estado,  organizações formais e não formais, e se passa a ter um olhar que ultrapassa a dimensão do 

mercado e vai na dimensão da sociedade. Dentro desta disciplina, o que fazemos, é realizar uma avaliação concreta 

de uma organização ou várias organizações ao longo de um semestre. É bastante desafiador, pois os alunos possuem 
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pouca experiência prática e de pesquisa, mas o objetivo é construir uma contribuição compreendendo a 

problemática destas organizações, onde elas estão inseridas. Vem fazendo isso ao longo de vários semestres e o 

resultado disso, além de uma contribuição na gestão destas organizações, também é construir uma narrativa dentro 

da APA, que se chama no meio acadêmico de “casos para o ensino”. Cada grupo monta um caso para ensino e 

trabalha nele. Complementa dizendo que quando começou com as comemorações da APA pensaram que ao invés 

de trabalhar com varias organizações, trabalhar com a APA. Estiveram em uma vista em grupo, de ônibus, onde 

Simão realizou uma introdução da APA e do Conselho. Está selecionado para dois caminhos, sendo um deles o relato 

de algumas organizações escolhidas que fazem parte do conselho da APA. O objetivo ao longo deste semestre é a 

participação mais efetiva de alguns pequenos grupos para interagir com algumas destas organizações que são 

emblemáticas no Conselho, ressalta que não podem ser todas, pois não tem capacidade de execução, e vem qual a 

problemática que esta organização está inserida e como ela encaminha esta problemática dentro do Conselho. Por 

outro lado, o objetivo é encontrar informação de boas e melhores práticas realizadas em alguns países escolhidos e 

sugeridos pelo Simão, onde estas boas práticas do lado social que existem entre as ligações: estado, mercado e 

sociedade civil na utilização de recursos ambientais. Daqui à frente, estes pequenos grupos vão tentar montar e 

contribuir para a construção do Plano de Manejo com base nestas boas práticas que acontecem em outros países. 

Cecil continua os informes com a colaboração do Sr. Evaldo, da ACIRJ sobre a participação no Programa NOTISUL a 

ser realizado em novembro sobre o papel do Conselho e conselheiros no território. Sr. Evaldo, da ACIRJ, fala que é 

um programa de TV com debate com a participação da ACIRJ, que originou-se através da publicação do ICMBio “guia 

do conselheiro”, o qual ele estudou e pensou que a sociedade não conhece, principalmente sob ponto vista legal. Já 

encaminhou release para a TV UNISUL e eles adoraram, teriam 4 atores Cecil, Simão, Dete e Guarache. Cecil 

continua com a apresentação falando sobre a Semana Nacional da Baleia Franca este ano com o envolvimento das 

Prefeituras de Imbituba, Garopaba e Laguna a ser realizada em setembro. Apresenta também a produção do vídeo 

15 anos da APA/ICMBio que se realizará de setembro a dezembro, consistindo de um documentário de 20 a 30 

minutos com depoimentos e imagens. A seguir, Sandra, secretaria executiva, passa para os informes das CTs. Nieto, 

da OAB, fez um curso de capacitação com a Nexus e recebeu livros “Unidades de Conservação do Brasil: caminho 

para a gestão de resultados”, deixando um para APA e outro para o Conselho. Sandra, secretaria executiva, 

apresenta uma pendência antiga de uma oficina que a CT Gestão Territorial propôs para se trabalhar no Plano de 

Manejo. Ficou encaminhado na plenária de março que a CT Gestão Territorial iria sugerir uma oficina que iria 

envolver o setor imobiliário. A reunião de 3 de junho teve como pauta o planejamento desta oficina como demanda 

de abril. O objetivo seria orientar sobre as legislações ambientais de âmbito federal, estadual e municipal 

objetivando minimizar conflitos do setor imobiliário perante o uso e ocupação do solo e o publico alvo: corretores de 

móveis, arquitetos, associações de classes representativas da construção civil.   Justifica-se porque é necessário 

sensibilizar o setor imobiliário para a participação na elaboração do Plano de Manejo da APA e capacitá-los para a 

ocupação ordenada do solo, também para perceber que empreendimentos, em especial condomínios, agregam 

valor econômico quando desenhados e implantados de acordo com a legislação, que priorizam práticas amigáveis 

associados a edificações. Espera tornar a APA uma vitrine demonstrativa de empreendimentos sustentáveis. 

Listaram em tópicos os conteúdos a serem trabalhados: licenciamentos ambientais - contribuições e competências 

legais e administrativas da FATMA, município, ICMBio; processos licenciatórios e procedimentos legais para cada 

tipo de empreendimento; Plano Diretor; leis de uso e ocupação do solo; índices urbanísticos; estatuto das cidades; 

proteção ambiental e outros componentes do plano diretor como as questões sociais, culturais, ambientais, 

econômicas e sanitárias;  SNUC – o que é e que unidades de conservação há nos municípios que compõe a APA; as 

áreas verdes como espaço de convívio, educação ambiental e conservação. Como metodologia, por questões de 

tempo, recursos: humano e financeiro, se pensou em uma oficina de um turno envolvendo Garopaba e Imbituba e 

outra oficina envolvendo Laguna, Jaguaruna e Balneário Rincão. Como facilitadores e parceiros destas oficinas, em 

principio a equipe da APA, conselheiros voluntários que possam contribuir nesta parte mais jurídica, a CT de 

atividades econômicas sustentáveis, um técnico convidado especialista em Planos diretores, a FATMA, as respectivas 
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prefeituras, e associações de classe, em especial arquitetos e corretores, como público alvo e parceiros e a OAB. 

Espera-se que com este processo se diminua os conflitos em secretarias municipais e ICMBio, com inclusão dos 

princípios de sustentabilidade agregando valor aos empreendimentos imobiliários com marketing ambiental, 

minimizar conflitos com o uso e ocupação das áreas, conciliar Planos diretores e Planos de Manejo da APA, 

esclarecer sobre Unidades de Conservação de uso sustentável e de proteção integral e a importância da participação 

nos conselhos, diminuir os conflitos por uso do espaço, engajamento e participação cidadã na gestão do território. O 

que precisamos ainda planejar: espaço para a realização das oficinas, custo de deslocamento dos facilitadores, 

lanche, articulação dos setores e convidados, planejamento detalhado da oficina e elaborar um plano de divulgação, 

cronograma a ser construído pelo coletivo da CT Gestão territorial. Esta proposta foi uma demanda do Nieto, da 

OAB, mas não está no escopo das oficinas do PM. Elizabeth, da Associação Rádio Comunitária Pinheira, sugere incluir 

municípios ao norte mesmo sendo fora da APA, pois a oficina é de sensibilização. Kika, do SPU, relembra sobre as 

áreas da união do patrimônio da união e a questão específica que são as leis da área da união. Relata que o projeto 

orla no Rincão está trabalhando com várias instituições e ICMBio e já estão montando o comitê gestor municipal, 

sugere colocar participação nas oficinas. Deisiane se coloca a disposição para ajudar como voluntária, já que não é 

mais conselheira, pois a pesquisa que faz é para tentar aproximação da APA com gestores municipais, no sentido de 

diminuir os conflitos de gestão da APA com os planos diretores municipais, com metodologia a partir dos valores do 

território da APA que são os valores dos municípios que compõe a APA e como recorte não usa o polígono, mas os 

oito municípios litorâneos. Queria dar retorno ao conselho de seu trabalho e uma forma de contribuir ao Plano de 

Manejo, se colocando como voluntária. Valter, do CEPSUL, faz um convite a todos para participarem do Seminário 

Brasileiro sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social (SAPIS) e II Encontro Latino Americano sobre Áreas Protegidas e 

Inclusão Social (ELAPIS), realizado de 3 a 6 de novembro de 2015 na Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis. Diz ainda que no dia 5, vai ocorrer um evento paralelo da participação comunitária, licenciamentos 

especialmente relacionados a empreendimentos imobiliários, e a participação dos conselheiros vai engrandecer. 

Carol, do ICMBio, ressalta que para a participação nos eventos paralelos não é necessário estar inscrito no evento. 

Kiko Simch pede a palavra pela Fundação Gaia, e ressalta que é uma tendência de um novo mercado para este 

grupo, reposicionando as pessoas que atuam para não ficar somente nas partes legais. Karina, do PBF, informe da CT 

Baleia Franca, reiterando que o trabalho da CT está em andamento e espera trazer conclusões para a próxima 

reunião. Retornando do almoço, Cecil passa a palavra a Paulo Sefton, secretario de Turismo de Imbituba, que 

agradece a oportunidade de apresentar a programação da semana da Baleia Franca. Faz o histórico de como iniciou 

a semana da Baleia e diz que ao longo do tempo foi se transformando e este ano está com a programação 

totalmente voltada a discussão ambiental, ecológica com participação das escolas, universidades, instituições 

ambientais e ONGs. Deixa o material com toda a programação do evento. Cecil passa a palavra a Matias Sperb, 

coordenador do GT Tobterra, que apresenta a programação paralela do evento, como a programação cultural e dos 

quatro roteiros turísticos integrados oferecidos pelo Taiá Terra. Rafael Freitag, do SEBRAE, inicia a apresentação 

agradecendo a todos pelo convite e apresenta o “Projeto de fortalecimento do turismo de observação de baleias na 

APA da Baleia Franca”. Inicia dizendo que desde 2012 o SEBRAE inscreve projetos no SEBRAE nacional, os quais são 

enviados à Brasília para aprovação. No final do ano passado, ocorreu a articulação para a implantação de realizar 

este projeto, e a palavra é oportunidade para a indicação geográfica dos serviços de ecoturismo. Diz que tem como 

objetivo posicionar a região da APA da Baleia Franca como destino turístico de excelência no segmento de 

ecoturismo, obtendo a primeira indicação geográfica de turismo do Brasil. Tem como conceito norteador o 

entendimento de que projetos de desenvolvimento territorial têm sua taxa de sucesso atrelada ao nível de 

empoderamento local sobre o desenvolvimento e gestão das ações realizadas no território. Diz que este projeto é o 

início, se conseguir atender algumas expectativas. Envolve três municípios: Imbituba, Laguna e Garopaba, cidades 

turísticas mais desenvolvidas e têm 300 empreendedores beneficiados pelo projeto de diversos setores como atores 

locais envolvidos no ecoturismo de observação de baleias: meios de hospedagem, alimentação fora do lar, agências 

de receptivo, guias e condutores de turismo, empresas de mergulho e pesca, prestadores de serviços e produção 
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associada (artesanato, artes plásticas..). O guiamento ambiental, ações em outros municípios se darão em 2017, com 

a inclusão de outros municípios como Imaruí e Paulo Lopes. O projeto iniciou só a três meses. Tem um desafio 

comum que é o trabalho coletivo e as dificuldades e o que virá de bom também será coletivo. Os eixos estratégicos 

são o desenvolvimento, ações específicas, acesso ao mercado e gestão. São 26 entidades que compõe o grupo 

gestor. Tem uma linha mestra, mas muitas ações que podem se adaptar a realidade local. Tem incluso a gestão 

financeira e de recursos humanos. Como atingir a excelência: Detalhamento das ações: 1- monitoramento e 

avaliação constantes das ações do projeto, 2- diagnóstico empresarial: layout, marketing, recursos humanos, gestão 

da qualidade, ambiental, do negócio, atendimento ao cliente, 3 - diagnóstico do setor turístico regional, 4 - cursos, 

consultorias específicas: formalização, finanças, formação de preços, marketing e recursos humanos, inovação, 

design, 5 - envolvimento dos atores locais na organização do ecoturismo regional, 6 - mediação de conflitos para 

avançar o ecoturismo de observação de baleias franca, 7 - consultorias para diversificação de produtos e serviços, 8 - 

elaboração do plano de marketing do ecoturismo regional, 9 - ações de divulgação, promoção e comercialização: 

participação e organização de feiras e eventos de turismo, 10 - material promocional do turismo de observação de 

baleias, 11 - missões técnicas: Bahia – Abrolhos, destinos internacionais em análise - Valdez, Argentina e outro ano 

África do Sul, 12 - indicação geográfica. É um Projeto de 3 milhões, cerca de 30 mil por mês por município. Não vai 

resolver todas as dificuldades, mas vê como uma grande oportunidade. Não tem recursos para infraestrutura, é 

estratégico, outros projetos virão por meio deste. Sandra abre as inscrições para os conselheiros se manifestarem 

com perguntas. Sr Evaldo, da ACIRJ, fala que tem a curiosidade de, na hipótese de não dar certo, se não vai confinar 

a pobreza no local. Rafael diz que o ecoturismo bem trabalhado valoriza a cultura destes territórios isolados, ISA de 

São Paulo e trabalharam muito forte a valorização e estimulando para serem atores da sua valorização. Pergunta 

porque a ACIRJ ficou fora. Rafael diz que são três municípios para a primeira parte, Imbituba, Garopaba e Laguna, 

mas por estar fora geograficamente, não necessariamente estão excluídos, todos podem participar, por exemplo, de 

palestras. Simão, do ICMBio, pergunta sobre a questão dos quilombolas: os quilombos se reproduzem socialmente 

numa harmonia, embora subordinada ao sistema capitalista, mas estão fora deste, tem uma relação em um ritmo 

completamente diferente da relação dos pequenos produtores da base comunitária desta região. Como se quer 

comparar coisas com expectativas, visões de vida, visões de mundo, tão diferentes para um projeto comum. Rafael, 

diz que a dificuldade acontece de ter um pensamento de um coletivo que trabalha ainda o escambo, que tem outras 

relações comerciais além desta privada e entrar num mercado de ecoturismo. Eles possuem uma relação de não 

acúmulo e sim produção social, o que se quer trabalhar é que eles continuem da mesma forma. Para eles, o tempo 

que coordena é da natureza e não do relógio. Na verdade, a lógica parte deles para o mercado, o turista que tem de 

se adaptar a eles. Simão ainda pergunta se Litman permite usar o empreendimento dele, como se pode comparar 

uma casa de um quilombola com a pousada do Litman, tão distantes e diferentes com reprodução social tão 

diferente. Litman, do IBF, fala de um operador italiano que esteve na Bahia procurava este tipo de turismo, final de 

tarde um café num engenho e consumir no local. Diz que as características açorianas são muito diferentes de todo o 

resto do Brasil e tem uma riqueza natural destes locais aqui em Santa Catarina e é necessário integrar estas pessoas 

locais. Simão complementa e diz que os processos são de troca e de aprendizagem, o quilombola tem seu próprio 

tempo e dinâmica sócio-cultural própria e diferente em outros territórios e o que se pode aprender para a dinâmica 

capitalista do nosso local. Rafael fala que o que vem trabalhar é essa cadeia do segmento de turismo. Ficou com uma 

pratica estratégica para trabalhar outras comunidades, pescadores, agricultores familiares. Neste primeiro 

momento, virá um quilombola para falar e também guias da praia grande, pessoa de UCs, Heloisa Croco, Diretor de 

cultura de Pomerode e outros. O quilombola é uma das temáticas. É importante que os quilombolas daqui do 

Fortunato compareçam, para ver se reconhecem-se com o que vai ser apresentado. Carlile, da UNESC, fala sobre a 

integração do Uruguai e Rio Grande do Sul, como está o estágio atual, se está bom, o papel destas prefeituras no 

Projeto turismo de observação por terra. Rafael diz que no Uruguai, pelas informações que teve, não é ainda uma 

referência, mas tem alguns pontos que estão sendo trabalhados com vida silvestre e falou com o Truda na semana 

passada, reportando que eles ganharam um edital do boticário para três anos para observação de baleias em Torres 
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em parceria com Uruguai, e comenta porque não no futuro trazer turistas da Europa para o Rio Grande do Sul. Cecil, 

presidente do CONAPA, comenta que tem duas questões; uma sobre o porquê da colocação de sul catarinense e não 

na APA da Baleia Franca e acredita que faz toda a diferença, podendo agregar valor e pessoas de dentro e fora da 

APA. Outra questão é sobre a indicação geográfica, o grande resultado deste projeto e o sentido para outras pessoas 

trazem grande resultado, pois traz entendimento para os serviços que acontecem nesta região e se isso acontece 

dentro de uma área protegida e se os serviços entendem que precisam fazer diferente por estarem dentro da APA, 

eles vão querer ser APA e ganhamos uma infinidade de parceiros. A indicação geográfica é o salto para engajar uma 

parcela grande da sociedade neste território e se vier junto com a construção do Plano de Manejo, as pessoas de 

engajando nestes princípios, usando estas convergências vai ser todo o diferencial para este território com o 

engajamento social. Rafael diz que sim, o sentido é reforçar o que está sendo feito e estava originalmente como 

litoral catarinense e centro sul e se enganou é na APA da Baleia Franca, pois acredita que é o mesmo norte. Litman, 

do IBF, diz que quer confirmar o que a Cida do CCI falou, a diferença é justamente a APA que faz a diferença neste 

território. Valter, do CEPSUL, fala que o que Cecil colocou vai além do que ele acabou complementando e existe um 

ponto estratégico, se a base do ecoturismo é com mínimo impacto, envolvimento comunitário e ganho de 

conhecimento para os turistas, e se não são os mesmos objetivos da APA, existe muita transversalidade, existe um 

caminho que a APA vem fazendo nestes 10 anos de busca de objetivos transversais a este e que se de alguma forma 

trazem a possibilidade da indicação geográfica com o nome APA da Baleia Franca, e uma possibilidade de se pensar 

uma forma de gestão para uma Unidade de Conservação, cria uma outra cara do ICMBio, com uma forma de gestão 

dentro do processo de indicação geográfica. Pergunta como pode o conselho apoiar, pois o que está por traz é muito 

importante, se existe a necessidade e possibilidade de incluir. Simão, do ICMBio, pergunta se o projeto é ancorado 

em baleia, como fica no verão, e se tem algo mais amplo que baleia, a própria APA no seu conjunto sócio ambiental, 

na sua sócio-biodiversidade. Rafael fala que a Vindima também é uma vez por ano, no inverno não se faz uva e 

mesmo assim tem a indicação geográfica pela uva. Não é porque não vai se ter a baleia que não vai se ter o 

ecoturismo. Se não vai ter baleia no verão, vai ser o ecoturismo na APA da Baleia Franca. Tem que se mencionar vida 

silvestre, pois extrapola a relação baleia - cetáceo. A força mercadológica é da baleia, ela tem mais apelo que as 

aves. Internamente teve que se ter uma compreensão, pois também era estratégico o termo litoral sul catarinense. 

Na primeira reunião com o ICMBio ocorreu esta conversa, pois mesmo que se trabalhe a APA não vai ser só no 

território da APA, mas sim também fora dela. O fortalecimento da APA também fortalece o Projeto. Sandra passa a 

palavra a Marcos com o Informe da Caipora: “Guarda do Embaú – Reserva Mundial do Surf”. Marcos inicia a 

apresentação agradecendo a todos pelo convite e diz que o tema surgiu em 2009 e dá alguns dados como o valor de 

movimentação no mercado internacional de surf (equipamentos, pranchas, acessórios, vestuário) atingiu um 

faturamento de mais de U$ 20 bilhões em 2010 e o mercado brasileiro chega a R$ 5 bilhões por ano, com 400 mil 

empregos diretos, mais de um milhão e meio empregos diretos e indiretos com dados do Instituto Brasileiro do surf 

e eles estimam que estes números tenham um crescimento de 10% ao ano, principalmente com as conquistas do 

Gabriel Medina. Continua dizendo a iniciativa é da Associação de Surfe e Preservação da Guarda do Embaú (ASPG), 

fundada em 03/07/1987 e tornada de Utilidade Pública Estadual através da Lei nº 8.301 em 08/07/91. A entidade é 

de fins não econômicos, de caráter desportivo e ambientalista, e sua finalidade é coordenar e organizar todos os 

aspectos relativos à prática e à gestão da modalidade de surfe na Guarda do Embaú, visando à preservação e 

conservação do meio ambiente e a melhoria de vida através da prática do desenvolvimento sustentável. A Praia da 

Guarda do Embaú é um vilarejo localizado ao Sul do município de Palhoça, distando cerca de 46 km de 

Florianópolis/SC. Localizada na foz do rio da Madre suas ondas constantes atraem surfistas o ano inteiro. Atualmente 

seus habitantes têm como atividades econômicas principais o turismo e a pesca artesanal. Mas o que é uma reserva 

mundial de surfe (RMS)? É um Programa iniciado em 2009pela Save The Waves Coalition–Califórnia –USA, que tem 

parceiros o National Surfing Reserves Australia (NSR), International Surfing Association (ISA) e o Center for 

Responsible Travel (CREST) -Stanford (USA), entre outros. A reserva mundial de surfe consagra, identifica, designa e 

preserva ondas, zonas de surfe e o ecossistema que as cercam, para criar uma rede de reservas de ondas de 
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excelência no mundo. Como é administrado o programa?  Existe um conselho visional-que é um grupo global de 

líderes (surfistas, ambientalistas, cientistas, mídia, negócios e da comunidade), o comitê executivo que é um 

subconjunto do conselho visional e seu objetivo é orientar o programa e tomar decisões importantes. A equipe de 

campo é composta por funcionários da Save The Waves Coalition (STW) e de seus parceiros é responsável pela 

administração e gestão do programa local. O conselho local de manejo (LSC) é responsável pela representação local 

e gestão da reserva de forma contínua. Qual o objetivo ? Criar e gerenciar uma rede contínua e global de reservas de 

ondas com excelência reconhecidos pelos surfistas, amantes da natureza e o público em geral, colocar uma camada 

adicional de proteção para as áreas consagradas; capacitar a gestão da administração a nível local, e educar 

amplamente o público sobre o valor desses lugares especiais, unir os surfistas e os amantes da natureza para 

proteger zonas de surfe do mundo mais sagrados, inspirar, organizar e construir a capacidade das comunidades 

locais para continuar a proteger as suas próprias ondas e deve servir como uma força cultural e ambiental 

significativa para proteger locais de surfe e o litoral ao redor do mundo. Critérios para a escolha: 1) Qualidade e 

consistência da onda; 2) Características ambientais; 3) Cultura e História; 4) Apoio da comunidade. No critério 1) 

Qualidade e consistência da onda, no canto esquerdo da praia da Guarda do Embaú, na saída do rio da Madre, 

encontra-se uma das esquerdas mais perfeitas do país. Nos dias de boa ondulação a condição fica internacional, com 

ondas extensas e tubulares. No meio da praia as ondas variam com direitas e esquerdas também tubulares e muitas 

sessões manobráveis, tamanho -2 a 10 pés (meio a três metros), ondulação ideal -Sul | Sudeste | Leste, vento ideal -

Nordeste | Oeste, grau de dificuldade -Alta | Média, constância –Alta. No critério 2) Características ambientais: a 

praia da Guarda do Embaú está situada numa restinga, onde desemboca o rio da Madre, considerado pela Resolução 

357/2005 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) como “Classe Especial” pela água de excelente 

qualidade. Está localizada na confluência de três unidades de proteção ambiental: o Parque Estadual da Serra do 

Tabuleiro, tombadas pela UNESCO como Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (www.rbma.org.br); a Área de 

Proteção Ambiental (APA) do Entorno Costeiro e Área de Proteção Ambiental (APA) da Baleia Franca. No critério 3) 

Cultura e História: Pequena comunidade de pescadores e agricultores que a partir do início da década de 1970 foi 

descoberta pelos surfistas, sendo considerada desde então como uma das dez melhores ondas para a prática do 

esporte no Brasil e reconhecida mundialmente. A história do surfe no Brasil não pode ser escrita sem mencionar a 

Guarda do Embaú. No critério 4) Apoio da comunidade: é fundamental o apoio da comunidade e das associações 

locais, bem como, de entidades e órgãos públicos, tendo em vista, a necessidade vital de termos um ambiente 

ecologicamente equilibrado para a manutenção das atividades que rodeiam a Reserva Mundial de Surfe (RMS), 

como a prática de Esportes aquáticos, a Pesca e o Turismo, que são as fontes principais da economia local. Mostra o 

RESULTADO ESPERADO: Inspirar as comunidades locais a proteger as suas próprias ondas, mantendo-as como um 

“patrimônio da humanidade”, criar uma rede contínua de Reservas Mundiais de Surfe (RMS) que será reconhecida 

mundialmente por surfistas, amantes da natureza e público em geral, trazer riqueza e valor cultural para estas 

comunidades, fomentar o turismo sustentável fazendo dele uma das fontes primordiais de renda e subsistência e a 

manutenção da qualidade de vida. Mostra os passos para a consagração da Guarda do Embaú: 1) Nomeação 

(Inscrição)–13/07/2013, 2) Seleção -08/07/2014, 3) Consagração (Outubro/2015 nova escolha) e 4) Gestão –Após a 

consagração. Mostra os locais no mundo que já foram consagrados e a proposta dos limites, e encerra com a 

frase:“A importância em ser reconhecida como Reserva Mundial de Surfe está na possibilidade de traçar a história, a 

cultura e as características ambientais para criar um plano de gestão a fim de preservar e proteger o local, 

principalmente nas questões de monitoramento, educação e resposta à ameaça ambiental que possa ocorrer”. 

Encerra a apresentação dizendo que precisam de cartas de apoio, até 15 outubro ainda há possibilidade de receber. 

Sandra esclarece que a moção já deve vir com a minuta para que a plenária aprove e abre para as discussões. Valter, 

do CEPSUL, parabeniza pela iniciativa e diz que é importante para a conservação ambiental como um todo, pergunta 

como estão os pescadores nesta proposta. Marcos diz que no inicio do processo o pescador da tainha questionou 

bastante que iria prejudicar a pesca, mas eles tem conversado bastante e explicando que não iria prejudicar e sim 

valorizar. Lédio, da ASPECI, diz que foi chamado em um debate para a reserva de surfista os pescadores comentaram 
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que acabaram com a reserva extrativista dos pescadores, então vamos acabar com a deles. Mas ele disse que devem 

olhar bem e que não vai prejudicar os pescadores, ver a bandeira e ver as propostas, pois não pode ir contra uma 

coisa que não conhece. Hoje, um setor precisa do outro, protegendo a área da união e tem que ter espaço para 

todos. Marcos coloca a historia do conflito pesca da tainha e surf, a reserva vai mais além e que devem trabalhar 

juntos. Sandra comenta sobre o prazo que passou e por isso entrou como informe e não como pauta e pergunta se 

pode enviar por email e as instituições fazem a votação por email, vai pedir manifestação oficial se está de acordo ou 

não e o comitê executivo assinaria pelo conselho. Guarache, da ACIM, diz que do ponto de vista formal não tem 

nada que diga que deve ou não ser feito assim. Pede que seja encaminhada alguma informação maior do que isso 

representa, onde pode ter informação sobre isso. Pimenta, da Caipora, diz que reserva de surf mundial não tem 

aspecto legal, só de comunicação e marqueting e em relação a pesca não tem gerência nenhuma, é como o 

tombamento da mata atlântica, menos ainda a reserva de surf. Para a Guarda e o Brasil, representa reconhecimento, 

mas o nome reserva dá a impressão para as pessoas que vai ser restritivo o que não acontece. Dete, conselheira 

honorária, diz que ações que convergem e se outros setores tomam a iniciativa de ajudar a proteger o território, 

com positividade, é importante que estas iniciativas não se fragmentem e vê a importância do território da APA da 

Baleia Franca, possibilidade que a sociedade tem de trabalhar, refletir e decidir. Guarache, da ACIM, diz que seu 

posicionamento é pela ignorância no assunto. Cecil, presidente do conselho, diz que moções têm papel muito 

importante e possuem rito e somos rigorosos com o rito, e que é necessário que as informações sejam dadas e que 

os conselheiros tenham segurança e aí sim sai a moção amadurecida. Pimenta, da Caipora, concorda com Cecil. Ficou 

decidido então que seriam enviadas as informações por email pedindo a votação das instituições para 

encaminhamento da moção. Sandra passa a palavra a Pedro da UDESC. Pedro inicia a apresentação Execução do 

Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos –FASE I (PMP-BS)’,agradecendo a todos pelo convite e diz 

que fala também em nome da Karina, do PBF, e Cris, da Associação R3 Animal, que também participam do Projeto de 

Monitoramento de Praias  - PMP.  Diz que o projeto tem como objetivo principal o monitoramento do litoral 

compreendido entre Barra da Lagoa de Santo Antônio dos Anjos no município de Laguna/SC até Cambuci no 

município de Ubatuba/SP. Exigência pelo IBAMA – condicionante do Licenciamento ambiental da Atividade de 

Produção e Escoamento de Petróleo e Gás Natural do Polo Pré-Sal da Bacia de Santos -Etapa 1. PETROBRAS Termo 

de Referência nº 02/2013, Pareceres Técnicos nº 122/2014, nº 260/2014, nº343/2014 e nº 530/2014 emitidos pela 

Coordenação Geral de Petróleo e Gás do IBAMA (CGPEG/DILIC/IBAMA) Vários objetivos específicos a) Registrar a 

ocorrência de encalhes de tartarugas e mamíferos marinhos e a arribada de aves marinhas, vivos e mortos, nas 

praias entre os municípios de Laguna (SC) e Ubatuba (SP); b) Registrar a ocorrência de resíduos e mortalidades 

anormais de peixes e invertebrados na área monitorada; c) Identificar, sempre que o estado de decomposição da 

carcaça assim o permitir, a causa mortis das aves, tartarugas e mamíferos marinhos, através de análises laboratoriais 

e/ou análises necroscópicas; d) Caracterizar os parâmetros biológicos básicos dos animais (ex. sexo, fase de 

desenvolvimento), assim como parâmetros sanitários; e) Dar atendimento veterinário às aves, tartarugas e 

mamíferos marinhos vivos que apareçam debilitados na área monitorada, buscando reabilitá-los e soltura sempre 

que possível; f) Estabelecer canais de comunicação com a população e os órgãos governamentais na área de 

monitoramento, para que possam colaborar com o monitoramento. g) Coletar amostras para análises de 

contaminantes (HPA e elementos traço), biomarcadores e identificação da origem do óleo (fingerprint). h) 

Desenvolver e implantar o Sistema de Gerenciamento de Dados do PMP; Metodologia: O monitoramento de praias 

deverá ser realizado diariamente entre Barra da Lagoa de Santo Antônio dos Anjos,no município de Laguna/SC,até 

Camburi,no município de Ubatuba/SP,sendo que em alguns trechos onde ao cesso é difícil,poderá ser realizado 

semanalmente ou por acionamento, tem 13 Instituições envolvidas e será realizado Durante 540 dias (18 meses). A 

distância total estimada de monitoramento de praias por via terrestre é de 951,3km. A Rede de Atendimento 

consiste de: 5 (cinco) Centros de Reabilitação e Despetrolização; uma em Florianópolis–AssociaçãoR3Animal, 5 

(cinco) Unidades de Estabilização; uma em Laguna-UDESC, 3(três)Bases de Apoio. Teria uma em Itapirubá no Projeto 

Baleia Franca. Os centros de reabilitação e despetrolização serão estruturas permanentes designadas para 
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reabilitação, condicionamento e preparo para soltura de fauna marinha, realização de necropsia dos animais que 

vierem a óbito ou das carcaças que forem coletadas e de armazenar os materiais e equipamentos necessários para o 

monitoramento de praias (incluindo o armazenamento temporário de amostras biológicas). Estes centros também 

prestarão atendimento à fauna marinha impactada por óleo. As Unidades de Estabilização terão função de realizar 

estabilização de fauna marinha para posterior encaminhamento ao Centro de Reabilitação mais próximo e com 

capacidade disponível de atendimento, realizar necropsia dos animais que vierem a óbito ou das carcaças que forem 

coletadas e de armazenar os materiais e equipamentos necessários para o monitoramento de praias (incluindo o 

armazenamento temporário de amostras biológicas). As Bases de Apoio terão função de realizar necropsia das 

carcaças que forem coletadas e de armazenar os materiais e equipamentos necessários para o monitoramento de 

praias (incluindo o armazenamento temporário de amostras biológicas). Encerra a apresentação falando sobre a 

execução técnica, supervisão e reponsabilidade técnica que é realizada pela UNIVALI e possuem protocolos, planos 

de gerenciamento, capacitação, workshops de alinhamento metodológico, relatórios e artigos científicos. Karina 

complementa dizendo que Iara e Cidinha são monitores locais na praia do Rosa, fazem o monitoramento diário e a 

avaliação inicial e não recolhem os animais. Pedro completa que ainda tem 90 dias de ajuste e não tem todos os 

equipamentos, ontem saiu o 0800 associado ao Protocolo. Valter, do CEPSUL, diz que tem muita informação e 

pergunta se vai estar disponível. Pedro diz que o esqueleto do sistema de gerenciamento de dados foi montado ano 

passado e os órgãos ambientais terão acesso irrestrito a muitos dados. O sistema implementado é todo on-line. 

Toma a decisão de gestão e as publicações tem prazo para qualquer pessoa, 2 anos é o prazo mínimo para tal mas 

deve ser discutindo ainda, começou 24 agosto. Estão tendo um numero de 3 a 4 bichos diariamente. Tamanhos e 

grupos diferentes e são coletados somente os recém mortos. A Petrobras paga pelo serviço e a publicização é dela. 

Ela pode publicar o que quiser, mas como o órgão fiscalizador vai ter acesso, vai ficar difícil de esconder, pelo menos 

é o que foi concordado. Dete, conselheira honoraria, ressalta pela impecável ação do PBF, R3 Animal e agora Pedro 

da Udesc, com as ações de qualidade de competência cientifica e ética humana, parceria de altíssimo nível e esforço 

da equipe da APA representado pela analista Luciana. Karina, do PBF, diz que são 400 pessoas diretamente 

envolvidas.  Os Informes da ASPECI e debates sobre o GT Regimento Interno ficarão para a próxima plenária. Nada 

mais havendo a tratar, Luciana 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  

CEPSUL WALTER STEENBOCK  

CEPSUL ANA TORRES  

CR9 ICMBio CAROLINA ALVITE  

CR9 ICMBio DANIEL PENTEADO  

EPAGRI ANDERSON LUIS KANGERSKI  

FLAMA ALINE TRICHES SAVI  

IPHAN TANIA MARIA SAMWAYS FRANCISCO  

IFSC JOÃO HENRIQUE QUOOS  

MARINHA DO BRASIL GILSON ROSA TEIXEIRA  

PREF. IMBITUBA/SEDES HEMERSON MAFRA  

PREF. BALNEÁRIO RINCÃO ROGER GUIMARÃES  

SPU/SC ADELINA PINTO /KICA  

UDESC/CERES PEDRO CASTILHO  

UFSC RENE BIROCHI  

ASCOPLE JARI DALBOSCO  

AMOPRAN ADEMAR DO ESPIRITO SANTO  
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ASPECI LÉDIO DA SILVEIRA  

ACIM JOAQUIM PAULO GUARACHE  

ACIRJ EVALDO ÁVILA DA SILVA  

ACIT ANTONIO CARLOS SILVERIO  

ASSOC.RADIO PINHEIRA ELIZABETH ALBRECHT  

CAIPORA LUIZ HENRIQUE PIMENTA  

COLONIA Z-33 JOÃO PICOLLO  

CCI MARIA APARECIDA FERREIRA  

OAB IMBITUBA JOSÉ LUIS MIGUEL NIETO  

PPPR GERVASIO OECKSLER  

PPPR MÁRCIO FELTRIN  

UNESC CARLYLE MENEZES  

AMA SIMONE POLETTO  

AMA SÉRGIO PINHEIRO  

ASSOC. R3 ANIMAL CRISTIANE KOLESNIKOVAS  

FERRUGEM VIVA MARIA MALISE  

FORUM AG.21 IHARA FERREIRA  

FUNDAÇÃO GAIA SANDRA SEVERO  

INSTITUTO BALEIA FRANCA ENRIQUE LITMAN  

ONGSE FRANCISCO CARLOS MARTINS  

PROJETO BALEIA FRANCA KARINA GROCH  

CONSELHEIRA HONARÁRIA MARIA ELIZABETH DA ROCHA  

CONSELHEIRO HONARÁRIO VALDECIR MARCARELLO  

 

CONVIDADOS/OBSERVADORES 

ICMBIO/APABF SIMÃO MARRUL FILHO  

ICMBIO/APABF ENISE MARIA BEZERRA ITO  

ICMBIO/APABF MIGUEL VON BEHR  

TAIÁ TERRA ANA FATIMA DA SILVA  

UFSC MATIAS POLI SPERB   

UFSC DEISIANE DELFINO  

UNESC AMANDA MUNARI  

PROJETO BALEIA FRANCA EDUARDO BRAGA  

ICMBIO/APABF VICTOR PAZIN  

 ROMAN MASCARELLO  

 JOSÉ FRANCISCO SIMCH  

ASS.DE SURF GUARDA DO EMBAU MARCOS AURÉLIO GUNGEL  

PREFEITURA MUN. IMBITUBA PAULO SEFTON  

SEBRAE/SC RAFAEL FREITAG  

ICMBIO/APABF LUCIANA M. DE PAULA MOREIRA  

 

 


