
 
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 trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, na sede do Projeto 

Ambiental Gaia Village, Espaço Gaia, rodovia SC 434, km 6, no município de Garopaba/SC, às 

09h35min, iniciou-se a 56ª Reunião do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da 

Baleia Franca (CONAPABF), de caráter ordinário, em segunda chamada, nesse momento com 

19 membros presentes. Sandra (Fundação Gaia), secretaria executiva agradece a presença de 

todos, dando as boas vindas, informando presença do Coordenador da CR9 – Henrique Ilha e 

Carolina Abreu da DIMAN/ICMBIO. Relembra contrato de convivência e inicia com a aprovação 

da programação, conforme segue: Espaço Administrativo (9h00min – 09h15min) – 

relembrar contrato de convivência; aprovação da programação e das atas anteriores.Espaço 

Capacitação (Das 09h15min – 10h30min):Índice de Vulnerabilidade a Mudança do Clima 

na APABF: Flávio Rene Brea Victoria  (Secretaria de Estado do Planejamento-SPG).Espaço 

Institucional (Das 10h30min – 12h30min):Plano de Manejo: normas, diretrizes e 

zoneamento preliminar. Almoço. Espaço Institucional (Das 13h30 – 18h30): plano de 

Manejo (continuidade). TOBE: Apreciação da Minuta “Instrução Normativa do TOBE”.Espaço 

Informes Conselheiras (Das 18h30min – 19h00min). Considerando problemas causados 

pelas chuvas torrenciais em Florianópolis, impedindo a chegado do Palestrante da 1ª pauta da 

manhã, Plenária aprovou passa-la para o período da tarde.  

Cecil faz um destaque e reconhecimento para intensa partição do GT Plano de Manejo no 

ultimo trimestre, informando que os resultados que serão apresentados hoje decorrem desse 

esforço do GT. Fala que o Plano de Manejo é também uma declaração de propósito que requer 

envolvimento  comprometimento e identificação das pessoas com todo o processo. O 

estabelecimento de pactos só é possível com engajamento da sociedade que se veja e se sinta 

parte para valorizar a biodiversidade  e todas as riquezas da APABF. Ele agradece a presença 

da Carina – DIMAM e Henrique Ilha, Coordenador da CR9. Henrique se apresenta como 

oceanólogo e analista ambiental do ICMBIO, informando que foi chefe do Parque Nacional da 

Lagoa do Peixe/RS, Parque Nacional Marinho de Abrolhos/BA, Centro de Mamíferos Aquáticos – 

CMA, em Itamaracá/PE e Estação Ecológica do Taim/RS. Fala que a sociedade precisa entender 

que UCs não são propriedades do governo e que essa falsa ideia afastou a sociedades das 

áreas protegidas e hoje paga-se um ônus por isso. Importante que a sociedade veja o ICMBio 

como prestador de serviço e que ultimamente estão mais qualificados. É obrigação do ICMBio 

trazer a sociedade para que esta perceba a Unidade como sua. Fala que isso também traz o 

desafio  de gerir os diferentes interesses, e que conservar a natureza é nobre assim como é 

nobre produzir arroz, pescar, processar madeira, entre outros , pois atende demandas da 

sociedade. Que não há superioridade moral de nenhum setor. Menciona sobre a agenda 

proativa que precisa ser criada, em busca de criação de cenários e transformação das UCs em 

pólos indutores de desenvolvimento e qualidade de vida. Elogia o processo de elaboração do 

plano de manejo da APABF e os resultados já visíveis. Salienta que é hora de buscar espaços 

pacificados de debate neste atual momento político do país. Agradece o convite da APABF para 

estar presente na Plenária. 

Na sequencia, Deisiane – consultora do Plano de Manejo , apresenta resultados preliminares da 

analise das planilhas resultantes da 23 oficinas realizadas no território. Faz um breve histórico 

do processo de elaboração do plano de Manejo, e todo o embasamento legal e teórico. Na 



seqüência apresenta os mapas básicos construídos com base nas macrozonas (marinha, 

terreste e fluvio lagunar) e também nas especificidades de cada um dos ambientes contidos 

nessas áreas, como sambaquis, dunas, costões, parcéis,  áreas com espécies ameaçadas, 

áreas refugio das baleias, dentre outros. Apresentou ainda como o GT Plano de Manejo se 

organizou em pequenos grupos (pesca, agricultura, esporte/turismo, 

mineração/indústria/comercio/ imobiliário  e geoprocessamento) para analisar o conteúdo das 

planilhas, identificando zonas e normas que surgiram nas oficinas setoriais.  Apresenta os 

resultados preliminares de cada trabalho: Pesca: Zonas e normas melhor definidas. 

Necessidade realizar intrasetorial pesca artesanal, sendo estas oficinas regionais para 

confirmar normas propostas; realizar Setorial Pesca Industrial; desafio de gestão Região do 

Camacho e Ilha, em Laguna; Diretriz de gestão Lagoa de Ibiraquera (entorno). Proposições: 

Realizar 03 intersetoriais (Pesca artesanal e esporte; Pesca artesanal e pesca industrial; Pesca 

artesanal e amadora).). Definir área criadouro da Fauna Marinha (Ilha do Batuta, Parcel do 

Ouvidor, Laje do Campo Bom). Criar área de restrição de Pesca ou de proteção do pescado 

(costões, ilhas e lajes + restrição à pesca industrial). Criar área exclusiva da Pesca Artesanal 

(restringe esporte aquáticos na Praia do Rosa durante temporada tainha). Criar área de 

Proteção do Boto da Tainha. Criar  normas para Jet ski, Kite e Wind Surf (na temporada das 

baleias e em lagoas), acesso de embarcações Praia Itapirubá. procedimentos de abertura barra 

Encantada. Estabelecer diretrizes: cadastro pescadores, mulheres na pesca, resíduos da pesca, 

estrutura dos ranchos, etc… Agricultura Familiar: Sem normas e zonas específicas. Algumas 

Diretrizes de gestão. Rizicultura: sugestão de aplicação do PIA. Conflito com pesca, recursos 

hídricos, ONGs. Esporte e Turismo: Sem zonas definidas; algumas normas sugeridas. 

Conflitos com o TOBE. Conflito Surf e pesca artesanal. Diretrizes para normatização de 

eventos. Indústria, Comércio, Mineração e Imobiliário: Sem zonas e normas específicas. 

Definir lagoas ou regiões destas que não podem ter extração de conchas calcárias. Cruzar 

mapas de áreas sensíveis com áreas mineráveis. Cruzar dados dos mapas das áreas sensíveis 

com áreas urbanas dos Planos Diretores.  

Aberto espaço para perguntas. Lédio/ ASPECI fala sobre a mobilização da pesca artesanal 

contra a pesca subaquática. Da revogação da portaria que limitava a pesca subaquática a 50m 

dos costões. E que hoje os pescadores artesanais não conseguem mais pescar garoupa com 

linha nos costões. Menciona que a pesca subaquática é realizada por esporte / lazer e não por 

necessidade. `Pede atenção especial a pesca subaquática na Ilha do Ouvidor e Ilha do Batuta 

que está dizimando a diversidade de peixes desses criadouros. Guarache reitera a importância 

de vermos a agenda positiva do plano de manejo. Que foquemos mais nas potencialidades e 

menos nos conflitos. Fala também sobre priorizar o que está exclusivamente dentro do 

território. Menciona ainda que não vê o TOBE como conflito, uma vez que não há dois ou mais 

atores disputando nenhum recurso. Cidinha comenta sobre o trabalho do sub grupo que 

analisou planilhas com dados da pesca artesanal, dentro do GT Plano de Manejo e agradece 

toda a equipe, em especial Deisi da APABF que fez toda a análise da legislação pesqueira. Cecil 

menciona presença dos novos conselheiros da FATMA e da relevância desta instituição na 

construção do Plano de Manejo. Que se faz necessário tratar diversos temas no âmbito jurídico 

tripartite (Prefeituras, FATMA e APABF/ICMBio) uma vez que a essência do Plano de Manejo é 

o principio da pacificação, do acordo, do espaço de diálogo. Menciona que será impossível 

abarcar todos os temas que surgiram no Plano de Manejo e lembra que ele é um processo 

dinâmico. Salienta que o principio dos pactos sociais está na visão da APABF e que as normas 

devem ser fruto desse princípio. Val, Conselheiro Honorário, fala que é preciso levar em conta 

os valores de cada setor, pois o econômico é avassalador. Menciona que é preciso focar nas 

potencialidades mas que o sentido da Norma é para restringir. Tudo o que não está na Norma 

é permitido. Sobre o plano de manejo se ater exclusivamente aos limites da APABF, entende 

que podemos e devemos ir além, pois não participamos da definição dos limites da mesma, 

que foi arbitrado e é necessário levar em consideração no mínimo a bacia hidrográfica. Felipe/ 

FATMA se apresenta, diz que não acompanhou o processo menciona preocupação, pois parece 

que o Plano de Manejo está ignorando legislação estadual. Que irá pedir uma cópia dos 



documentos e solicitar analise do corpo técnico da FATMA.  Cecil responde que isso não irá 

acontecer, que o Plano de Manejo não poderá ir contra a legislação e que ele ainda passará 

pelo crivo jurídico do ICMBio. Relembra que o ICMBio tem atribuição legal para definir regras 

dentro de UCs visando proteção dos seus atributos. E que as questões que não tem consenso 

precisam ser debatidas no espaço tripartite entre  instancias de governo. E que isso é o desejo 

da APABF: criar a comissão tripartite. Felipe entende que isso precisa ser definido antes da 

finalização do Plano de Manejo.  Deti/Conselheira Honorária, pede questão de ordem para 

interromper “debate” entre dois gestores (ICMBio e FATMA), ressaltando que a FATMA sempre 

esteve presente no processo de elaboração do Plano de Manejo e que não pode agora, que 

mudou os conselheiros, se colocar como desconhecedora do processo de elaboração do Plano.  

Na sequencia, Franco fala do amadurecimento absurdo do Conselho. Menciona a fala do Val 

que traz a tona as questões de conflito e luta versus otimização e construção. Entende que no 

fundo todos estão envolvidos na construção . Fala ainda que a Lei é burra, genérica e que 

espaços de Conselho servem para qualificar o espirito das Leis.   Pimenta fala sobre o PAN 

Lagoas e sugere uma apresentação do mesmo ao Conselho, e que seria interessante 

incorporá-lo no Plano de Manejo. Cecil menciona que a gestão da APABF está acompanhando 

as ações do PAN Lagoas e que elas estão convergindo com as discussões do Plano de Manejo.  

Deisiane submete apreciação  do Conselho sobre os próximos passos sugeridos pelo GT Plano 

de Manejo, em especial quais as oficinas intersetorial devem ser realizadas. Sergio / UNISUL 

diz que não pode aprovar algo as cegas, pois não recebeu previamente o documento 

resultante do GT Plano de Manejo. Deisiane responde que os dados levantados pelo GT já 

foram apresentados diversas vezes no âmbito do Conselho e que o GT Plano de Manejo é 

representativo do mesmo. Guarache salienta que o GT Plano de Manejo recebeu a demanda 

para organizar os dados e assim o fez. E que os dados estão disponíveis para conhecimento e 

contribuição de todos, mas que no momento não estão sendo submetidos para aprovação.  

Carlyle sugere que sejam feitas devolutivas do PM para a sociedade, por regiões (norte, centro 

e sul). Cecil reitera que não há exigência legal para “audiências publicas”, e que as devolutivas 

serão feitas junto aos setores ouvidos durante a elaboração do Plano e os governos 

municipais, após o Plano aprovado e dentro de processos de articulação local para 

implementação do Plano. Bruno/FATMA reforça que o entendimento sobre as atribuições legais 

do ICMBio e da FATMA  devem acontecer antes da finalização do Plano de Manejo. Deti 

comenta que tem curiosidade sobre a forma que cada instituição está tratando / debatendo o 

Plano de Manejo junto de seus pares. Reitera que nenhum momento se discute as 

competências da FATMA sobre o licenciamento, mas que entende ser de bom senso que essa 

instituição converse / dialogue com a APABF naqueles processos que o Estado licencia dentro 

da APABF. Deisiane informa que apenas a UNESC , através do conselheiro Carlyle, solicitou 

todos os relatórios resultantes do Plano de Manejo e realizou grupos de estudo dentro da 

instituição. René menciona  sua dificuldade em debater o processo de elaboração do PM dentro 

da UFSC. Bruno reitera que até o momento só se fala em “bom senso”, mas que não há nada 

oficial sobre como a FATMA e APABF devem manifestar-se nos processos de licenciamento. 

Sugere reunião do ICMBio com a FATMA para tratar destas questões ainda durante elaboração 

do Plano de Manejo. Cecil concorda que é fundamental reunir Prefeituras, FATMA e ICMBio 

para dialogar sobre questões inerentes aos ritos e fluxograma dos processos de licenciamento 

dentro da APABF. Felipe comenta sobre a vasta equipe técnica da FATMA e que não se sente 

seguro para avaliar e decidir / votar sobre os próximos passos do Plano de Manejo. Que sua 

equipe precisava ter recebido com antecedência todo o material.  

 Mazinho fala que como representante da AMOPRAN vem para o Conselho com posições, pois 

conversa e articula com seus pares. Fala que levou a pauta do Plano de Manejo para debate 

interno. Haliskarla  diz se sentir feliz quando acontece esses conflitos dentro do Conselho, pois 

mostra que há participação de fato e não mera aprovação de decisões já tomadas. O incômodo 

é bem vindo, segundo ela. Cecil concorda com Haliskarla e ressalta que aqui também é espaço 

de acolhimento, em especial dos novos conselheiros que chegam. Salienta que não estamos 



trazendo nenhuma novidade, nenhum conflito e o que está se pedindo é apenas aprovação de 

um calendário. Ou seja, não está sendo  submetida, nesse momento,  nenhuma norma ou 

zona para a APABF. Sobre necessidade de conversar agora com a pesca amadora/subaquática, 

Cidinha não vê como pertinente e entende que a ASPECI é o lócus desse diálogo com a pesca 

subaquática. Deisi/APABF, lembra que o GT Plano de Manejo, está sugerindo, com base nas 

sugestões da pesca, áreas de exclusão de pesca e que por isso é importante ouvi-los antes da 

aprovação do Plano de Manejo.  

Carlyle sugere intersetorial entre Mineração e Imobiliário. Guarache diz que não apareceu 

nenhum conflito entre esses setores e que não faz sentido. Por fim, Carlyle concorda que não 

se faz necessário esta intersetorial. Sobre sugestão de oficina intersetorial entre Pesca 

Artesanal e Pesca Amadora/subaquática, Guarache entende que não é pertinente, pois não foi 

feita oficina setorial com a pesca amadora.  E vai além, dizendo que não vê necessidade de 

nenhuma oficina intersetorial. Val pede a palavra em nome de Roberto Fabiano. Esse fala que 

estamos com uma agenda positiva na pesca. E que vê a pesca artesanal como um vetor de 

crescimento e desenvolvimento na APA , que deve ser resgatada como atividade cultural e 

social. Marina também entende que é necessário fazer uma oficina com  a pesca amadora, em 

especial a subaquatica. Ela também pede que SPU seja informado da reunião entre os órgãos 

gestores (diálogo tripartite). Cecil fala que é importante exercitarmos processos de  mediação 

de conflitos e por isso reforça a proposta de oficinas intersetoriais entre Pesca artesanal & 

Pesca industrial e Pesca artesanal & esporte/surf. Concorda que não devemos nesse momento 

fazer intersetorial entre pesca artesanal e pesca amadora/subaquática.  

Todos aprovaram a sugestão  de realizar as duas oficinas intersetoriais (pesca artesanal e 

industrial; e pesca artesanal e esportes), antes da 2ª OPP, preferencialmente no final de 

janeiro. Todos aprovam que o diálogo  com a pesca amadora/subaquática deverá acontecer no 

escopo do plano de ação do Plano de Manejo, após a sua publicação. Aprovam reunião c 

FATMA, Prefeituras, ICMBio e SPU antes da 2ª OPP, preferencialmente no final de fevereiro. 

Fica aprovado que documento preliminar do Plano de Manejo será encaminhado com no 

mínimo 15 dias de antecedência a 2ª OPP. Guarache pede que o documento final, pós OPP , 

seja encaminhado ao Conselho 30  dias antes de ser encaminhado para Brasília.  

Após almoço, Plenária é retomada. Arnaldo do Instituto Boto Flipper convidou as instituições 

conselheiras para assinar abaixo assinado que pede exclusão da pesca em área de botos em 

Laguna. Circulou o abaixo assinado entre os conselheiros. 

Wagner, analista ambiental da APABF, faz apresentação da Minuta de Portaria do TOBE. Ele 

faz um breve retrospecto do processo que levou a judicialização da atividade até a 

apresentação pelo ICMBio do plano de fiscalização da atividade, primando pelo zelo com a 

espécie símbolo da APABF,  mas também pela qualificação do turismo embarcado como 

atividade não letal e sustentável. Menciona que a Portaria foi elaborada de forma participativa, 

através de 03 reuniões da CT Conservação da Baleia que envolveu inclusive as operadoras de 

turismo. Pede que a Plenária faça considerações ao final de sua apresentação, reiterando que a 

CT reunir-se-á novamente antes de enviar a Minuta para o jurídico do ICMBio, em Brasília. 

Informa que a expectativa é que a Portaria seja publicada no máximo até março de 2018, para 

que se  viabilize o retorno do TOBE na APABF na temporada de 2018. Na seqüência, ele 

apresenta a minuta da Portaria, que foi enviada previamente ao CONAPABF.  Informa que no 

Plano de Manejo constará a retomada do TOBE  e que a Portaria detalhará como se dará a 

atividade e será documento acessório ao Plano de Manejo.  

Aberto a perguntas: Sandra sugere alterar a palavra distancia máxima para distancia mínima 

no parágrafo que menciona a distancia que deve ser mantida entre a embarcação e a baleia. 

Marina/SPU sugere incluir desenhos esquemáticos explicitando as regras expressas na 

Portaria. Rode sugere que se insira  a frase “garantido ampla defesa e contraditório”  no 

capitulo das penalidades. Arnaldo pergunta se tem limite de operadoras cadastradas. Wagner 



responde que não. Arnaldo também questiona se a Portaria restringe a observação à noite. 

Todos concordam que esse item nunca foi mencionado e que será deixado para decisão da CT 

Conservação da Baleia. Carlyle pergunta sobre os instrumentos de avaliação de todos os 

impactos possíveis do TOBE e como a APABF irá sistematizar os resultados colhidos pelos 

observadores de bordo. Wagner responde que a operação turística sirva como uma plataforma 

de pesquisa para esclarecer muitas lacunas do conhecimento que ainda existem. Cecil 

menciona que ainda acontecerá independente do TOBE a pesquisa de acústica, baseada na 

proposta construída pela UDESC e Projeto Baleia Franca, com participação do CMA/ICMBio e 

APABF. Alesandra/ Projeto Lontras sugere que seja criado ou usado algum aplicativo especifico 

que pode funcionar como ferramenta de controle da atividade. Talvez a minuta possa conter 

um Plano de Comunicação. Ela irá passar alguns sites que disponibilizam esses aplicativos 

gratuitamente. Henrique / CR9 menciona sua experiência com baleias, desde seu trabalho no 

Parque Marinho de Abrolhos e elogia a Portaria do TOBE como uma agenda positiva para 

fomentar o uso não letal dos cetáceos e divulgar globalmente que a atividade é sustentável. 

Salienta que a posição da CR9 e de Ricardo Soawinski, Presidente do ICMBio é totalmente 

favorável ao retorno do TOBE. Reitera a importância de se limitar o numero de operadoras 

autorizadas e também a  capacidade de suporte das embarcações para que se propiciei 

experiência de interpretação ambiental e não mera atividade de avistagem, a exemplo do que 

estava acontecendo em Abrolhos com escunas que levavam até 200 pessoas.  Rodrigo/ 

UNISUL  fala que é importante detalhar a capacidade de suporte, como quantos barcos por vez 

podem observar. Foi informado que isso está definido na Portaria. Ele também questiona se o 

observador de bordo será contratado pelo operador de turismo. Wagner informa que isso 

também está expresso na Portaria que proíbe o vinculo entre Operador e Observador de 

Bordo, mas que ainda será definido qual instituição contratará o observador. Rodrigo também 

sugere que também se explicite na Portaria a contrapartida das Operadoras em promover 

atividades de educação ambiental com a comunidade escolar, por exemplo, como processo de 

responsabilidade social das empresas. Charles / visitante e operador,  pergunta se os 

condutores ambientais contratados receberão credencial para atuar. Wagner informa que a 

contratação dos condutores pela operadora e a capacitação dos mesmos é pré requisito para 

credenciar as operadoras de turismo. Deti menciona que a minuta apresentada é fruto de 

extenso debate e coleta de subsídios em diversas instâncias, como o próprio conselho, 

pesquisadores e também da Comissão Internacional Baleeira/CIB. Franco fala que é 

desnecessário detalhar nos mínimos detalhes e que o processo pode ser melhorado durante 

sua dinâmica de realização. E que o operador de turismo também é um fiscal que precisa ser 

empoderado e não apenas sofrer restrições de toda a ordemGuarache dá seu depoimento 

sobre a experiência de avistagem de baleias em Valdez. Conta que há centenas de 

avistagens/dia com milhares de baleia. Que elas vem em direção aos barcos  e que visualizou 

sempre o filhote entre a mãe e a embarcação, demonstrando que não há danos. Que a baleia 

não se sente prejudicada e ou agredida. 

Wagner agradece as contribuições e passa a palavra ao Jonatas/ bolsista GEFMAR  para 

apresentar proposta de criação de área refugio de baleias na praia de Ibiraquera/Ribanceira. 

Jonatas informa que a APABF junto com o Projeto Baleia Franca fez um estudo detalhado sobre 

as áreas de maior concentração de baleias na enseada da Ibiraquera/Ribanceira, utilizando 

“análise de Kernel”. E que a proposta da APABF é definir uma área na Ibiraquera/Ribanceira de 

cerca de 5,5 km2 que englobaria 100% da área de maior concentração de baleias nessa 

enseada. Apresenta também outras duas propostas das operadoras de turismo: a primeira 

delas é definir uma área na praia de Ibiraquera/Ribanceira de 3,20 km2 que englobaria 

55,60% da área de maior concentração de baleias e a segunda, uma área de 3,68km2 que 

englobaria 70% da área de maior concentração de baleia na mesma enseada. 

 

Cecil, considerando prazos exíguos, sugere que o Conselho delegue, extraordinariamente, para 

a CT conservação da Baleia decidir sobre as questões técnicas, tanto da Minuta de Portaria 

quanto as distintas propostas de definição do tamanho da área refugio na Ribanceira. Litmann/ 



IBF e Operador de Turismo, fala sobre importância de manter a Ribanceira como área de 

observação e que se crie uma área refugio pequena dentro da baia da Ribanceira e não 

exclusão total da mesma. Charles, Operador de Turismo, entende razoável a proposta da 

poligonal dentro da Ribanceira e que este será um recomeço para experimentar. Salienta que 

antes já era criteriosa as autorizações emitidas pela APABF e que agora é o momento de 

trabalhar integrado para viabilizar o TOBE e que ele precisa ser viável economicamente para os 

operadores de turismo. Relembra que as pesquisas sobre o comportamento das baleias, 

inclusive dependem do TOBE estar acontecendo. Justificando que está caindo de paraquedas e 

desconhece o assunto, Franco pergunta o que justifica a criação de áreas refúgios. Na sua 

percepção não vê a lógica da criação dessas áreas refúgios . Pois, como as baleias sabem que 

ali podem ter menos interferência.. deveriam ser bem estudadas as baleias e o processo que 

está se desenvolvendo com as operadoras e entender como e onde  se dá as interferências e 

só então se criar respostas para cada problema. Jonatas responde que a CIB reconhece a 

importância de áreas refugio. E que a proposta de criar esta área na Ribanceira é baseada em 

dados de 14 anos que indicam que naquele local há preferência de permanência das baleias 

para amamentar e procriar. Hemerson SC Par fala que  quando trabalhava no Projeto Baleia 

Franca,  que a ideia de criar área refugio na APABF era para observar o comportamento das 

mesmas em locais com embarcação e locais sem embarcação. E que não tinha intenção de 

criar áreas para descanso das baleias.   Rode/ Floripa Amanhã, lembra que uma das formas de 

acabar com um empreendimento é criar muita burocracia. Não precisa proibir basta colocar 

muitas dificuldades e a atividade acaba. Cita como exemplo, o parcelamento irregular do solo. 

Que todos os problemas e ônus que se tem hoje no território são decorrentes da burocracia. 

Deti defende a proposta da APABF de delegarmos, extraordinariamente,  à CT Conservação da 

Baleia a decisão do tamanho da área refugio na Ribanceira. Relembra que estamos numa APA 

e que se faz necessário conciliar conservação e desenvolvimento econômico e que somos 

signatários das convenções sobre o turismo embarcado. Cecil fala que se faz necessário 

otimizar o processo e relembra que há ritos e prazos que precisam ser cumpridos. Que a 

Portaria precisa estar publicada até março visando possibilitar todo o processo de 

credenciamento, capacitação e autorização para liberar atividade em 2018. Menciona que há 

todo um apelo político do setor junto ao ICMBio Brasília para que a atividade seja 

regulamentada,  que isso é legitimo e que a APABF está procurando respeitar esse pleito.  

Claudete, condutora ambiental fala que deixar uma área refugio também significa gerar mais 

oportunidades de trabalho e renda para os condutores que fazem observação por terra. Bruno/ 

FATMA sugere que a APA não crie essa área refugio esse ano e que se faça mais pesquisa para 

subsidiar a necessidade de criação dessa área refugio na Ribanceira. Cecil diz que precisa ser 

criado agora, pois foi uma das condicionantes da Justiça para liberar o turismo embarcado. 

Eduardo / Projeto Baleia Franca informa que há 14 anos se faz pesquisa sobre as áreas 

preferenciais de permanência dos grupos de baleia na APA. Deti sugere que o Conselho 

recomende à CT Conservação Baleia que considere a proposta intermediária de definição do 

tamanho da área refugio na Ribanceira.  Foi aprovado por consenso que a CT defina o tamanho 

dessa área refugio, com base na recomendação do Conselho, podendo inclusive sugerir uma 

quarta proposta. 

 A ultima pauta do dia “ Sistema Integrado para Analise da Qualidade dos Gastos 

Públicos associados às mudança do clima em SC - índice de vulnerabilidade ” 

considerando o adiantado da hora será apresentado na próxima Plenária. Entretanto, pela 

relevância do tema, Alexandre/ Instituto Ilhas do Brasil  fez uma breve síntese do Projeto 

realizado pela Secretaria de Planejamento do Estado. Apresenta-se como conselheiro do 

Instituto Ilhas e reitera que irá apresentar um trabalho do Estado em que ele atuou como 

consultor técnico. Menciona a relevância da compreensão de gastos públicos em conservação 

no Brasil. Informa que apenas SC conseguiu finalizar seu Plano Plurianual que resultou na 

criação de diferentes ferramentas de gestão para facilitar a compreensão das complexas 

analises dos gastos públicos com projetos de mudanças do clima, incluindo uma Plataforma 

que apresenta o índice de vulnerabilidade do clima em todo o Estado que permite 



direcionamento de recursos e tomadas de decisão que promovam adequada gestão. Aberto a 

perguntas, são feitas breves questões.  

Na parte dos Informes Institucionais: a Associação de Surf da Guarda do Embaú 

apresentou os trabalhos que estão sendo desenvolvidos no âmbito da Reserva Mundial de Surf, 

título recentemente conquistado. O Projeto Baleia Franca apresentou dados sobre o 

monitoramento das baleias nessa temporada. A APABF informou os procedimentos 

administrativos e legais tomados frente ao dano ambiental causado na praia da Barrinha, em 

casa de particular que fez um enrocamento de pedras na praia pós ressaca do mar. Dete 

informou do Seminário em Brasília, no final de outubro, no qual estiveram presentes ela, Cecil 

e Cida, representando a APABF, para discutir com as Diretorias do ICMBio,MMA e lideranças da 

CONFREM e CNS (movimentos das Populações Extrativistas) diretrizes nacionais para 

processos de gestão compartilhada das Unidades de Conservação, especialmente nas RESEX.  

Sem nada mais para tratar, eu Sandra Severo, que redigi esta ATA, subscrevo-a para ser 

encaminhada e aprovada por todos os presentes. 
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