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Aos doze dias do mês de julho de 2018, na sede do Projeto Ambiental Gaia 

Village, Rodovia SC 434, km 6, no município de Garopaba/SC, às 09h38min, 

iniciou-se a 58ª Reunião do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da 

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

momento com 17 membros presentes. Sandra (Fundação Gaia), secretaria 

executiva agradece a presença de todos, dá as boas-vindas e relembra contrato 
de convivência. Conselheira Dete pede responsabilidade dos conselheiros para 

estarem representados como instituição, enfatizando a possibilidade de 

substituição do conselheiro por ausência. Sandra Severo, secretária-executiva 

apresenta a programação, conforme segue: Espaço Administrativo (9h00min 

– 09h15min) – relembrar contrato de convivência; aprovação da programação 

e da ata anterior. Espaço Capacitação (Das 09h15min – 10h30min): 
Instituto Australis/PBF: bioacustica / comportamento vocal das baleias francas 

na APABF. Espaço Institucional (Das 10h30min – 11h15min): APABF: Vídeo 

de 10 anos do ICMBio e  Instituto Ekko Brasil: Apresentação do Projeto Lontras 

no território da APABF. Espaço Decisões e Encaminhamentos (Das 11h15-

12h00) CCI: Situação de Imóveis na Praia da Barrinha. ALMOÇO. Espaço 

Decisões e Encaminhamentos (Das 13h30 – 16h30): Plano de Manejo: 
critérios e metodologia para definição do zoneamento da UC. Entrega da 1ª 

versão do Plano de Manejo. Informes do Comitê Eleitoral. Espaço Informes 

Conselheiras (Das 16h30min – 17h30min): Informes Gerais (mediante 

inscrição durante a Plenária). Sandra comenta sobre a ATA de março de 2018, 

encaminhada anteriormente por e-mail, para aprovação, informando que recebeu 

contribuições dos analistas da APA e Bruno do IMA. A ATA vai aguardar para 

aprovação quando houver quorum. Justificaram ausência para esta plenária: 
policia ambiental, Instituto Ilhas do Brasil, SPU, UFSC, PPPR, Floripa Amanhã e 

Associação Surf da Guarda do Embau. Inicia com o primeiro ponto da pauta, 

apresentação sobre pesquisa bioacustica/ comportamento vocal das baleias 

francas na APABF, Karina, do PBF, abre a fala comentando que desde 2011 

iniciou as pesquisas de monitoramento acústico, para entender como as baleias 

se comunicam, quais fatores que interferem, e a informação básica do 
comportamento vocal. Diz que Julia vai dar continuidade com a terceira etapa 

que inicia a partir da semana q vem. Agradece a Julia. Julia inicia agradecendo a 

oportunidade de estar aqui, na APA e vinculada instituição externa, que é uma 

universidade norte americana, de Nova Iorque e agradece em nome da 

orientadora Susan. Comenta que os estudos serão realizados na APA e que a 

bioacustica estuda a produção de sons e o que significam. Nós vemos através 

dos olhos, mas embaixo da água não é possível ver as coisas. Comparado com 
som a visão é muito diferente e as baleias evoluíram para usar sons na 

comunicação para obterem informações sobre o ambiente, e realizar a 

comunicação com outras espécies. O som é semelhante a nossas cordas vocais, 



produzido na traquéia, e pode alcançar longas distancias. A baleia azul se 

comunica em diferentes hemisférios. Mostra a visualização do som e o som. 

Como se estuda? Através de microfones subaquáticos chamados hidrofones. 

Dependendo da pergunta, da medida de conservação, se usam diferentes 

hidrofones.  Os equipamentos utilizados são: hidrofone, gravador, sensor de 

temperatura e de pressão. Porque se estuda? Porque é fascinante e por medidas 
de conservação. O que fizeram em 2011? Os sons foram armazenados em um 

cartão e estavam ancorados em blocos nas praias da Ribanceira e Gamboa. O 

que descobriram? Sete tipos de sons diferentes que as franca emitem.Ninguém 

havia descrito que tipos de sons as francas produziam no Brasil. As vocalizações 

são descritas como “chamado”.  Os monitoramentos são gravados dia e noite. Os 

métodos tradicionais tem dificuldade em detectar comportamentos à noite. Os 
resultados preliminares de gravações foram realizados por duas semanas, onde 

realizaram o donwload e as baterias foram trocadas e reinstaladas. Os chamados 

foram detectados de dia e de noite. As baleias mudam os ruídos em função dos 

ruídos do ambiente. Foram detectados ruídos de embarcações e de peixes. 

Embarcação tem ruído bem grave, já elas vocalizam mais agudo. Peixes é mais 

agudo e as baleias é mais grave. Foi utilizada outra metodologia em 2014. Se 

possui uma idéia de que existem diferentes tipos de chamados com os diferentes 
comportamentos. Foi feita uma gambiarra nos equipamentos que funcionou 

perfeitamente. Foram instalados três sensores com diferentes captações de 

distancia de sons e se conseguia saber a direção. Foi feito um arranjo de bóias 

para ser colocado na água. Os planos para o futuro iniciam-se amanhã se o 

tempo estiver bom. Possuem autonomia para gravar até 20 dias consecutivos. 

Estarão com 5 equipamentos na Ribanceira e Ibiraquera. Vai ser possível ver 
quantas, qual distancia e o que estão fazendo, possibilitando relacionar 

gravações acústicas. A grande novidade é o uso de tags. Eles possuem um 

sistema de gravação com os hidrofones, sensor de pressão e temperatura e de 

movimento. Vão nos trazer uma ideia muito melhor do que estão fazendo. Existe 

um método de como colocar o equipamento na baleia. O mesmo possui ventosa, 

não é invasivo. Ficam acoplados uma media de 6 horas. A pergunta mais 
importante está relacionada a comunicação de mãe com o filhote. As outras 

baleias vão aparecer como sussurros. A única maneira de obter estas 

informações é com o microfone acoplado a baleia. Mostra um vídeo de como 

acopla o sensor na baleia. Existe uma plataforma, uma vara bem comprida e a 

bolinha laranja é o gravador. Mostra o tag acoplado ao filhote. O equipamento 

solta sozinho e flutua. Este trabalho vai ajudar na conservação de francas ao 

redor do mundo. É uma oportunidade única, e de colaboração entre as 
instituições. Estas tecnologias são muito difíceis de obter no Brasil. Financiado 

pela Marine Mammal Comission, com a orientadora Susan Parks, e com 

participações da Karina, APABF, ICMBio-CMA,  e outras instituições da Espanha, 

Escócia, EUA, com uma nova geração em treinamento. Jonhy, bolsista da APAB,  

parabeniza, e comenta sobre a pesquisa da influencia das embarcações de 

turismo nas baleias. Quer saber se é possível acoplar e verificar influencia do 
comportamento sonoro. Julia diz que vai tentar otimizar equipamentos e mão de 

obra, e propõe discutir outras idéias, modular as embarcações e devem 

conversar mais entre as instituições. É possível individualizar os sons com os 

indivíduos. Estatisticamente não houve diferença entre dia a noite. Foram 

realizados somente 12 dias de amostragem. Com esta nova etapa poderá ter 

resultados mais consistentes. Litman, do IBF, oferece a Turismo Sol e Mar para 

apoiar. Fazer amostras na embarcação quando faz turismo é diferente de todas 
as outras. Existe o barulho dos turistas, e outras interferências. Alguns 



conselheiros fazem algumas sugestões e Julia agradece as sugestões e apoio. 

Mazinho, da Amopran, diz que a tecnologia a serviço da vida que foi possibilitada  

com a apresentação sobre o comportamento da baleia mostra que é impossível 

ignorar que nós façamos a nossa parte: mudar nosso comportamento quando 

necessário. Nereida, da PMG, pergunta se os drones poderiam auxiliar de alguma 

forma. Julia responde que os drones são uma ferramenta excelente para 
identificação. Mas foi observada uma reação com jubarte duas semanas atrás, na 

qual o mesmo evitou que as baleias permanecessem em superfície. O drone 

pode prejudicar. Karina diz que estão realizando pesquisa para avaliar qual altura 

é segura para não interferir no comportamento. Se há e qual altura para sugerir 

uma regulamentação. Ronaldo menciona que a APA já emitiu uma nota sobre o 

tema, considerando que existe uma zona cinzenta na legislação e 
desconhecimento de qual seria o impacto. A normativa da ANAC determina um 

raio de 30 metros de pessoas. Comenta que é uma tecnologia muito recente, os 

pesquisadores estão iniciando trabalhos e existe um trabalho com orca que 

define 35 m de altura. Não sabe se tem para jubarte no Brasil. Christian, da 

APABF pergunta sobre a aplicação cientifica, se o som é como se fosse a visão, 

poderia também colocar GO PRO? Julia responde que já existe sim, entretanto a 

câmera deixa o tag muito pesado. Não pode colocar no filhote o mais pesado. 
Beth, da Radio Pinheira, pergunta sobre a luz artificial, se ela pode interferir nas 

baleias, se existem estudos no Atlântico Norte. Julia não tem conhecimento, diz 

que em outros mamíferos é importante estabelecer períodos limites de claro 

escuro. Karina, do PBF, reforça que a visão das baleias é a audição. Alessandra, 

do Instituto Lontras do Brasil, diz que conhece o Norte da Florida e a iluminação 

é toda voltada para baixo, para os peixes-boi e golfinhos.  Pimenta, da Caipora, 
pergunta sobre a saúde da população a longo prazo, quais as principais ameaças 

para as franca do Atlântico Norte. Julia responde que são três fatores: mudanças 

no ambiente como as mudanças climáticas, influenciando a alimentação, gerando 

um estado corpóreo muito ruim. Quando existem fêmeas menores, os estudos 

indicam que a população não esta saudável e não reproduz. Outros dois são 

emalhamentos nos cabos de armadilhas de lagosta. Quando o indivíduo sente 
que tem algo começando a enroscar ela roda e se emaranha, e muitas vezes leva 

por vários kilometros o petrecho, alguns por até dois anos. Outro é a colisão com 

embarcações. A área de alimentação se sobrepõe com o Porto de Boston, 

gerando a mudança da rota para não sobrepor. Foram instituídas leis nas áreas 

de proteção, exigindo que desacelerem. As nossas do Atlântico Sul devemos  

prestar atenção para não cometer os mesmos erros. Nas áreas de trafego 

aprender leis, possibilitar a diminuição da velocidade, limitar a presença de 
embarcações e pesquisadores. Lembrar que a proteção vai com a baleia, não fica 

estacionada a uma localização.  

Sandra, agora que tem quorum, pergunta se tem contribuições para a ata. E 

aprova a mesma com a aprovação de todos.  

Alessandra inicia a apresentação APABF: Vídeo de 10 anos do ICMBio e  Instituto 

Ekko Brasil: Apresentação do Projeto Lontras no território da APABF.  Inicia 
comentando que estão na terceira edição do Petrobras ambiental. Mostra a área 

de estudo e os objetivos do trabalho com a pesquisa e mobilização social. 

Comenta que na APA só tem a lontra. Continua a apresentação e apresenta o 

vídeo. Após finalizar, Cidinha cita diminuição na presença de lontras na lagoa de 

Ibiraquera e enfatiza importância das lontras e qualidade ambiental das lagoas e 

oferece a parceria do CCI no projeto. Jhony questiona e pede esclarecimento 

sobre propostas de pesquisa incluídas no projeto, para que se possa pensar em 
formas de auxílio para cumprir os objetivos propostos. Alessandra cita 



experiência e metodologias existentes, e observa que as sinergias para o 

trabalho serão construídas no decorrer da execução. Conselheiro Sebastião 

manifesta-se sobre a qualidade do ambiente e ecossistemas, afirmando que a 

lontra é uma sentinela das águas, que antigamente era comum e hoje já não é, 

por conta da degradação ambiental. Cita graxaim, preá, peixes e outros animais, 

inclusive no mar. O projeto pode ser parâmetro para a qualidade ambiental. 
Deborah questiona se lontra e ariranha são a mesma espécie e o projeto será 

executado em toda a APA.  

 

A próxima pauta, solicitada pelo CCI, trata da situação dos imóveis na praia da 

Barrinha. Conselheira Cidinha começa informando que não trouxe apresentação 

estruturada, e lamenta que o tema não seja privilegiado para um debate mais 

aprofundado, mencionando também a ausência de alguns conselheiros com 

envolvimento relevante para o assunto, como a prefeitura de Garopaba. Fala do 

papel de cada conselheiro, da relação com o lugar e com a APA. Fala das 

dificuldades de gestão de uma UC do modelo APA, e das cobranças na base do 

CCI em relação à gestão da Unidade e participação no CONAPA. Cita a 

importância da participação, da apropriação da gestão pela comunidade. 

Comenta o caso da RESEX Canavieiras, que está ameaçada de recategorização 

para possibilitar atividades menos sustentáveis. Sobre o tema em pauta, começa 

lembrando que os pescadores venderam o rancho para o atual proprietário, que 

hoje por conta de uma ressaca construiu um muro de pedra na praia, que foi 

embargado pela APA, embargo que foi removido por ordem de Brasília. Comenta 

posturas firmes que a gestão poderia ter adotado, mas também comenta a 

pouca força que a gestão tem ante a pouca participação dos conselheiros no 

CONAPA, pois quase não houve quórum para a plenária no momento de definição 

do plano de manejo, que os conselheiros não interagem fora da plenária. A 

responsabilidade é compartilhada, e a APA será especial e o plano de manejo vai 

valer dependendo do comprometimento de cada conselheiro e da união e 

fortalecimento do ICMBio e CONAPA. O caso em tela e as respostas do ICMBio 

são um símbolo para como vamos nos posicionar em outros casos. De um modo 

geral, fala do papel dos conselheiros e da gestão para a qualidade do território 

da APA frente aos retrocessos na área socioambiental na região e no país, e na 

necessidade de manutenção constante dos ganhos obtidos. 

Cecil usa o gancho para introduzir a pauta da tarde, o plano de manejo, que é 

responsabilidade compartilhada de todos. Sobre o caso da Barrinha, esclarece 

ponto a ponto os fatos e a resposta do ICMBio e como o caso foi tratado frente 

às demandas emergenciais e possibilidades da gestão. Informa que é uma 

situação nova mesmo para o ICMBio, e que existe nova demanda para refazer a 

obra, pois a ameaça de erosão e desmoronamento retornou. A situação foi 

submetida a instâncias superiores e encontra-se em análise.  

O encaminhamento que está sendo feito é a realização de um seminário sobre 

erosão costeira, que está sendo encaminhado junto ao Conselho de Meio 

Ambiente de Garopaba. Este evento deverá envolver outros municípios e 



entidades, não ficando apenas no âmbito da APA. Vários conselheiros fizeram 

sugestões sobre encaminhamentos para o seminário e comentários.Ronaldo 

observa que no dia 15 de novembro o próprio Pedro Sirtosky se mostrou 

favorável a participar de um processo para estudos da erosão costeira na área. 

Contatou Regis Pinto do GERCO/MMA, que se prontificou a vir participar. 

Comentou também sobre o Projeto Vulnerabilidade, coordenado pelo professor 

Pedro Pereira da UFPE, que agora está na UFSC e foi convidado a participar do 

seminário. Pimenta pondera que a Defesa Civil é o órgão competente, e que 

deve ser avaliada a ocupação das áreas de risco. Que atualmente a única 

resposta é o enrocamento, que cria estruturas que exigirão manutenção para 

sempre. Sugere que seja chamado Frederick Rudorf, oceanógrafo da Defesa 

Civil.Profa. Paula sugere o professor Nicolai Mirlean da FURG. 

Cecil menciona os novos licenciamentos para loteamento em Laguna, e informa 

sobre o posicionamento da APA contrário ao licenciamento, falando dos limites 

da capacidade de suporte das lagoas e aqüíferos. Comenta reunião com MPF, 

IMA e FLAMA sobre o termo de referência sobre estudos para definir capacidade 

de suporte da região. Ronaldo comenta que a legislação não prevê o que se 

necessita para essa questão, pois os estudos não dão conta de todos os tipos de 

impactos que virão. Cecil afirma que a sociedade deve dizer o tipo de 

desenvolvimento que queremos, e que isso deve estar refletido no plano de 

manejo da APA. 

Cidinha diz que a casa do Sirotsky é o exemplo do que não se quer para a APA e 

convida todos os conselheiros a conhecer a situação in loco. O precedente 

mostra o que não queremos para a área, e se os conselheiros aceitarem no plano 

de manejo, não adiantará perder tempo de querer algo diferente para a área. 

Sugere que os conselheiros façam uma carta ou moção, para Brasília para a 

prefeitura de Garopaba, para a Defesa Civil, para a FATMA, rejeitando a 

intervenção. Deborah informa que o COMDEMA de Imbituba já teve essa 

demanda em outros momentos, e que a Secretaria de Meio Ambiente está 

disposta a participar. Afirma que a APA deveria ter autuado o Sirotsky pela placa 

instalada, que difamou a gestão ao dizer que a APA aprovou o projeto. 

Dete reforça que o processo está contaminado de má-fé, do município por emitir 

um decreto judicial em favor de um indivíduo, cuja irregularidade está registrada 

há muito tempo. Também se aplica à Defesa Civil. Afirma que não podemos cair 

numa zona de conforto quando a FATMA se utiliza de normativas questionáveis 

para se omitir. É visível a articulação particular, que não utilizou procedimentos 

técnicos e houve uma decisão da presidência. As irregularidades são visíveis e 

gritantes. Também afirma que houve ingerência da presidência do ICMBio em 

caso em que a APA tem competência. Propõe como encaminhamento que saia 

documento contundente do CONAPA para presidência do ICMBio, IMA, município 

defesa civil, etc. com posição de que esse procedimento não é aceitável, sem 

critérios técnicos, para justificar algo injustificável, que foi a alteração definitiva 

daquele ambiente protegido pela Constituição Federal. 



Sandra pergunta quem fica responsável por redigir o documento. Dete sugere 

que seja a secretaria executiva. Sandra propõe a Deborah para começar a 

desenhar o seminário sobre erosão, em conjunto com a APA. Eduard Ariza 

comenta que o uso da expressão mudança climática pode gerar confusão, pois 

construções em dunas geram erosão, não necessitando de mudança climática no 

caso concreto. 

 

Tarde 

Sandra abre a reunião às 14:25, informando que será apresentado o vídeo 

comemorativo aos 10 anos do ICMBio e solicitando que os conselheiros assinem 

a ata da plenária anterior, enfatizando que o conselheiro deve assinar pela sua 

instituição, independentemente de qual representante, titular ou suplente, 

participou da reunião. 

Após o vídeo, apresenta o comitê eleitoral e o cronograma para o processo 

eleitoral do CONAPA. Enfatiza a necessidade de presença no dia da eleição, e 

informa também os locais e veículos de divulgação do edital. Apresenta e 

comenta os critérios norteadores para a eleição, validados pelo comitê eleitoral 

para aprovação. Informa ainda os procedimentos do processo eleitoral, 

discorrendo sobre as etapas da eleição. Coloca para votação, sendo aprovado por 

unanimidade. Cecil sugere que também se observe a presença de instituições 

que acompanham as plenárias do conselho, valorizando tal demonstração de 

interesse e contribuição. Deisiane considerando a baixa participação dos 

municípios, que os conselheiros busquem mobilizar as fundações, como a de 

Jaguaruna, para que participem do processo eleitoral.  

Cecil e Pimenta apresentam a proposta do plano de manejo. Objetivo. 1. 

Apresentar as zonas e normas e critérios. 2. Pactuar os próximos passos. Cecil 

começa explanando o histórico do processo. Informa que não será aberto para 

discussão hoje, pois será disponibilizado amanhã para os conselheiros analisarem 

durante um período de 40 dias, havendo posteriormente um prazo para as 

colocações. E após todas as contribuições, será sistematizado e enviado para 

Brasília. Na apresentação, explica o que deve ser analisado pelos conselheiros e 

as orientações para manifestação sobre a proposta apresentada, como a 

justificativa e proposição de critérios claros e que possam ser espacializados, 

devendo ter coerência com outras zonas análogas do território. As propostas 

devem contemplar a alma, o espírito do plano, que é de uma unidade de 

conservação da categoria APA inserida neste território, com essas características 

e que traga esse espírito que indique a possibilidade de um território 

diferenciado. Distribui um impresso com as zonas propostas com descrição e 

características, assim como a lista de critérios que subsidiaram a proposição 

encaminhada. Solicita que os conselheiros, com base no espírito da unidade, na 

missão, visão e objetivos, analisem e façam seu julgamento e da instituição que 

representam. 



O exercício é de entender a perspectiva do outro para gerar convergência, antes 

de pensar onde ela me afeta, entender o que a zona traz para o plano de 

manejo, para um entendimento comum. Pimenta apresenta as zonas que foram 

propostas, e os conselheiros fizeram comentários sobre alguns locais específicos. 

Cecil solicita novamente que os conselheiros leiam o documento inteiro e 

encaminhem propostas fundamentadas de alteração. Sandra observa que não 

estamos começando do zero, que é um processo que já percorre dois anos e foi 

construído a muitas mãos, e que é dinâmico e não é perfeito, mas que os 

conselheiros devem entender a responsabilidade de concluir o processo, 

avaliando com bastante critério antes de fazer colocações que possam vir a 

desconstruir o documento. Deisiane enfatiza a necessidade de rever na memória 

o processo de construção, pois muitas colocações já foram discutidas e 

resolvidas. Pimenta coloca que os critérios de propostas de mudança precisam 

ser claros e objetivos e aplicáveis a toda a APA, ou não será possível espacializar 

e incluir nas zonas propostas. Nereida questiona se existe o risco de estarmos 

fazendo propostas e ser alterado e vir outra proposta de cima. Cecil lembra que 

o processo participativo pode ser bastante variado, desde uma simples 

apresentação até o que estamos propondo, no limite máximo do participativo, 

um processo de construção compartilhada que também compartilha a 

responsabilidade. Reforça as bases da gestão, decreto, conselho, missão, visão, 

etc., para que o que for proposto não volte com alterações. Se isso não for 

observado pode sim ser rejeitado, por isso deve ser coerente com as bases da 

gestão. Também menciona a possibilidade de o jurídico encontrar alguma 

incoerência jurídica ou ilegalidade, que deverá ser resolvida. Guarache comenta 

questão de metodologia e escala nos limites entre as zonas. Como será resolvido 

se alguém estiver fazendo algo fora do previsto para a zona. Pimenta esclarece 

que essas situações deverão ser refinadas em campo, juntamente com os 

municípios. Os próprios planos diretores têm esse tipo de problema. Cecil 

informa que os limites estão também sendo corrigidos conforme a base 

cartográfica atual. Gabriel questiona se existe previsão de revisão no 

zoneamento para se adequar a alterações no uso do solo. Cecil fala que a cada 

cinco anos se faz uma revisão, mas não necessariamente, e que o plano é 

dinâmico e pode receber propostas de alteração, as quais serão analisadas pelo 

ICMBio. 

Cecil retoma o cronograma de trabalho previsto até o final dos trabalhos de 

elaboração do plano. Amanhã será encaminhado o material, solicitando que se 

não receber, faça contato na segunda-feira. A partir do recebimento dos 

documentos, haverá um período de 40 dias, chamado de período de oficinas 

abertas e encontros com os municípios, em que a APA estará à disposição para 

conversar com representantes de setores para discutir aspectos específicos. 

Inicialmente estaremos à disposição nas segundas e terças-feiras. Também será 

encaminhada uma minuta de formulários para os conselheiros apresentarem 

propostas de alterações em zonas, normas, etc., que deverão ser encaminhadas 

oito dias antes da plenária final, dia 22 de agosto, a ser realizada nos dias 30 e 

31 de agosto. A APA tentará disponibilizar refeições, mas os conselheiros 



deverão cobrir os custos de deslocamento e hospedagem. A APA tentará 

organizar hospedagem solidária, sempre que possível. Cecil observa ainda que o 

trabalho foi construído a muitas mãos, e certamente haverá equívocos de 

definição ou redação, e solicita que os conselheiros tenham paciência e cuidado 

ao fazerem suas colocações quando entenderem que algo não está adequado. 

Por fim, pede que os conselheiros respeitem os prazos para garantir que a APA 

tenha tempo para fazer as adequações necessárias. Cidinha menciona que o CCI 

terá métodos e articulações para esse momento, chamando instituições, como 

IBF, núcleo ACIM, para uma leitura conjunta e ter uma proposta mais 

abrangente para o território. Sandra também gostaria de provocar as ONGs 

ambientalistas do Conselho para como irão trabalhar as posições do setor 

conjuntamente. Cecil fala que quanto mais mastigado e esmiuçado o trabalho for 

em eventuais reuniões setoriais paralelas, melhor será o trabalho na plenária 

final. 

Na parte de Informes:Karina fala sobre as pesquisas com drones, que avaliarão o 

uso e impactos da tecnologia. Também recorda o projeto de monitoramento 

acústico apresentado pela manhã. Estão retomando o monitoramento sistemático 

em pontos fixos, que ocorre desde 2002, mas tem sido restringido por 

contingenciamento orçamentário. Também informa o início do plano de controle 

ambiental com o Porto, que será executado em conjunto com a Aquaplan. Por 

fim, esclarece que o Instituto Australis foi criado em 2005 e incorporou o Projeto 

Baleia Franca, o programa e dados de pesquisa, e concorrerá a uma vaga no 

CONAPA nas próximas eleições sob esse nome. A temporada já começou e este 

ano observa-se que elas começaram a chegar um mês antes, e entre ontem e 

hoje já se estima que haja em torno de 15 baleias na região, sendo a enseada da 

Ribanceira o local preferido por enquanto. 

Alessandra transmite uma preocupação de ONGs do norte da APA com a 

segurança na região, com a instalação do PCC na praia da Solidão, 

acampamentos nos morros da Lagoinha do Leste e situações análogas. Sabe que 

a FLORAM e a FATMA tem um olhar especial, mas é uma questão que se alastra, 

podendo afetar a Unidade de Conservação. 

Cidinha informa a aproximação com o núcleo da ACIM para trabalho com 

resíduos sólidos, citando a campanha Jogue Lixo e os papa-vidros, a proposta de 

um workshop no centrinho do Rosa para chamar a atenção da população para a 

questão. Conselheiros votaram contra propostas de alterações pontuais no 

zoneamento do plano diretor, considerando que existem estudos em andamento 

para a revisão do PD. Foi também pedido decreto fechando as lojas de 

conveniência às 2 da manhã. 

Sandra faz informe pela Fundação Gaia, sobre a continuidade da Mostra Lutz em 

seu 17º ano, com o lançamento do canal do youtube, convidando os conselheiros 

a se inscreverem. No segundo semestre, haverá fomento para as questões 

ligadas ao turismo, em parceira com o projeto Toninhas e Projeto Lontras. 



Na condição de secretária executiva, participou de encontro, no CEPENE em 

Tamandaré PE, sobre os conselhos de UCs, reunindo gestores, CGSAM e 

conselheiros representantes de comunidades para desenvolver um protocolo de 

monitoramento e avaliação dos conselhos. São 284 conselhos e nem todos 

possuem um processo formal de avaliação. Considerando a trajetória percorrida, 

ainda resta muito a fazer para que o sejamos referência do ponto de vista de 

procedimentos formais de avaliação, indicadores, etc. Mesmo assim, ainda 

somos reconhecidos como uma referência em muitos aspectos de participação 

social, rotinas e procedimentos. 

Cecil informa que escrevemos artigo para o CBUC sobre o plano de manejo, o 

qual será apresentado em momento conversa de elevador. Título: Plano de 

Manejo da APA da Baleia Franca: Construindo uma nova territorialidade. O tema 

é a transformação da economia e seu potencial para alavancar a conservação da 

natureza.  

Ronaldo comentou sobre oficina do componente 1.4 do GEFMAR realizada em 5 e 

6 em Florianópolis, e as propostas de execução do projeto. Cidinha fala do 

importante aspecto do fortalecimento, e que os gestores não tinha obrigação de 

assumir, mas se propuseram a trabalhar junto com os pescadores para fortalecer 

e Confrem. 

Cidinha e Ihara informam sobre a plenária do Forum da Agenda 21, realizada em 

21 de abril, com grande participação (80 pessoas) e encaminhamentos para 

proteger as lagoas e criação de um GT para criar um plano de trabalho e 

envolver as comunidades do entorno. 

Deisiane pede espaço para fazer uma prestação de contas pessoal, informando 

que seu contrato de trabalho encerrou. A OPP foi o último compromisso com a 

APA, os produtos foram entregues e hoje participa oficialmente como última 

reunião. Estará se mudando para a Espanha, onde continuará estudando áreas 

protegidas, onde a APABF certamente será contemplada. Desse modo, ainda 

pretende contribuir no campo da pesquisa. Considera que aprendeu muito neste 

último ano e meio, tanto como moderadora como em toda a participação. 

Agradece aos mestres do passado e presente pela parceria, carinho e 

aprendizado.  

Nada mais havendo a tratar, o presidente do CONAPA dá por encerrada a 

Plenária, e eu, Ronaldo Costa, que redigi esta ata, subscrevo-a para ser 

encaminhada e aprovada pelos presentes. 

CONSELHEIRAS 

INSTITUIÇÃO NOME ASSINATURA 

APABF CECIL MAYA BARROS  
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EPAGRI PAULO JOSÉ PADILHA  

FATMA BRUNO DE SOUZA SODRÉ  

IPHAN WLADMIR FERNANDO STELLO  

PREF. MUNICIPAL DE DÉBORA RODRIGUES  



IMBITUBA 

PREF. MUNICIPAL DE 

GAROPABA 

NEREIDA MONTEIRO  

SCPAR PORTO IMBITUBA ROBSON BUSNARDO  

UDESC/CERES PEDRO VOLKMER DE CASTILHO  

AMOPRAN  ADEMAR DO ESPÍRITO SANTO  

ASPECI LÉDIO DA SILVEIRA  
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ACIM  

JOAQUIM P. GUARACHE 
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ACIRJ SEBASTIÃO MANUEL PORTO  

ACIT ANTONIO CARLOS SILVERIO  

ASSOC. RADIO PINHEIRA ELIZABETH ALBRECHT  

CCI MARIA APARECIDA FERREIRA  

CAIPORA - COOPERATIVA 

PARA CONSERVAÇÃO E 

PROTEÇÃO DOS RECURSOS 
NATURAIS 

LUIZ HENRIQUE FRAGOAS 

PIMENTA 

 

ASSOC. R3 ANIMAL LETICIA APARECIDA ZAMPIERI 
DA COSTA 

 

RASGAMAR JOÃO BATISTA ANDRADE  

FERRUGEM VIVA MARIA APARECIDA MALISE  

FORUM DA AGENDA 21 KEILA FLOR VIEIRA  

FUNDAÇÃO GAIA SANDRA SEVERO  

INSTITUTO BALEIA FRANCA ENRIQUE LITMAN  

INSTITUTO BALEIA FRANCA GABRIELA SOARES GODINHO  

INSTITUTO EKKO BRASIL  ALESANDRA BEZ BIROLO  

PROJETO BALEIA FRANCA KARINA REJANE GROCH  

 

CONVIDADOS/OBSERVADORES 

INSTITUTO BALEIA FRANCA MILENE NNOVAIS  

COMUNIDADE MARIA PAULA MARIMO  

INSTITUTO BALEIA FRANCA VANESSA WILIANS SCALCO  

ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA 

PRAIA DA SILVEIRA 

KIKO SIMCH  
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UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 

BARCELONA 

EDUARDO ARIZA  

UFSC RAQUEL BLANCHER CASTOR  

UFRRJ ISRAEL DE SÁ MACIEL  
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INSTITUTO AUSTRALIS ISADORA DA MATA CARLETI  
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INSTITUTO AUSTRALIS SAMARA DA CUNHA 

OLIVEIRA 

 

R3 ANIMAL LAIS PERREIRA GUTERRES  

PROJETO CETACEOS PATRICIA R MATU  
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ENTREMARES OLINIR BORBA PASSOS  

SETOR DE MINERAÇÃO GABRIEL SCOZZI  

ACIRJ  FILICISTINO WALKMAN 

PORTO 

 

ASG RICARDO SEFTON  

SEPAGRI - LAGUNA MARIA APARECIDA DOS 
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UAPI - CCP MARIA REGINA M 
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Resultado da avaliação anual do CONAPA: 
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