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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 dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, na sede do Projeto Ambiental Gaia Village, Espaço 

Gaia, rodovia SC 434, km 8, no município de Garopaba/SC, às nove horas e 10 minutos, iniciou-se a 42ª Reunião 

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

nesse momento com 21 membros presentes. Sandra, da Fundação Gaia, secretária executiva, deseja bom dia a 

todos, dá as boas-vindas, avisos sobre alimentação e uso dos banheiros secos. Relembra o contrato de convivência. 

Apresenta programa da reunião: 1. Receptivo com café da manhã (a partir das 8h00min); 2. Espaço Administrativo – 

relembrar contrato de convivência; aprovação da programação e da ata anterior; 3. Espaço Institucional: Informe da 

APABF sobre Projeto GEFMar e outros; 4. Espaço Discussões e Decisões: 4.1. Crimes ambientais no entorno da Lagoa 

de Ibiraquera; 4.2. Proposição de nomes para Conselheiros Honorários – Maria Elizabeth Carvalho da Rocha e 

Valdeci Mascarello; 4.3. Aquífero do Cabo Santa Marta no Plano de Manejo da APABF; 4.4. Eleição para novos 

membros de CTs – motivo vacância por faltas; 5. Espaço Institucional (continuidade): Informe da UNISUL: Como 

transformar a lista vermelha de peixes ameaçados em lista azul de peixes abundantes; Informe da R3 Animal: 

monitoramento da sanidade da avifauna das UCs marinho costeiras de SC; Informe da SPU: Projeto Orla no Balneário 

Rincão; Apresentação de Leopoldo Cavaleri – tese de doutorado “Inovação, governabilidade e protagonismo de 

pessoas-chave em sistemas de governança costeiro-marinho: o caso da APABF”; Informe do CEPSUL – resultados e 

encaminhamentos do GT Tainha; Informe do CEPSUL – projeto na Baia da Babitonga; Informe do GT TOBTER; 

Informe GT 15 anos da APABF; Informe das Câmaras Técnicas; Demais informes de conselheiras. Sandra relembra 

que a ata da plenária anterior foi enviada por email e recebeu uma contribuição, pergunta se alguém mais quer 

contribuir, não há manifestação. Lê as principais pautas tratadas e seus encaminhamentos. A Ata é aprovada. Sandra 

passa a palavra ao Cecil, presidente do Conselho, para fazer informe da APABF sobre o GEF Mar. Cecil fala antes 

sobre o Guia do Conselheiro que todos receberam hoje, sobre sua importância e contexto na elaboração, foi 

elaborado por colegas do ICMBio, muito debatido internamente antes de ser publicado, além de ser um guia tem 

uma base conceitual introdutória, é interessante para perceber como a Instituição assume a participação social. E 

que neste momento vai falar especificamente sobre o GEF Mar e que os demais informes da APABF serão feitos 

depois. Entendemos que este assunto deveria abrir esta plenária, pois é central, segundo os colegas ele é a “estrela” 

da reunião, pois traz a oportunidade de alavancar a gestão da APABF a um outro patamar. O Projeto de Áreas 

Marinhas e Costeiras Protegidas – GEF Mar, é de colaboração do governo brasileiro com o Banco Mundial para a 

implementação de unidades de conservação. No caso deste projeto serão 11 UCs federais, uma municipal e 3 

estaduais, num total de 15 UCs beneficiadas. Originalmente não estávamos inseridos, normalmente as APAs ficam 

de fora, mas por articulação de várias pessoas, o Simão foi uma delas, conseguimos incluir esta e outras APAs no GEF 

Mar. É coordenado pelo MMA com a participação do ICMBio, Funbio e UCs participantes. Possui 4 componentes, o 

primeiro é aquele em que estamos inseridos, 1. Criação e implementação de áreas marinhas e costeiras protegidas, 

nós estamos na fase de implementação. Os outros 3 estão mais vinculados à gestão central, MMA e ICMBio: 2. 

Identificação e desenho de mecanismos financeiros para apoiar o sistema de áreas marinhas e costeiras protegidas;  

3. Monitoramento e Avaliação; 4. Coordenação e gestão do projeto. No ano passado ainda com a Dete foi feito um 

primeiro planejamento, mas com o atraso para iniciar foi solicitada uma atualização do mesmo já nesta gestão. As 



2 

 

metas e os recursos que aqui estão já vieram preestabelecidos pela coordenação e estão de acordo com o estágio de 

gestão em que a APABF se encontra. O projeto é de 5 anos, mas este primeiro planejamento é para o primeiro ano e 

meio, iniciando agora e indo até o final do ano que vem, quando será avaliado e realizado o planejamento para a 

etapa seguinte de mais um ano e meio e assim sucessivamente até chegarmos aos 5 anos. Os valores relacionados 

na tabela que apresenta se referem aos valores totais para os 5 anos, por metas que não necessariamente estão por 

ordem de importância. Implementar a sinalização da unidade 26 mil e 700 reais; elaborar o plano de manejo da UC 

300 mil; elaborar e implementar acordos de gestão 50 mil; implementação do plano de proteção 300 mil; 

elaboração, revisão, detalhamento de programa de pesquisa ou monitoramento e produção de material de 

comunicação 200 mil; aquisição e manutenção de equipamentos 297 mil; reforma da sede e manutenção 600 mil, 

tentamos redirecionar este recurso pois havíamos acabado de concluir uma reforma da sede, mas não foi permitido, 

a outra alternativa era a devolução, então estamos fazendo um planejamento para aperfeiçoar o que já foi feito; e 

fortalecimento da gestão participativa 200 mil. Isso dá um total para 5 anos de 2 milhões e 200 mil. Isso é quase 

utópico se pensássemos isso há algum tempo atrás; muitos não acreditavam mas esse dinheiro chegou, passamos a 

partir de agora a operar de outra forma como vínhamos operando até aqui, até hoje operávamos com o dinheiro dos 

salários dos servidores, que não é pouca coisa, se pensarmos não apenas nos salários dos analistas mas dos serviços 

de vigilância, limpeza; em torno de 500 reais por mês de combustível; quando tem recurso se paga diária para os 

servidores e só. Não vai ser possível falar de todos, mas temos alguns instrumentos de planejamento: o manual 

operacional que apresenta o projeto, seu contexto e histórico, objetivos, arranjo institucional e governança, 

avaliação; vai passar esse manual para todos por email. Temos também o planejamento operacional, que é uma 

planilha que detalha as metas e utilização dos recursos. Outra ferramenta é o tracking tool, uma ferramenta 

internacional usada pelo GEF no mundo inteiro, semelhante ao usado pelo Cadastro Nacional de UCs – CNUC usado 

pelo MMA. Essa planilha havia sido preenchida no ano passado pela Dete e equipe e este ano atualizamos, 

concluímos ontem e encaminhamos à Coordenação, aqui damos uma fotografia da APA no momento atual. A idéia é 

que tenhamos cenários para cada meta – plano de manejo, proteção, etc para daqui a 5 anos e planejamento para 

atacar problemas prioritários, então sairíamos do patamar de Unidade Grau 1 que não tem Plano de Manejo para 

Unidade Grau 2, que tem PM e está implementando, alcançando o objetivo do GEF que é elevar o nível de 

implementação da unidade. Existe uma outra ferramenta, de execução financeira padrão do Funbio, chamada de 

Sistema Cérebro, em que somos cadastrados com senha e ali acessamos, solicitamos e monitoramos a execução dos 

recursos. Estivemos no Rio de Janeiro no mês de maio fazendo a capacitação para a operação de todas essas 

ferramentas. Quer encerrar perguntando o que podemos usar desta oportunidade para aperfeiçoar os processos de 

gestão, tanto os da equipe da APABF como na gestão participativa. Entende que temos dois espaços de governança: 

o ICMBio, órgão gestor e sua estrutura e o Conselho e suas instâncias na gestão participativa. E também podemos ir 

além disso se considerarmos os Conselhos Municipais,Comitês de Bacias e outros. Devemos aperfeiçoar nossas 

competências, que se no caso do ICMBio isso já está bem claro, no Conselho isso é construído a cada dia. A idéia é 

aproximar cada vez mais, avançar na escada de participação que vocês já conhecem, poderíamos ter um GT à 

semelhança do GT Plano de Manejo, ou que este mesmo assuma também o acompanhamento do GEF Mar, 

assumindo co-responsabilidades, passando do nível de consultivo para muito mais executivo do que já é. Sandra 

abre espaço para comentários. Nieto da OAB se diz estupefato, quando viu a pauta hoje veio meio desmotivado, mas 

foi pego de surpresa, e positiva, esta é a coisa mais importante que ouviu desde que faz parte deste conselho. 

Teremos recursos para viabilizar o plano de manejo, motivo de luta de sua instituição OAB, viu também que será 

dada uma atenção à parte marítima e fica feliz, quer também destacar que o Guia de Conselheiro demonstra que a 

gestão da UC está vinculada com a gestão institucional do ICMBio, está feliz de fazer parte de tudo isso. Leopoldo, 

com a palavra dada pela Cris da R3 Animal, quer perguntar sobre o arranjo de governança do GEF Mar, se existe 

possibilidade de conselheiros e representantes de base fazer parte. Cecil diz que para a Apabf a idéia forte é de 

envolver o conselho diretamente, apesar de as coisas virem em cima da hora, com pouco prazo para serem 

executadas, como exemplo o próprio tracking tool era pra ter sido feito com o Conselho e não foi possível. Litman do 
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IBF diz que a abertura para participar é importante e está feliz pela atenção à área marinha, sua instituição tem sido 

pouco chamada para participar, mas quer estar junto. Cida do CCI diz que faz parte da Confrem, e tem participado de 

varias pautas de Resex Marinhas e de APAs no enfrentamento de conflitos, discutiram muito esta Apabf como 

exemplo, seu conselho participativo e democrático que muitas Resex não tem, chegaram à conclusão que o 

deliberativo se dá pelo poder político do conselho. Ficou contente por ver a Apabf fazer parte do GEF Mar em uma 

apresentação há um tempo atrás, pelo Rômulo Melo, que foi presidente do ICMBio e depois representante do GEF 

Mar. Na Confrem tem sido perguntada como está sendo e será a participação do Conselho da Apabf no GEF Mar e 

diz que tem muita expectativa e disposição para colaborar. Cecil diz que o mérito do convite ao conselho não é 

nosso, o GEF prevê a participação social desde a sua concepção. Que não está muito diferente do que foi proposto 

pela Dete e equipe na época, a parte marinha sempre mereceu atenção, mas não tínhamos condições de tratar, 

além dos equipamentos precisamos também de equipe treinada, oportunidades que poderão ser oferecidas pelo 

GEF Mar. O ICMBio tem essa concepção de participação social e aqui na Apabf desde a gestão da Dete isso foi assim, 

mas precisamos do envolvimento institucional dos conselheiros. Simão relembra que recebemos há 2 anos atrás a 

tarefa de fazer o planejamento para o GEF Mar em um prazo de duas semanas e depois disso um longo silencio até a 

fase que estamos hoje. Sabemos que nesse intervalo houve uma luta muito grande sobre a manutenção de APAs no 

GEF, não sabíamos se iríamos permanecer, por isso o receio de trazer ao conselho e frustrá-lo. Professor René da 

UFSC quer manifestar apoio, verifica uma mudança, um caminho planejado anteriormente, mas que será 

implementado, a notícia do papel do Conselho não apenas consultivo e legitimador, mas também com contrapartida 

de participação é repleta de desafios, muitas vezes temos oportunidades e participamos pouco, isso traz mais 

responsabilidades para efetivar a participação tão ansiada. Elisa do IFSC se preocupa um pouco com o recurso, com a 

parte que vem do governo, e quer perguntar sobre recursos humanos, pois não basta ter equipamentos, mas quem 

opera. Cecil diz que a pergunta é boa, no início pensamos em comprar um barco com o primeiro dinheiro que viesse, 

mas nos demos conta de que temos que ter lugar para guardar, dinheiro para operar e pessoas qualificadas. 

Decidimos então adiar para depois que capacitássemos nosso pessoal e construissemos parcerias. Poderíamos 

colocar todo o dinheiro da reforma da sede para construção de um centro de recepção de visitantes, por exemplo, 

mas como operar isso se a equipe estará envolvida na elaboração do plano de manejo. Além disso, temos a saída 

próxima de 2 pessoas e ainda não temos sinalização de substituição, inquiriu isso no planejamento do GEF Mar, 

perguntaram quantos somos e concluíram que estamos melhor do que muitas unidades. A participação do conselho 

também é para compartilhar um pouco das responsabilidades com coisas concretas, por exemplo com a elaboração 

de termos de referencia, pois planejamos para 8 pessoas executar e em breve seremos 6, isso é arriscado. Simão diz 

a Elisa que sofremos muito nos projetos internacionais porque quando o governo não colocava a contrapartida o 

recurso internacional não vinha, a inovação do GEF Mar é que o recurso nacional não é do tesouro, o que minimiza 

esse risco. Sandra passa a palavra à Ihara, do Fórum da Agenda 21 de Ibiraquera, para a próxima pauta. Com o apoio 

de apresentação ppt Ihara vai falar sobre identidades culturais e serviços ambientais no entorno da APA da Baleia 

Franca. As fotos ilustram as belezas e potenciais da lagoa: agricultura, engenhos, oficinas líticas, ranchos de pesca, 

matas ciliares, animais silvestres. Mas também mostra áreas agredidas no entorno da APA da Baleia Franca 

ocupações impactantes com construções irregulares, encanamentos chegando na lagoa, erosões, aterros. Diz que o 

Fórum traz isso ao Conselho porque queremos que as belezas permaneçam e que acabem os mal feitos, estamos 

aqui para cobrar das competências que aqui estão: prefeituras, moradores, qual a posição e compromisso que temos 

perante o que está acontecendo. Propomos a inclusão desse tema como um desafio de gestão para o plano de 

manejo, o entorno da Apabf deve estar incluído de alguma forma. Sandra passa aos debates. Cida do CCI fala que o 

que foi apresentado está fora da APABF, a prefeitura que tem competência, mas a fiscalização é precária, e as lagoas 

desembocam para dentro da Apabf, então pergunta o que fazer. Conclama ACIM, universidades, temos esse desafio 

como conselheiros, se temos uma visão de futuro para este lugar. Mazinho da Amopran reforça a fala da Cida, temos 

que valorizar a cultura local. Litman do IBF diz que se a lagoa está fora da APABF temos que chamar a 

responsabilidade dos órgaos do Conselho que tem responsabilidade, a prefeitura, um GT para enfrentar essa 
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situação. Cecil da Apabf quer esclarecer que parte do que foi apresentado está dentro da Apabf, atendemos as 

denuncias quase que totalmente nos municípios de Imbituba e Garopaba, mais dos que nos outros municípios, pela 

proximidade e possibilidade de atender prontamente. Enise da Apabf propõe como encaminhamento que a 

solicitação do Fórum venha por escrito para compor os desafios de gestão da Apabf no plano de manejo e não ficar 

restrita à ata da reunião, isso vale para outras demandas desse tipo. Professor Sergio da Unisul compreende a 

apreensão, está fazendo um levantamento sobre as lagoas da região e aqui em Ibiraquera a situação se repete, as 

lagoas não estão na Apabf, mas muito próximas, porém APAs não possuem zona de amortecimento, então acha 

complicado situações de fora da APABF virem pra cá, ficamos sem saber o que fazer, inclusive quer saber o que deu 

a reunião com o Barragan sobre entorno da Apabf. Simão retoma a proposta do Litman de fazer um GT com a Apabf, 

prefeituras de Garopaba e Imbituba e o Fórum Agenda 21 e definir estratégias de ação para a proteção das lagoas. 

Fernando da Prefeitura de Garopaba parabeniza a Ihara pelo levantamento, o momento é propicio para o 

enfrentamento das questões ambientais, estão à disposição para o encaminhamento proposto. Cecil também 

concorda com a participação da Apabf, observamos isso em todas as áreas, a diferença entre o que ocorre dentro e 

fora da Apabf é que temos uma equipe que atua neste território como aporte aos do Município e do Estado, pois 

apenas aplicamos a legislação ambiental geral. Vamos participar do GT para ampliar o que ocorre dentro da Apabf 

para além dela. Igor da prefeitura de Imbituba diz que algumas situações apresentadas já estão sendo tratadas pelo 

município, que é o único fiscal ambiental, às vezes não tem estrutura, é insuficiente, estão tentando mais gente, mas 

que a prefeitura de Imbituba está a disposição para o GT. Sandra coloca para aprovação o encaminhamento: 

formação de um GT formado pelo Fórum, prefeituras de Imbituba e Garopaba, Apabf, para organizar e aproximar as 

ações de proteção à lagoa de Ibiraquera. Todos aprovam. Sandra passa a palavra à Cida do CCI para a próxima pauta, 

a proposição de novos Conselheiros Honorários: Maria Elizabeth Carvalho da Rocha e Valdeci Mascarello. Cida 

argumenta que esta proposta vem como uma homenagem e consideração à Dete e ao Val, pela contribuição que 

deram e que podem continuar dando a este Conselho. O CCI considera que Val e Dete não são passageiros, que eles 

ficam e por isso a proposta de serem conselheiros honorários. Sandra relembra definição do conselheiro honorário 

no regimento interno: “Art. 15. Fica instituída a condição de CONSELHEIRO Honorário, com as mesmas competências 

das CONSELHEIRAS, exceto votar e ser votado”.  João da Rasgamar propõe a ampliação dos conselheiros honorários, 

incluir a Fatma e os Comitês de Bacias. Sandra relembra que conselheiros honorários são pessoas físicas pois as 

jurídicas tem a possibilidade de participar do processo eleitoral. Nieto da OAB concorda com a proposta do CCI, Dete 

teve um trabalho relevante na unidade, o Val também o mesmo e ambos podem continuar contribuindo. Professor 

Sergio da Unisul diz que é impossível ser contra a Dete, não conhece o Val, mas é contra a figura do conselheiro 

honorário, acha que quem quer contribuir pode vir e sempre será bem vindo. Sandra submete a proposta à votação, 

dos 28 membros presentes, 27 votaram a favor e um contrário com declaração de voto do professor Sergio, que 

reforça que não é contra as pessoas mas contra a figura jurídica de conselheiro honorário. Sandra passa a palavra ao 

João da Rasgamar para a próxima pauta, sobre o Aquífero do Cabo Santa Marta no Plano de Manejo da APABF. João 

diz que esta é uma reapresentação da demarcação do aqüífero que já foi feita aqui no Conselho. Essa discussão 

começou na época da carcinicultura na região, que só não avançou devido à mancha branca, mas que deixou de bom 

os estudos realizados por exigência e que indicaram a existência do aqüífero. Com ajuda de apresentação ppt 

apresenta ilustrações com a localização da área, paisagens, reuniões, visitas técnicas no local, manifestações públicas 

pela proteção do aqüífero, de projetos de loteamentos de densa ocupação da área. Querem que o recurso da 

compensação venha para a Apabf e seja aplicado nos estudos do aqüífero, não querem que o recurso fique na mão 

do município. Cecil da Apabf diz que este encaminhamento que o João apontou foi acertado por nós, mas que temos 

outros. Na reunião passada, sem falar antes com a instituição Rasgamar, dissemos que os recursos iriam para o 

plano de manejo, pois achávamos que era um avanço proteger o aqüífero com zonas e normas. No entanto 

reconhece que deveríamos ter ouvido o Movimento antes e se disponibilizou para ir conversar. Nesse ínterim 

tivemos a notícia dos recursos do GEF Mar.  Portanto precisamos fazer um novo plano de trabalho para a utilização 

do recurso, fomos atrás do professor Daniel Silva da UFSC mas ainda não tivemos resposta, mas a idéia é nos 
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reunirmos novamente com a comunidade e definirmos o que fazer no sentido de proteção do aqüífero. João 

agradece a maneira como o assunto foi tratado, sem agressividade e com objetividade, isso fortalece a nossa 

relação. Cecil complementa que o GT em Laguna está trabalhando, muito por insistência nossa, nas diretrizes de 

ocupação do território. Propõe que nos reunamos nas próximas duas semanas para definir o plano de trabalho para 

aplicação do recurso. Próxima pauta eleição para vaga na CT Gestão Territorial, vaga aberta pela ausência em 3 

reuniões consecutivas da ACIM. Ferrugem Viva se propõe a assumir e a plenária concorda. Próxima pauta: Informes. 

Cris da R3 Animal apresenta o projeto de pesquisa sobre saúde das populações selvagens e efetividade de ações 

para conservação da natureza e proteção da saúde pública no âmbito do Núcleo de Gestão Integrada das Unidades 

de Conservação Marinho-costeiras de Santa Catarina – ICMBio, realizado no período de outubro de 2013 a agosto de 

2015, uma parceria da Apabf ICMBio com a R3 desde a época da Patrícia, atualmente analista ambiental do Cemave. 

Os objetivos doprojeto foram: monitoramento ativo de enfermidades e parasitoses em aves de vida livre das UMsCs 

(APABF, ESEC Carijós, Resex Pirajubaé, Rebio Arvoredo); auxiliar o diagnóstico de aves e mamíferos marinhos 

doentes; auxiliar na determinação de causa de morte de animais marinhos que vierem a óbito ou que forem 

encontrados mortos na natureza; adequar o Laboratório de Análise de Água da Estação Ecológica dos Carijós/ICMBio 

para a realização de análises clínicas e microbiológicas veterinárias; realizar análises clínicas e microbiológicas 

veterinárias para auxiliar no diagnóstico de doenças de animais selvagens. Foi realizada a adequação do laboratório, 

compra de equipamentos, aquisição de material de consumo, participação de bolsistas. As saídas de campo foram na 

ESEC Carijós, RESEX Pirajubaé, REBIO Arvoredo e APA da Baleia Franca, no Gaia Village. A base foram as instalações 

do CETAS de Florianópolis. Houve integração com outros projetos: papagaio da cara roxa, cardeal amarelo, ilhas de 

Trindade e Martim Vaz. Como perspectivas temos a finalização deste projeto em agosto de 2015, a continuidade das 

atividades do laboratório através de outros projetos de pesquisa e relatórios fiscais aprovados pelo FRBL. Fernando 

da Prefeitura de Garopaba quer saber se as marcações das aves seguem uma nomenclatura internacional, Cris diz 

que sim, inclusive temos retornos de outros países sobre aves encontradas. Próximo informe Kica do SPU e Adiana 

da Prefeitura de Balneário Rincão farão relato sobre Projeto Orla naquele município. Kica diz que atualmente o SPU 

coordena o Projeto Orla em SC junto com várias entidades, dentre elas o ICMBio, IPHAN, Polícia Ambiental, Capitania 

dos Portos, várias Secretarias do Estado de SC. Fala sobre os bens da União que inclui o mar territorial, praias, 

terrenos de marinha, portanto a atuação do SPU é bem ampla e poucos recursos humanos, por isso priorizam e 

trabalham com municípios e Estado nessa questão fundiária complicada que teve início em 1500. Tem ainda os 

instrumentos legais que devem ser considerados: a Constituição Federal de 1988 e vários outros. O Projeto Orla é 

uma parceria com o MMA, para pensar ações de ordenamento dos espaços litorâneos, principalmente em áreas da 

União de forma que essas áreas cumpram sua função socioambiental. Na parte marinha o trabalho inicia na isóbata 

de 10 metros, ou seja, onde o mar tem 10 metros de profundidade e na parte terrestre nas áreas de marinha, dunas, 

nas zonas urbana uma largura de 50 metros e áreas não urbanizadas 200 metros ou mais, se incluir lagunas pode 

adentrar kilômetros; essa delimitação está na legislação. Tem priorizado também a situação dos pescadores, que é 

complicada, pois fazem autorizações para os ranchos de pesca e precisam saber quem realmente é pescador, o tipo 

de material para estas construções, se podem ter banheiro, luz elétrica, numa situação diferente do que era há 

tempos atrás. A metodologia do Projeto Orla possui um arranjo institucional que envolve vários Ministérios, 17 

Estados e municípios – 18 em SC já assinaram o termo de adesão. Em Balneário Rincão estão conseguindo avançar 

bastante com o Prefeito Decio Goes. Passa a palavra à Adiana, dessa Prefeitura, para falar de sua experiência. Vai 

apresentar o produto preliminar, o Plano de Gestão Integrado da Orla Marítima do município que está em fase de 

formatação, ainda não está finalizado. Em março de 2014 fizeram o Seminário de lançamento do PO, com presença 

do SPU, ICMBio, comunidade, consultor Pedro Nasser. Após o seminário fizeram oficinas, organizadas em 2 trechos: 

parte central e Barra Velha, realizadas nas escolas, envolvendo alunos e professores sobre o município do futuro. 

Fala sobre a caracterização do município: área litorânea, lagoas, dados socioeconômicos, infraestrutura, histórico da 

ocupação do município, presença de sambaquis, gráfico da evolução da ocupação urbana desde a década de 1930. 

Os loteadores não deixavam espaços públicos, lotes até dentro da lagoa, margens totalmente privatizadas. 
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Delimitaram a área do projeto Orla considerando o histórico de ligação de lagoas com o mar, que atualmente não 

ocorre mais. Classificaram os trechos pelo nível de ocupação, densidade populacional. Fizeram visitas em campo 

para visualizar atributos naturais, impactos e outros. Apresenta um mapa com os perfis e registros das observações 

em campo, por exemplo lixo, carros na praia. Ali também tem os cenários desejados para cada trecho. Aspectos 

relacionados à APABF, nas oficinas foi importante a participação do ICMBio para esclarecer sobre a Unidade de 

Conservação. Formataram o Comitê Gestor e o regimento interno também, conclui dizendo que faltam poucos 

trâmites para a conclusão do processo. Sandra agradece, diz que foi em uma das oficinas para se capacitar e fazer 

em Garopaba, abre a palavra aos conselheiros para considerações. Miguel da APABF diz que foi gratificante 

participar desde o inicio, importante levar os objetivos da Apabf, além do mais teremos muito a incorporar no nosso 

plano de manejo. Este foi um exemplo de integração de instrumentos de gestão do território. Seu Gervasio 

participou no inicio, o trabalho é extensivo e massificante, de conscientização, envolve diversos segmentos sociais e 

econômicos. No inicio havia muita rejeição, mas atualmente se observa grande aceitação. Prof Sergio da Unisul diz já 

ter participado em Laguna há década atrás, percebe que não tem continuidade, desconectado do Plano Diretor, 

pergunta o que garante sua continuação. Kica diz que este é um Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro, a 

sociedade civil que participa deve cobrar e exigir implementação e resultados. Almoço. Próximo informe Leopoldo 

apresenta sua tese de doutorado “Inovação, Governabilidade e Protagonismo de pessoas-chave na APABF”. 

Agradece pela oportunidade, depois enviará uma cópia em pdf. É um diagnóstico de uma trajetória de 12 anos da 

APABF que foi até 2012, foi defendida na Unicamp sob orientação de Cristiane Seixas. Resumo da tese: “Esta tese 

versa sobre o papel de pessoas-chave e inovações institucionais na governança, com efeitos na capacidade de 

governar (governabilidade) áreas marinhas protegidas. Apresentamos um estudo de caso empírico sobre o litoral 

centro-sul do Estado de Santa Catarina (Brasil) onde indicações preliminares (2007) apontavam que a 

governabilidade sobre o território se destacava nacionalmente, em parte pelo protagonismo de pessoas-chave em 

um sistema governante com jurisdição regional denominado Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (APA-BF; 

criada em 2000 abrangendo 156.000 hectares). Partimos assim da hipótese de que a agência de pessoas-chave em 

interações governantes (sensu Jan Kooiman) e contextos comunicativos (sensu Gregory Bateson) ligados à APA-BF 

aumentaram a governabilidade no território centro-sul do estado de Santa Catarina na última década. A pesquisa 

incluiu dados secundários e primários (entrevistas semi-estruturadas e observação participante). Análises foram 

feitas sobre a governabilidade estrutural e funcional geral e sobre questões específicas de governança com foco nas 

questões pesqueiras emergentes no Conselho Gestor da APA-BF (CONAPA-BF). A trajetória da APA-BF demonstrou 

um caso excepcional de experimentação institucional formal face às condições sociopolíticas operantes no Estado 

Brasileiro (que criam “problemas perversos”, sensu Rittel e Weber, 1979). Observamos que os padrões de inovação 

são explicados a partir de mudanças na governabilidade em sete fases na trajetória do sistema governante da APA-

BF. A identidade transgressiva do CONAPA-BF diferencia-se pela autoafirmação da busca pelo novo, pelo 

aprendizado e colaboração social gradativamente ampliada em um território em acelerada transformação 

socioambiental. Descrevemos o aumento gradativo de governabilidade que se iniciou desde o passo-zero (sensu 

Chuenpagdee et al., 2013) de criação da APA-BF, culminando em 2012 com a abertura de uma janela de 

oportunidade para inovação estrutural na governança costeira marinha em nível nacional, i.e. com a designação 

oficial do processo de elaboração de um Plano de Manejo ‘Estratégico’ para a APA-BF como um projeto-piloto para o 

Estado Brasileiro. Observamos as coerências e desafios surgidos no discurso de inovação e o relevante protagonismo 

desempenhado pelas pessoas-chave em cada uma das sete fases e em períodos críticos de estruturação e 

reorganização do sistema governante. As pessoas chave foram importantes para o tamponamento de distúrbios 

(sensu Holling 2001) no sistema governante, bem como são responsáveis pela incidência e atração de novos 

enfoques de ação tendo em vista a colaboração e aprendizado interativo. Tais pessoas-chave tiveram papel 

fundamental desde a re-estruturação do sistema governante até a abertura de oportunidades para a inovação 

institucional e a navegação de períodos transformativos neste sistema. Seus atributos pessoais afetaram a 

capacidade de governanca do sistema, principalmente na melhor formulação da imagem dos problemas a serem 
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enfrentados, contribuindo com as capacidades do sistema governante (governabilidade funcional) e na 

condutibilidade geral das interações governantes. Oferecemos algumas sugestões gerais para o aumento da 

governabilidade na APA-BF, incluindo: (i) melhor integração junto as redes sociais virtuais ligadas ao território; (ii) 

promoção de estruturas interinstitucionais sensíveis à diversidade política no território; (iii) melhor aproveitamento 

do potencial das artes e atividades lúdicas em interações formais e informais; (iv) emprego de imagens alternativas à 

da Baleia (como ícone) para a comunicação social relacionada ao sistema governante APA e; (v) reinvidicação de 

maior amparo do Estado Brasileiro para os processos de experimentação e inovação institucional. Algumas destas 

sugestões podem ser relevantes também para aumentar a governabilidade de outras áreas marinhas protegidas no 

Brasil. Por fim, mesmo diante de tantos desafios, concluimos que muitas pessoas-chave e outros atores já 

compartilham das imagens alternativas de governança necessárias para navegar a transformação rumo a um regime 

de maior governabilidade. Ao enfrentarem desafios de várias ordens, os atores poderão não apenas manter o 

desempenho até então alcançado, mas avançarem em padrões de interação criativos e sinérgicos para ampliar e 

conjugar o potencial contido nas capacidades pessoais, institucionais e políticas de cada um.” Debates. Pimenta da 

Caipora quer saber qual o caminho para maior integração do Conapa com os pescadores. Leopoldo diz que temos 

que reconhecer que esse é um espaço sofisticado, é uma questão sensível, que sozinho não tem as respostas. Simão 

quer contribuir citando a antropóloga Simone Maldonado, ela diz que os pescadores vivem em dois mundos, o sólido 

e o liquido, existe dificuldade na adaptação desses dois mundos, a liberdade do mar e a prisão da terra, espaços 

como este conselho e outros de governança e o espaço liquido criam um paradoxo difícil de ser rompido, tem que 

ser feito dos dois lados. Prof Rene da UFSC parabeniza, gostaria de fazer um exercício, trata-se de um trabalho 

acadêmico mas que traz contribuições para a prática, qual a principal contribuição do seu trabalho, em palavras 

simples. Leopoldo diz ter conseguido estabilizar alguns indicadores, momentos importantes da trajetória, tem um 

registro histórico do processo que vale a pena, no que vem pela frente temos que disseminar essa prática de 

governança adiante, em outros lugares. Ana do Cepsul quer saber se a mudança de nome da CT Pesca para 

Biodiversidade impactou no distanciamento dos pescadores. Leopoldo não conseguiu verificar isso por ter tido 

poucas reuniões da CT Biodiversidade. Ana acha que essa terminologia de biodiversidade até atrai especialmente os 

pescadores artesanais que são sensíveis a isso. Leopoldo acha que os espaços de organização das reuniões são 

burocráticos para o padrão dos pescadores. Simão acha que antes não tínhamos CT de pesca, mas uma assembléia 

onde todos apenas reclamavam, e até perdíamos o sentido ali. O afastamento dos pescadores ocorreu por causa da 

tainha, quando a Apabf se postou favorável a 171 especialmente aos 15 dias de maio e houve uma quebra e 

afastamento. Mazinho da Amopran quer saber se o trabalho do Helinho deu subsidio e onde. Leopoldo diz que usou 

o produto da consultoria e também de seu trabalho para o MPA. Próximo informe sobre a Baia da Babitonga. 

Leopoldo apresenta o Projeto Babitonga Ativa – Plano de Gestão para a Governabilidade Ecossistêmica na Baía da 

Babitonga e Região Costeira Adjacente. Ali se encontram 80% dos manguezais de Santa Catarina; hábitat de espécies 

ameaçadas e recursos pesqueiros tais como os  meros (Epinephelus itajara) e toninhas (Pontopori blainvillei); 33 

Comunidades pesqueiras (camarão-branco, miraguaia, pescada-amarela, caranguejo-uçá, maricultura); seis 

municípios em seu entorno (Balneário Barra do Sul, São Francisco do Sul, Araquari, Joinville, Garuva e Itapoá); 

proposta de criação de UC Federal de Uso Sustentável desde 2005, devido à importância biológica e prioridade de 

ação categorizada como Extremamente Altas pelo MMA. O Projeto  Babitonga Ativa objetiva a criação e operação de 

um Grupo de Trabalho multi-setorial denominado Grupo PRÓ-BABITONGA, que será responsável por construir e 

implementar, de modo participativo, um Plano para a Governabilidade Ecossistêmica Colaborativo-Adaptativo para a 

região da Baía da Babitonga, incluindo os seis municípios do seu entorno. Ativação da cidadania socioambiental                     

nos 6 municípios do entorno da Baía da Babitonga através da abordagem da educomunicação. Mobilização e 

Sensibilização Ambiental: Oficinas Socioambientais e Culturais (música, teatro, poesia, fortalecimento do 

protagonismo jovem no cenário sociopolítico com ações continuadas). Plano de Gestão Ecossistêmica: diagnóstico 

socioeconômico (análise de rede social); diagnóstico ambiental; planejamento espacial marinho; identificação e 

valoração de serviços ecossistêmicos; plano de comunicação. Grupo pró-Babitonga: reuniões locais, setoriais e 
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regionais nos 6 municípios; formação de líderes facilitadores (5 módulos); formação em gestão ambiental pública 

para lideranças locais (3 módulos); intercâmbio e aprendizado com outras iniciativas de governança ecossistêmica      

(ex., CONAPA-BF). Faz o convite para o Seminário “Projetos Ambientais na Baía da Babitonga”, no dia 22 de junho no 

auditório do MPF em Joinville. Agradece ao ICMBio pelo acompanhamento da ACP que oportunizou estes projetos, 

esperam ter resultados nos próximos dois anos. Kica do SPU sugere que já se desenhe expectativas para depois dos 2 

anos e maneiras de viabilização, pois existem trabalhos na região, como o projeto Orla. Leopoldo quer que o 

trabalho resulte num pacto social. Ana do Cepsul diz que cederam o espaço de conselheira, pois estavam envolvidos, 

junto com a CR9/ICMBio, no esforço para a criação da UC da Baia da Babitonga, mas não conseguiram, apesar da 

sentença judicial obrigando a isso. Nesse momento estão apoiando o MPF no acompanhamento desses projetos 

financiados por ele. Nieto da OAB parabeniza novamente, tem lido e visto documentários sobre a riqueza da região, 

quer saber que categoria de UC querem, se já encaminharam ao ICMBio solicitações nesse sentido. Leopoldo diz que 

a proposta era de APA, mas está parada por pressões de grupos contrários. Próximo assunto continuação dos 

informes da Apabf. Cecil fala que ele e Simão estiveram, a convite do Fórum da Agenda 21, reunidos com a 

comunidade de Ibiraquera conversando sobre o plano de manejo. Vai ter outro desafio para o Fórum pelo 

movimento da prefeitura de Garopaba de alteração do plano diretor. Tem participado de reuniões para 

regularização fundiária de loteamentos irregulares na Apabf a pedido do Ministério Publico. Existe suporte legal para 

isso e abre possibilidade para evitar processos legais infinitos, por meio de projetos sustentáveis de ocupação 

territorial. Outra informação é que estamos concluindo o parecer do Ecovita em Balneário Rincão e devem enviar 

para a CT Gestão Territorial, provavelmente vamos chamar uma reunião extraordinária para apreciar. Sobre a 

reunião com o Eduardo Barragan no MPF Florianópolis no dia 5, para a qual todos os conselheiros foram convidados, 

o tema era a suposta dificuldade da comunidade dos Areais da Ribanceira de conversar com a Apabf. O que saiu de 

positivo é que é necessário para o PM identificar esses grupos sociais e como inseri-los no plano de manejo. Talvez 

estejamos deixando de lado alguns grupos que querem participar mais. Dialogando a partir do trabalho da Elisa do 

IFSC, apontemos uma proposta de inserir esses grupos e que o MPF acompanhe isso. Sandra diz que o plano de 

manejo está dizendo que temos que olhar para outras territorialidades, mas relembra que a Acordi já foi 

conselheira, mas não se reelegeram por não observarem as regras das eleições e chegaram depois do processo 

iniciado e na outra nem se inscreveram. Cecil fala de outro informe sobre ocorrência de baleia jubarte morta em 

Jaguaruna com sinais de enredamento. Esta semana tivemos outra ocorrência de baleia jubarte presa com cabos na 

Vigia em Garopaba, em ambos os casos o protocolo de encalhes foi acionado, para esta última conseguimos um 

barco para fazer imagens e planejar a operação, mas antes de fazermos isso os bombeiros já tinham cortado o cabo, 

ela se soltou e está bem. Se dependesse do protocolo provavelmente não daríamos autorização aos bombeiros, eles 

agiram por sua conta e risco. O protocolo se baseia em procedimentos internacionais, pretendemos usar recursos do 

GEF Mar para fazer capacitações para padronizar procedimentos com nossos parceiros. Agradece aos parceiros, ao 

Litman que disponibilizou embarcação mas que acabaram não utilizando. A situação está atípica, pois temos vários 

casos de jubartes vindo pra cá, estamos em contato com o CMA e Cepsul, para investigar se o problema é com a 

pesca, com as baleias, com ambos, precisamos tratar esse conflito com informações e tranqüilidade. Litman do IBF 

diz que desde que existe a APA somos vitimas de inações por falta de informação. Devemos aproveitar os 

bombeiros, tem equipamentos e pessoal.  

Roger da Prefeitura de Balneário Rincão diz que é preocupante a situação da fauna marinha em conflito com a pesca, 

há vários animais mortos, pingüins, que ocorrem na euforia da pesca da tainha. Cris da R3 Animal diz que existe um 

índice de morte de pingüins na rota migratória, a pesca é uma das causas, mas não é a principal. Um tempo atrás 

fizeram um estudo a pedido do MP, devido à ocorrência de uma grande quantidade de pingüins mortos, coletaram 

material e concluíram que as mortes eram por diferença de temperatura, temos que ter cuidado com a dispersão de 

informações que podem inviabilizar uma atividade como a pesca. Karina do PBF reforça a necessidade de 

treinamento para resgate e desemalhe que pode salvar vidas e que deve acontecer ainda este ano. Intervalo. 

Próximo informe Ana do Cepsul começa fazendo um histórico sobre o plano de gestão e do GT Tainha. O Grupo 
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Técnico de Trabalho (GTT- Tainha) foi instituído pela Portaria Interministerial MPA-MMA Nº 1/2012, alterada pelas 

Portarias Interministeriais MPA-MMA nº 4 de 8 /2013........ O GTT-Tainha teve por competência elaborar uma 

proposta de Plano de Gestão para a espécie nas regiões Sudeste e Sul do Brasil sendo seus membros nomeados pela 

Portaria MPA nº10/2012, alterada pela Portaria MPA nº 383/2013. Fizeram um diagnóstico que envolveu a 1. 

Caracterização da espécie Mugil liza ( sistemática e distribuição, aspectos ecossistêmicos, dinâmica populacional, 

ciclo de vida, migração e reprodução, recrutamento, crescimento); 2. Caracterização da pesca da tainha: da pesca 

artesanal nas regiões Sudeste e Sul (aspectos socioeconômicos, regiões de pesca, petrechos empregados na captura) 

e da pesca industrial (aspectos socioeconômicos, frota de traineira/cerco e frota de emalhe); 3. Dados da produção 

de tainha; 4. Sistemas de monitoramento e controle; 5. Vulnerabilidades; 6. Regulamentação e 7. Considerações 

Finais. Com relação aos aspectos ecossistêmicos o GTT concluiu que fatores meteorológicos e oceanográficos de 

mesoescala  e globais  estimulam ou não a entrada de recrutas e a saída de tainhas dos estuários; anos de El Niño: 

maior precipitação, com influência negativa no recrutamento e migração, prejudicam a reposição dos estoques; 

monitoramento contínuo para gerar subsídios à gestão e realização de ajustes dinâmicos ao esforço de pesca 

autorizado; para garantir sucesso mínimo de reposição na população: demanda pela redução do esforço de pesca,  

até interdição temporária; os ventos Sul: resultam no movimento dos cardumes no sentido sul-norte e em direção à 

costa; ventos Nordeste: cessam este deslocamento, tornam os cardumes disponíveis aos pescadores artesanais; 

porém, quando muito intensos, podem resultar em retorno, em sentido norte-sul; o enriquecimento da região 

devido à vazão costeira e às águas subantárticas, a maior estabilidade da coluna da água e a formação de células de 

retenção larval próximo à zona costeira; o aquecimento da água do mar merece atenção especial, pois interfere 

negativamente no processo reprodutivo, o tempo de capacidade adaptativa da espécie é desconhecido, pode 

resultar em menor disponibilidade do recurso no futuro. Com relação à pesca artesanal de tainha concluíram que os 

principais impactos negativos são: atua em todas as etapas de ciclo de vida e ambientes onde a espécie ocorre;  

envolve um número grande e não dimensionado de usuários;  emprega técnicas pouco seletivas; descarrega o 

produto em pontos difusos = baixo controle; captura, principalmente, juvenis. Com relação à pesca insdustrial 

identificaram que somente parte das embarcações de cerco e emalhe dispõem de monitoramento pelo PREPS 

quando esse sistema deveria estar em todas as embarcações de cerco, independente do tamanho do barco e que, 

com relação aos mapas de bordo, identificaram vários barcos capturando tainha sem autorização. A respeito das 

vulnerabilidades foram avaliadas às diferentes fases do ciclo de vida da espécie (Inicial, juvenil e adulta) com                            

CPUE estável X Hiperestabilidade. As vulnerabilidades estão de forma geral, associadas às perturbações que um 

sistema sofre e estas perturbações ocorrem em múltiplas escalas e em diferentes ordens de interação, provocando a 

transformação do sistema (GALLOPIN, 2006). A pesca de tainha caracteriza-se por ter como alvo uma espécie cujo 

ciclo de vida depende de uma complexidade de fatores oceanográfico-meteorológicos e antrópicos associados à 

plataforma continental e aos estuários. Ana mostra vários gráficos sobre a situação da tainha, diz que esse 

diagnóstico teve mais de 300 páginas e assim mesmo ouviu de membros do GTT que não podiam tomar medidas 

restritivas à pesca da tainha porque não tinham dados suficientes, quando, na realidade, poucas pescarias têm 

tantos estudos, então isso deveria valer para todas. Com base no diagnóstico, representantes do MMA foi feito 

elaboraram um Prognóstico para assegurar a sustentabilidade das pescarias de tainha, pois houve um rompimento 

com o MPA, coordenador dos trabalhos do GTT, pela forma como estava conduzindo o processo. Desta forma, o 

grupo do MMA encaminhou a proposta da área ambiental de Plano de Gestão da tainha ao MPF e ao TCU. Em 

decorrência, negociou com o MMA adaptações à proposta apresentada, de forma a ser possível uma proposta de 

governo para o assunto, o que foi aceito. Após os ajustes acordados, ocorreu nova negociação, desta vez, com o 

setor produtivo, embora também representado pela pesca artesanal, os presentes se submeteram às pressões do 

segmento industrial, preocupando-se quase que, exclusivamente, com garantir a liberação da modalidade emalhe-

anilhado. Só então houve a publicação da norma. A proposta construída pelos representantes do MMA estruturou 4 

cenários, destacando os aspectos positivos e negativos de cada um deles: Cenário I) interdição total da pesca de 

tainha por 5 anos; Cenário II) interdição da pesca de cerco de tainha; Cenário III) retirada gradativa da frota de cerco, 
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visando a exclusão desta modalidade em 5 anos até que a avaliação dos estoques demonstrassem a sustentabilidade 

da pescaria; Cenário IV) manutenção do atual esforço de pesca. O MMA defendeu a adoção do Cenário II, pois 

achavam que seria socialmente aceitável, com maiores chances de reverter o quadro de declínio populacional em 

menor tempo. Na negociação com o MPA, ficou aprovada a implementação do Cenário III. Para cada aspecto 

definido no prognóstico (ecossistêmico, sociocultural, econômico, biológico-pesqueiro, legais) estabeleceram-se 

metas, ações e medidas necessárias para atingi-las, além de cronograma. Resumo das Medidas a serem 

implementadas na safra de 2015, na pesca em mar aberto: Período de pesca para: Modalidade cerco, entre 1º de 

junho e 31 de julho; Pesca de emalhe costeiro de superfície, entre 15 de maio e 31 de julho;  Pesca desembarcada 

ou não motorizada: entre 1º de maio e 31 de julho. Áreas de exclusão à pesca autorizadas Modalidade de cerco: 

Litoral do Rio Grande do Sul até Cabo de Santa Marta: 10 MN a partir da linha de costa; Do Cabo de Santa Marta até 

a divisa entre SP e RJ: 5 MN a partir da linha de costa;  Litoral do Rio de Janeiro e Espírito Santo: 3 MN a partir da 

linha de costa (acima de 4 AB) e 5 MN a partir da linha de costa (acima de 10 AB). Emalhe costeiro de superfície: A 

partir de 1ª milha náutica (1MN) da linha de costa em toda a Região SE-S. Áreas proibidas ao emalhe desembarcado 

fixo ou deriva: raio de 150m ao redor das ilhas, lajes e costões rochosos do litoral, e redes fixas nas praias. Nas praias 

licenciadas para arrastão de praia em SC (durante a safra), proibidas na 1ª MN: a captura de isca viva, e o uso dos de 

redes de trolha, cercos flutuantes, redes de emalhe, fisgas, garatéias, farol manual e a pesca de espada. Nas 

desembocaduras estuarino-lagunares com o mar, conforme já previsto pela IN IBAMA nº 171/2008. Devido ao 

tempo não foi possível detalhar, Ana acha que a pauta deveria ter mais tempo, o Plano está disponível na página do 

MPA, do MMA e do CEPSUL. Pede que todos acessem e leiam, depois podemos marcar um outro momento para 

debater novamente o tema mais. Cida do CCI diz que sugeriu este informe porque se preocupa com a pesca e suas 

tradições, percebeu que às vezes é preciso se aprofundar de pesquisas e contextos que levam a escassez de espécies 

como a tainha, ouve pescadores que estão morrendo de fome porque o porto fez a dragagem, e sente despreparo 

dos conselheiros para esclarecer, fica indignada com posições do Ivo por exemplo, que foi eleito para defender o 

pescador artesanal, que reclama da APA e do ICMBio que não defende o pescador, mas o Ivo é que foi eleito pra 

defender o pescador. Próximo informe, Matias vai apresentar resultados do GT Turismo de Observação de Baleias 

por Terra, os roteiros de ecoturismo da APABF e imediações. A origem do GT foi na plenária do Conapa de dezembro 

de 2014, com cerca de 30 participantes (Condutores Ambientais - Coletivo Taiá Terra, Ong. AMA, Fundação Gaia, 

ADTC-Associação Territorial Costa Catarina, Prefeitura de Garopaba/Sec. de Turismo, PAEST/Fatma, OMA-Instituto 

do Meio Ambiente, Epagri, Plataforma do Rincão, AGTA, Comtur-Imbituba, ORD/UFSC, IFSC, UDESC e UNISUL) e 

desde então ocorreram 7 reuniões quinzenais, desde março. Atividades realizadas até agora: Brainstorming; Análise 

de SWOT; Planejamento estratégico; Missão; Visão; Objetivos estratégicos; Objetivos táticos; Objetivos operacionais; 

Metas; Prática: roteiros de ecoturismo. Missão: Consolidar o ecoturismo na APABF e imediações, tomando como 

base o envolvimento comunitário, a geração de renda e a preservação ambiental. Visão:  Tornar a APABF um 

destino de ecoturismo reconhecido nacional e internacionalmente, elevando-a entre os 50 melhores destinos de 

ecoturismo do Brasil (Guia Quatro Rodas) em um prazo de 10 anos (2025). Objetivos estratégicos: Trabalhar em 

redes em torno do ecoturismo; Encontros periódicos para o planejamento e a operacionalização das atividades; 

Trabalhar em redes digitais; Estabelecer agenda com encaminhamentos; Fortalecer políticas relacionadas 

positivamente ao ecoturismo; Políticas de classe/setores (ex. condutores ambientais/culturais e guias, produtores de 

engenhos, produtores rurais, pescadores, etc.); Políticas de zoneamento ambiental/rural/urbano (ex. plano diretor); 

Políticas de preservação do patrimônio natural, histórico e arqueológico (ex. Lei municipal do tombamento); 

Promover qualidade nas atividades de ecoturismo; Selos de qualidade no território, licenciamento periódico dos 

profissionais, auditorias da infraestrutura e procedimentos.  Objetivos táticos: desenvolver o TOBTerrestre de 

Baleias e a condução ambiental; desenvolver o turismo cultural-comunitário (rural e pesca) e histórico-arqueológico; 

desenvolver o turismo de aventura (esportes radicais); desenvolver centros receptivos/interpretativos/museus pelo 

território da APABF; desenvolver roteiros turísticos temáticos; envolver os setores gastronômico e de hospedagem 

nas modalidades de turismo anteriormente citadas. 
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sensibilizar a comunidade sobre a importância do ecoturismo para a região; desenvolver uma trilha única 

conectando todas as já existentes no litoral da APABF; desenvolver um selo de qualidade territorial. Objetivos 

operacionais para os objetivos táticos 1 e 2: listar todo potencial turístico da APABF e imediações em um mapa 

temático de atrativos; selecionar atrativos/trilhas mais estruturadas; montar roteiros com estes atrativos mais 

estruturados; desenvolver roteiros impressos sobre as trilhas, atrativos e pontos de avistamento de baleias 

(conforme termo de referência); preparar pontos de informação e comercialização dos atrativos e passeios; 

estruturar as trilhas com itens informativos, de conforto e de segurança. Trajetos escolhidos no município de 

Garopaba: Morrinhos-Dunas do Siriú-Macacú e Praia da Ferrugem-Praia do Ouvidor e no município de Imbituba: 

Praia do Rosa-Praia do Luz e Ribanceira-Praia do Porto. Formação 4 GTs menores. Termo de referência para roteiros 

de ecoturismo da APABF e imediações para as trilhas, atrativos, receptivos culturais, gastronomia, transporte e 

logística. Exemplo de passo-a-passo para trilha: Passo 0 – história da trilha - origem, usos tradicionais, usos antigos 

extintos, usos modernos, pernonagens, causos, lendas, músicas. Passo 1 – distância do percurso na trilha. Passo 2 – 

formas de locomoção (bicicleta, cavalo, a pé, etc). Passo 3 – tempo de percurso na trilha. Passo 4 – nível de 

dificuldade. Próximas atividades: captação de recursos para a produção de material de divulgação impresso e digital 

dos roteiros turísticos. Resultado com a finalização desta etapa: Modelo de construção de roteiros que sirva de 

exemplo para o território de toda a APABF e imediações. Cida do CCI diz que também participa do GT e reforça que é 

um projeto piloto, conclama prefeitura de Imbituba para se integrar, a de Garopaba já está. Hemerson da Prefeitura 

de Imbituba concorda e pede que o Secretario de Turismo Paulo Sefton seja contatado e convidado. Simão diz que o 

grupo produziu exatamente o que se espera que façamos no plano de manejo, produziu missão, visão e um conjunto 

de valores, zonas, reuniu pessoas do conselho e de fora. Cecil da Apabf lembra que teremos recurso para sinalização 

da Apabf pelo GEF Mar, pede que as placas que estão pensando conversem com a que utilizaremos. Antes de 

terminar a reunião Cida quer dizer que a apresentação que fizeram pela manhã não era no sentido de constranger os 

municípios, pois os mal feitos ocorrem da noite para o dia, às vezes não dá tempo nem de denunciar. Possuem um 

canal com a prefeitura de Imbituba, respeita o trabalho do Hemerson e sabe que não negligenciam. Sandra explica 

que o vídeo proposto pelo Professor Sergio não foi possível passar devido à falta de estrutura do som e vai enviar 

por email. Faltou informe do GT 15 Anos, das CTs e de algumas conselheiras. Karina sugere que sejam enviados por 

email ao Comitê Executivo enviar ao mailing. Prof Sergio da Unisul sugere que o CE priorize pautas e assuntos que 

sejam do território e assuntos pontuais. Cecil agradece contribuições para melhorar, levaremos em consideração. 

Agradece a todos. Nada mais havendo a tratar, Enise lavra a presente ata que será enviada por email a todos para na 

próxima reunião ordinária do Conselho, ser retificada e aprovada, quando então será assinada por todos os que 

estavam presentes, listados em lista de presença anexa e abaixo.  

CONSELHEIRAS 

INSTITUIÇÃO NOME ASSINATURA 

APABF CECIL MAYA B. BARROS  

CEPSUL ANA TORRES  

EPAGRI MARCELO BORTOLAN  

IPHAN VLADIMIR STELLO  

IFSC ELISA SERENA  

MARINHA DO BRASIL RODRIGO ALONSO  

MARINHA DO BRASIL GILSON ROSA TEIXEIRA  

PREF. GAROPABA CARINA LEITORLES  

PREF. IMBITUBA/SEDES IGOR RUFINO  

PREF. BALNEÁRIO RINCÃO ADIANA GARLINI  

PREF. BALNEÁRIO RINCÃO ROGER GUIMARÃES  

SPU/SC ADELINA PINTO /KICA  

UDESC/CERES PEDRO CASTILHO  

UFSC RENE BIROCHI  
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ASCOPLE JARI DALBOSCO  

AMOPRAN ADEMAR DO ESPIRITO SANTO  

ACIRJ EVALDO ÁVILA DA SILVA  

ACIT GUILHERME HERDT  

ASSOC.RADIO PINHEIRA ELIZABETH ALBRECHT  

CAIPORA LUIZ PIMENTA  

CCI MARIA APARECIDA FERREIRA  

OAB IMBITUBA JOSÉ LUIS MIGUEL NIETO  

PPPR GERVASIO OECKSLER  

UNISUL SERGIO NETTO  

AMA SIMONE POLETTO  

ASSOC. R3 ANIMAL CRISTIANE KOLESNIKOVAS  

ASSOC. RASGAMAR JOÃO BATISTA ANDRADE  

FERRUGEM VIVA MARIA MALISE  

FORUM AG.21 IHARA FERREIRA  

FUNDAÇÃO GAIA SANDRA SEVERO  

INSTITUTO BALEIA FRANCA ENRIQUE LITMAN  

INSTITUTO BALEIA FRANCA GABRIELA GODINHO  

PROJETO BALEIA FRANCA KARINA GROCH  

 

CONVIDADOS/OBSERVADORES 

ICMBIO/APABF SIMÃO MARRUL FILHO  

ICMBIO/APABF ENISE MARIA BEZERRA ITO  

SC PAR PORTO IMBITUBA CAROLINE BORGES  

SC PAR PORTO IMBITUBA LEONARDO ROBERTO SANTOS  

SC PAR PORTO IMBITUBA RAFAELA BRANDT  

SC PAR PORTO IMBITUBA ROGERIO CASAGRANDE  

UNESC MARIA EDUARDA MEZZARI  

ICMBIO/APABF MIGUEL VON BEHR  

FERRUGEM VIVA PAULO  

ORD/UFSC MATIAS SPERB  

FDEPESUL/UNISUL GEAN FERMINO  

RASGAMAR CAROLINA GOMEZ  

ASSOCIAÇÃO MUKTI AYANNA LUCIANA  

ASSOCIAÇÃO MUKTI RADHIKA HELENA  

ICMBIO/APABF LUCIANA MOREIRA  

 


