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COMDEMA promove Seminário sobre 

Tratamentos Eco Eficiente de Efluentes 

Domésticos 

Com o intuito de informar e sensibilizar a 

comunidade para a responsabilidade individual 

com os efluentes doméstico aconteceu, dia 02 

de junho, Seminário promovido pelo Conselho 

Municipal de Meio Ambiente/ COMDEMA, AMA e 

Minha Garopaba.  

 

O evento reuniu mais de 80 pessoas no IFSC – 

Campus Garopaba, que assistiram palestra 

sobre Soluções Descentralizadas de 

Saneamento, proferida por Eduardo Bello, 

Engenheiro Sanitarista (UDESC) e uma 

apresentação sobre Sistemas com Zonas de 

Raízes, facilitada pelos engenheiros civis 

Rogério Bilhalva e Bruna Oliveira. O Seminário 

foi encerrado com apresentação da Bacia 

Hidrográfica de Garopaba, realizada pelo Prof. 

João Quoos, Geógrafo (IFSC). Ao final, um 

debate encerrou o evento com significativa 

participação da comunidade, gerencia da 

CASAN e técnicos das Secretarias de 

Infraestrutura e Planejamento de Garopaba. 

 

 

 

 

Oficina de Design Thinking potencializa o 

debate sobre saneamento descentralizado 

em Garopaba 

Representando o COMDEMA, bióloga do Gaia 

participou durante o dia de 03 de junho, de 

uma Oficina de Design Thinking visando propor 

alternativas para o sistema de saneamento de 

Garopaba. Através de uma abordagem que 

busca a solução de problemas de forma coletiva 

e colaborativa, em uma perspectiva de empatia 

máxima com todos os envolvidos, a facilitadora 

Clarissa Biolchini convidou os participantes para 

pensar num modelo alternativo de Saneamento 

para o Centro de Garopaba.  

 

 
 

Promovida pela Rede Minha Garopaba e AMA, a 

oficina reuniu técnicos das áreas de biologia, 

engenharia, arquitetura e geólogos, o Prefeito 

Sergio Araújo e 02 técnicos da CASAN. O 

resultado foi a proposição de cinco soluções 

para descentralizar o saneamento, com foco na 

utilização de wetlands (zona de raízes) 

acompanhada de diversas políticas publicas de 

incentivo ao tratamento domiciliar ou por 

bairros de forma eficiente, econômica e 

sustentável. Prefeito Sergio Araujo disse “estou 

satisfeito com as propostas sugeridas, pois 

todas mantém o estado da arte das obras, já 

realizadas pela CASAN, mas qualificam o 

processo”. No final da tarde, o evento foi aberto 

ao público e cada grupo pode apresentar, 

através de maquetes,  propostas para 

potencializar a eficiência do Sistema que está 

sendo proposto para Garopaba. Todas as 

propostas serão encaminhadas à CASAN. 

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 

 

 



Grupo Escoteiro Ilha Terceira comemora 

11 anos em acampamento no Gaia 

Em comemoração ao aniversário do Grupo 

Escoteiro Ilha Terceira, foi realizado 

acampamento junto ao Espaço do Ouvidor no 

final de semana de 11 e 12 de junho. Cento e 

cinquenta jovens escoteiros envolveram-se em 

atividades de socialização, jogos, provas, 

entrega de medalhas. O Grupo Continente de 

Florianópolis participou do acampamento, 

interagiram e trocaram experiências, 

acompanhados de chefes escoteiros e alguns 

familiares que também colaboraram na 

organização e logística. Na cerimônia de 

abertura, o Gaia Village foi homenageado com 

placa de Menção Honrosa, em reconhecimento 

aos serviços prestados ao Grupo Ilha Terceira 

de Garopaba. 

 

 

Estudantes da UNESC conhecem Trilha da 

Caranha 

O Prof. Carlyle Menezes, da Universidade do 

Extremo Sul Catarinense, continua incentivando 

em seus estudantes de graduação e pós-

graduação um olhar para os métodos e 

processos de restauração ambiental promovidos 

pelo Gaia. No sábado, dia 24, grupo de 15 

mestrandos do Curso de Pós-Graduação em 

Ciências Ambientais foram recebidos com apoio 

das condutoras ambientais Maria Aparecida e 

Bernadete Scolaro. Grupo foi conduzido na 

trilha da Caranha, entre a Praia da Barrinha e 

Ouvidor.  Chegando ao Ouvidor foram recebidos 

no Rancho de Pesca, pelo mestre Totó, que 

abordou os costumes e a tradição da pesca 

artesanal na região, em especial a pesca 

comunitária da tainha, lembrando a todos que 

“é necessário manter a cultura da pesca 

artesanal como uma herança para seus filhos e 

netos”.  

 

CIEA planeja o IX Fórum Brasileiro de EA e 

do IV Encontro Catarinense de EA 

Os dois eventos acontecem de maneira 

concomitante, no período de 17 a 20 de 

setembro, na UNIVALI – Campus Balneário 

Camboriú e já tem mais de 1.700 participantes 

inscritos de todo o Brasil. Fortalecer a 

diversidade da Educação Ambiental brasileira, 

em suas diferentes matizes, por meio da defesa 

dos direitos e conquistas alcançadas através das 

políticas públicas do campo socioambiental é o 

objeto principal desses dois importantes 

eventos.  

 

Para alcançar este objetivo, a Comissão 

Interinstitucional de Educação Ambiental – 

CIEA, juntamente com a Rede de Educação 

Ambiental do Sul – REASUL, reuniu-se para 

planejar diferentes momentos que integram a 

extensa programação do evento. Na tarde de 

29 de junho, na Fundação Escola de Governo, 

em Florianópolis, a reunião contou com a ilustre 

presença das Presidentes das CIEAs do Rio 

Grande do Sul, Paraná e Amazonas e também 

da Diretoria de Educação Ambiental do 

Ministério do Meio Ambiente.  

 

A Fundação Gaia, integrante da CIEA, 

participará do Fórum e o Encontro Catarinense 

de Educação Ambiental, contribuindo com o 

Espaço Memórias, onde o uma exposição 

retratará a trajetória do ambientalista José 

Lutzenberger, um dos ícones do movimento 

ambiental que será lembrado e homenageado 

durante o evento. 

 

 

 

 

 



Direito Ambiental, reconhecimento de 

Indicação Geográfica e Plano de Manejo da 

APABF 

Gaia sediou e participou da  54ª  Plenária do 

Conselho Gestor da APA da Baleia Franca. No 

Espaço “Capacitação dos Conselheiros”, a Dra. 

Rode Martins, representante da Ong 

FloripAmanhã, fez uma palestra sobre Direito 

Ambiental e Direito de Família:  reflexos do 

direito ambiental na sucessão família, 

abordando passivo ambiental, tríplice 

responsabilização ambiental, herança das 

penalidades e parcelamento do solo, seguido de 

profícuo debate com a Plenária. 

 

Rogério Ern, Consultor do SEBRAE, apresentou 

a proposta do selo de reconhecimento Indicação 

Geográfica - IG para o serviço de observação de 

baleias, que está sendo discutido no âmbito do 

Conselho em parceria com empresários e 

comunidade. O propósito é reconhecer a região 

como única com esse atributo ambiental, que é 

a presença das baleias francas na temporada de 

inverno.  

A programação foi encerrada com a equipe 

coordenadora do Plano de Manejo apresentando 

os principais resultados das oficinas setoriais e 

colhendo contribuições da Plenária para 

aprimorar a metodologia das próximas oficinas, 

bem como estratégias de mobilização da 

sociedade para a construção participativa do 

Plano de Manejo da UC. 

 

Imagem do Mês 

 

 
Canoa de pesca artesanal no espelho d´água da 

Lagoa da Encantada  

 

Plano de Manejo da APA Baleia Franca 

segue a pleno no território 

 

No contexto de elaboração participativa do 

Plano de Manejo da APA, a equipe do ICMBio 

com apoio das consultoras Deisiane Delfino e 

Sandra Severo (Fundação Gaia) realizaram a 

Oficina com o Setor da Indústria, Comércio e 

Mineração, em 27 de junho e a Oficina Gestores 

Públicos e Setor de Infraestrutura, no dia 

seguinte. Ambas aconteceram em Tubarão, no 

auditório gentilmente cedido pela Associação 

Empresarial de Tubarão – ACIT. 

 

Juntas, as oficinas envolveram 83 participantes 

representando o setor comercial e industrial do 

território e os gestores públicos.  O principal 

encaminhamento, de ambas as oficinas, 

segundo Cecil Barros, Chefe da UC “é a 

necessidade do fortalecimento do diálogo entre 

órgãos ambientais, nas esferas municipal, 

estadual e federal, visando padronizar os 

termos de referência em processos de 

licenciamento ambiental, assegurando maior 

transparência e tranquilidade jurídica para os 

empreendedores e também potencializando a 

gestão ambiental pública entre órgãos 

licenciadores e órgãos gestores”.  

Faça contato: 

Fone/fax: (48) 3354 -0002 

projeto@gaia.org.br          www.fgaia.org.br     

www.gaia.org.br 
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