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Notícias & Integração com a Comunidade
Conselho Gestor da APA Baleia Franca toma
conhecimento
de
pesquisas
acadêmicas
relevantes no território da Unidade.

A 33ª Plenária Ordinária do Conselho Gestor da
APA da Baleia Franca abriu espaço para a
apresentação do resumo de três dissertações de
mestrado realizadas no território da Unidade de
Conservação em 2013. Rubana Palhares discorreu
sobre As relações entre Unidades de Conservação
Federais Marinho-Costeiras de Santa Catarina e
populações humanas locais, tema de sua
dissertação para a obtenção do título de mestre em
ecologia na UFSC. A pesquisadora analisou os
dados de 350 entrevistas que realizou entre
moradores de cinco unidades de conservação do
estado, sugerindo a necessidade de que se melhore
a comunicação entre as unidades de conservação e
as
populações
locais.
Apontou
o
melhor
aproveitamento dos espaços de diálogo já
existentes, investimento
em
programas
de
educação ambiental, identificação e capacitação de
lideranças, e o fortalecimento dos conselhos
gestores, como estratégias que podem favorecer a
gestão das áreas protegidas, o que traria reflexos
diretos na melhoria das relações com a
comunidade.

Fabiana Jacomel, que atua na ONG AMA, deu a
conhecer as conclusões de sua dissertação em
Sociobiologia Política da UFSC. Intitulada “Estudo
de caso relacionado à ocupação do Banhado da
Palhocinha, no Município de Garopaba, no período
de 1998 a 2012”, conclui que a contínua ocupação

daquela frágil área se deu em razão de dificuldades
dos órgãos em realizar a fiscalização, e pela falta
de ações preventivas e proativas que tenderiam a
minorar os problemas sócio ambientais que
apontou.

Na mesma plenária, que teve lugar no Gaia Village
dia 06 de dezembro, Caroline Elise Schnack,
discorreu sobre os resultados de suas pesquisas
que realizou para a obtenção do título de mestre
em ciências ambientais da UNESC. Sob o tema
Análise integrada da qualidade do ecossistema
aquático do estuário da bacia hidrográfica do Rio
Urussanga, SC , realizou levantamento de espécies
de micro-organismos aquáticos e avaliou da
qualidade da água. Seus estudos evidenciaram que
o PH das águas está acidificado (entre 4.0 e 5.9), e
a presença de metais como o ferro, o manganês e
o alumínio, em concentrações acima do indicado
pela legislação, alcançando níveis tóxicos. Concluiu,
sugerindo que o severo nível de contaminação seja
responsável
pela
degradação
e
perda
da
diversidade de peixes no estuário estudado.

Improvisação e dança para gerar movimento
e bem estar
O Espaço do Ouvidor do Gaia Village, na Praia do
Ouvidor, foi cenário para o 1º Encontro de Dança
Contato Improvisação, promovido pelo Espaço
SomosUm nos dias 12, 13 e 14 de dezembro. O
Contato é um estilo de dança que surgiu nos
Estados Unidos no início dos anos 70, criado por
Steve Paxton, como vertente de dança onde as
pessoas investigam os corpos em contato físico,
com relação às forças da natureza como a
gravidade e a inércia, improvisando movimentos
umas com as outras. A prática se dá por exercícios
de percepção e consciência corporal, rolamentos,
uso do peso e contrapeso, sustentação, quedas,
saltos, deslizamentos, etc. Facilitada pela bailarina
Ana Alonzo, a oficina contou também com
atividades de performance teatral, orientada pelo
ator Riomar Rigo. Durante três dias, grupo de 20
pessoas participou dos exercícios propostos.
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CIEA comemora bons resultados em 2013

Posto Salva-Vidas Ecológico da Praia do
Ouvidor é referência para implantação de
postos nas praias de Laguna
A Corporação dos Bombeiros de Laguna visitou o
Gaia Village com o intuito de conhecer o processo
de construção, funcionamento e manutenção de
banheiros secos de compostagem.

Segundo Tenente Marques, a Corporação tem
planos para implantar quatro postos salva vidas
nas praias de Laguna, dotados com a tecnologia de
banheiro seco. A referência para tal iniciativa é o
posto salva vidas da Praia do Ouvidor. Considerado
uma unidade sustentável, funciona desde 2004
numa parceria com a ASOUVER - Associação de
Surfistas da Vermelha e Ouvidor e Corpo de
Bombeiros de Garopaba. Nessa parceria, o Gaia
Village cede equipamentos e presta assessoria para
o funcionamento do posto que conta com banheiro
seco de compostagem, captação de água das
chuvas e utiliza o sistema de geração de energia
fotovoltaica, permitindo a permanência confortável
dos salva-vidas em tempo integral, durante o
verão. O tenente Marques entende que ainda neste
verão de 2014 os postos serão construídos, pois
contam com recursos e projeto arquitetônico para a
edificação.

Imagem do mês

A
Comissão
Interinstitucional
de
Educação
Ambiental – CIEA, vinculada à Secretaria de
Desenvolvimento Sustentável de Santa Catarina,
realizou um balanço de suas ações no ano
concluindo que as metas e compromissos
assumidos pela comissão foram alcançados,
contribuindo para o fortalecimento das políticas de
educação ambiental no Estado no ano de 2013. Já
para 2014, a CIEA irá promover a revisão de seu
regimento interno, a realização do 3º Encontro
Catarinense de Educação Ambiental, e deverá
consolidar sugestões para a redação do Código
Estadual do Meio Ambiente no que se refere à
educação ambiental. A Fundação Gaia integra a
Comissão, na qualidade de representante da
Federação das Entidades Ecologistas de SC – FEEC.
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“O segredo é não correr atrás das borboletas...
É cuidar do jardim para que elas venham até você”.
Mario Quintana

