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Projeto Ambiental Gaia Village firma Termo de 

Cooperação com Empresa SISTEG de Laguna 

Parceria com o intuito de demonstrar o uso e eficiência de 
Estações de Tratamento de Efluentes que utilizam 
tecnologia SISNATE - “Sistema Natural de Tratamento de 

Efluentes” - resultou na instalação de uma ETE residencial 
 no Gaia Village. A tecnologia SISNATE funciona 
utilizando bambu e bactérias, presentes em plantas 
tropicais, o sistema retém, interage e elimina os 
elementos patogênicos das águas servidas, que 
alcançam um grau de pureza dentro das normas técnicas 
vigentes, tornando-as reutilizáveis. O sistema instalado 
no Gaia Village compõe-se de um conjunto modular de 05 
estações em termoplástico, e deverá atender o 
tratamento dos efluentes domésticos de uma residência 
uni familiar.  

 

Considerando as inspeções, a cada 05 anos pela SISTEG, 
tão logo entre em funcionamento a instalação terá 
visitação franqueada dentro dos programas de visitas 
orientadas ao Gaia Village - na área de tecnologias 
responsáveis. A tecnologia é considerada 
como amigável ao ambiente, pois o processo é 
totalmente natural sem a necessidade de utilização de 
produtos químicos. Completamente inodoro, não consome 
energia elétrica e praticamente não gera lodo, que é 
degradado pelas bactérias. Permite a reutilização da 
água, para fins não potáveis, ou descarte direto na 
natureza pois não agride o ambiente.   

 

Para saber mais sobre o sistema criado pelo ambientalista 
Galdino Limas visite www.sisteg.com.br 

 

Espaço Ouvidor recebe 10º Acampamento do Grupo 

de Escoteiros “Ilha Terceira” 

 
Quarenta e cinco lobinhos, escoteiros, seniores e 
pioneiros do Grupo Ilha Terceira foram recebidos em sua 
quarta visita ao Gaia Village, na Praia do Ouvidor. No 
acolhimento foram oferecidas informações e cuidados 
com ambiente natural do lugar, e buscou-se o consenso e 
acordos para uso adequado das águas, da energia 
fotovoltaica, e dos sanitários secos, de compostagem.  
 

 
 
Alegria e descontração marcaram as atividades, 
dinâmicas e provas ao ar livre quando todos usufruíram 
durante o final de semana do dia 31 de março e 01 de 
abril. O acampamento trabalhou o tema “Ar, Água, Fogo, 
Terra e o Universo”, com equipes mistas e lideranças 
eleitas dentro das patrulhas. As cerimônias de abertura, 
hasteamento da bandeira, passagem de tropa, promessa 
escoteira e Fogo de Conselho, foram cumpridas com 
entusiasmo, dentro da programação organizada pelas 
Chefes Paula e Andrea.  
 

 
 

Visite o site www.ilhaterceira.com.br e conheça a filosofia 
e as ações do escotismo em Garopaba. 
 

 

 

 

 

 

Notícias & Integração com a Comunidade 

 



Curso Condutor Ambiental promovido pelo IFSC 

realiza 1ª prática na área do Gaia Village 

 

O grupo de 16 alunos do Curso de Condutor Ambiental, 
oferecido pelo IFSC – Garopaba, na modalidade Formação 
Inicial e Continuada, realizou sua primeira prática, em 16 
de abril, tendo a trilha da Barrinha- Praia do Ouvidor 
como oportunidade de redesenhar o caminho 
tradicionalmente utilizado pelos pescadores artesanais da 
região, que em busca dos pesqueiros serpenteiam 
costões e bordas da mata.  
 

 
Sob a coordenação dos professores Elisa Serena e Luis 
Pimenta, com apoio da equipe do Gaia Village, grupo teve 
oportunidade percorrer a trilha como recurso didático e 
pedagógico do curso, fazendo medições, identificando 
relevantes pontos de interesse, definindo graus de 
dificuldade e reconhecendo atrativos naturais para 
subsidiar futuro roteiro de trilha.  

 
 

Escolas de Imbituba visitam o Gaia Village 

 

No mês de abril o Gaia Village recepcionou 02 escolas 
municipais de Imbituba que oportunizaram saídas de 
campo para suas turmas do 5º ano. No dia 12 de abril, a 
Profa. Rosane trouxe grupo de 14 estudantes da Escola 
Municipal Hermínia de Souza.  

 
 

 No dia 19 de abril, foi a vez da Escola Municipal Joaquim 
Ramos, que com apoio da Coordenadora Pedagógica 
Fabiane oportunizou a visita para grupo de 19 
estudantes. Dentre os temas debatidos e vivenciados, os 
grupos conheceram o sistema de energia fotovoltaica, 
circulo de bananeiras, colméias de abelhas nativas, 
composteira, bioconstruções e sanitário seco de 
compostagem.  

 

Fundação Gaia participa de Oficina de construção 

do Plano de Ordenamento Pesqueiro no território 

da APA da Baleia Franca 

 

Na condição de Secretaria Executiva do Conselho da APA 
da Baleia Franca, dia 02 de abril a bióloga Sandra Severo 
do GV acompanhou a equipe da APA em oficina com 
grupo de pescadores tradicionais da região norte da APA, 
visando debater a situação da pesca artesanal no 
território da Unidade de Conservação.  Sediada na Praia 
da Pinheira, e com apoio do Sindicato de Pescadores, a 
oficina reuniu lideranças de associações de pesca da 
Guarda do Embaú, Pinheira, Naufragados e Pântano do 
Sul, além de jovens filhos de pescadores e estudantes da 
Escola Estadual Padre Vicente. 
 

 
 
 Elizabeth da Rocha, chefe da APA da Baleia Franca, 
abordou os objetivos da APA, seus desafios e 
potencialidades de construção de um Plano de 
Ordenamento Pesqueiro como instrumento legal voltado 
para a diminuição dos impactos causados pela pesca 
predatória, e pelos conflitos gerados na busca do 
pescado.  
 

 
     Pesca Tainha litoral SC 
 
Para Simão Marul, analista da APA – BF, a participação da 
comunidade é essencial no debate da situação dos 
estoques pesqueiros na região, fortalecendo assim a 
criação de acordos de pesca, instruções normativas e, 
principalmente subsídios para o futuro Plano de Manejo 
da APA da Baleia Franca.  
 

 
        Guarda do Embaú 
 

 



Maior escola do município de Blumenau vem 

a Garopaba em busca da experiência de uma 

década de educação voltada ao meio ambiente. 

Na tarde do dia 25 de abril, professores representando as 
escolas municipais do Pinguirito, Jandira da Silva, Maria 
Ferreira Couto, Areias de Ambrósio e Centro Educacional 
Ibiraquera receberam, no Gaia Village, grupo de 42 
professores da Escola Básica Municipal Machado de Assis 
do município de Blumenau.  O intuito da visita foi de 
conhecer a experiência de Garopaba em projetos 
ambientais no âmbito escolar, desenvolvidos no contexto 
do Programa Mostra Prof. José Lutzenberger.   

 

Um profícuo debate e troca de experiências demonstrou 
as potencialidades de replicar-se do programa 
que, segundo palavras dos professores de Blumenau, se 
destaca “pela abrangência das ações, 

determinação dos  professores e merendeiras e, 

especialmente, pelo diferencial do trabalho em rede que 

se desdobra continuamente como política ambiental do 

município”. Para recordar levaram histórias na memória, 
sementes de plantas nativas, sabão feito com óleo de 
cozinha e marcadores de livros criados pelos alunos de 
Garopaba a partir de material reciclado, lembranças que 
simbolizam algumas práticas das escolas.   

 

 

 
 

 
 
Estação de Outono: a vida em seu eterno ciclo de 
renovação. 
 

Curso promovido pela APIVALE orienta criação de 

abelhas nativas  

 

No final de abril, Gaia Village sediou o 1º módulo do 
Curso sobre Melipônias – abelhas nativas e sem ferrão. 
Promovido pela Associação de Apicultores do Vale do Rio 
Duna – APIVALE, o curso foi facilitado por Ivanir Cella, 
técnico da EPAGRI que pesquisa e coordena projetos na 
área de meliponicultura. O grupo de 20 participantes, 
entre experientes apicultores e novatos interessados em 
iniciar cultivo de abelhas nativas teve oportunidade de 
conhecer as principais espécies de melipônias, 
responsáveis pela polinização das plantas da Mata 
Atlântica e pela produção de mel com sabor diferenciado 
com propriedades terapêuticas, como antiinflamatórias, 
anti-bactericidas, indicadas inclusive para o tratamento 
de catarata.  
 

  
 
A parte prática do curso se deu no pomar do Gaia Village, 
que abriga colméias de 05 espécies distintas de 
melipônias (Jataí, Mandaçaia, Manduri, Guaraipo e 
Mirim). O aprendizado incluiu forma de alimentar as 
colônias e reconhecimento dos tipos de colméia, 
culminando com degustação do mel, de sabores 
diferenciados, produzidos pelas 05 espécies. Previsto para 
acontecer na estação da primavera, o 2º módulo deverá 
orientar o processo de multiplicação das colônias. 
 

 
 

 

 

 

 

Agenda 

Reunião do Comitê Eleitoral CONAPA Baleia Franca 
Data: 07 de maio – 09h                  Local: sede APA BF 
 
Audiência Pública: Plano Saneamento Básico 
Data: 09 de maio – 18h30min         Local: EM Pinguirito 
 
Receptivo Projeto Mãos Femininas do Paraná 
Data: 10 e 11 de  maio                     Local: Gaia Village 
 
Escolas Garopaba visitam Rincão Gaia: homenagem Lutz 
Data: 11 e 12 de maio                      Local: Rincão Gaia - RS 
 
Reunião Ordinária COMDEMA 
Data: 16 de maio – 18h                    Local: ACIG 
 
Reunião com Consultores da Mostra Lutz 
Data: 15 de maio – 14h                   Local: Gaia Village 
 
Receptivo UNESC – Engenharia Ambiental 
Data: 16 e 17 de maio                     Local: Gaia Village 
 
Reunião do Fórum da Agenda 21 
Data: 19 de maio – 09h                  Local: Gaia Village 
 
Reunião do Grupo “Protocolo de Encalhes na APA BF” 
Data: 25 de maio – 09h                  Local: Gaia Village 
 
Reunião da Comissão de Educação Ambiental - CIEA 
Data: 25 de maio – 14h                 Local: SDS - Florianópolis 
 
1ª Feira do Livro de Garopaba 
Data: 24 a 26 de maio                     Local: Feira de Verão 
 
2º Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica 
Data: 28 a 31 de maio            Local: Centro Sul - Florianópolis 

Imagem do mês 

Faça contato: 
Fone/fax: (48) 3354 -0002 
projeto@gaia.org.br          www.fgaia.org.br     www.gaia.org.br 
 


