
RELATÓRIO DE GESTÃO 2018

Gestão Socioambiental



TÓPICOS

• Fortalecer os COMDEMAS nos municípios da APACC; 

• Garantir o pleno funcionamento e efetividade do Conselho Consultivo (CONAPAC) e sua 
capacitação continuada;

• Exposição itinerante: mergulhando na APA Costa dos Corais; 

• Intervenções GSA em BSA

• Voluntariado

• Comunicação

• Apoio a outras agendas: Pesca; Revisão do Plano de Manejo; Elaboração do Plano de Uso 
Público; Realização de cursos de Interpretação Ambiental; Estruturação das visitas 
pedagógicas ao recinto do Peixe Boi e a REBIO Saltinho



FORTALECIMENTO DOS 

COMDEMAS 

Abaixo é apresentada a situação atual de cada COMDEMA da APACC:

• Maceió: Possui COMDEMA, mas a APACC não possui assento, apesar dos contatos realizados e envio de
ofício;
• Paripueira: COMDEMA em pleno funcionamento, acompanhamento mensal; participamos da elaboração das 
minutas de Lei Aquaviária e criação do fundo ambiental, que foram submetidas à apreciação da Câmara de 
Vereadores pelo Gabinete do Prefeito.
• Barra de Santo Antônio: Lei sancionada, aguardando reunião; cerimônia de criação do COMDEMA e posse 
dos conselheiros.
• Passo de Camaragibe: Processo de criação do COMDEMA iniciado. Minuta de lei em avaliação;
• São Miguel dos Milagres: COMDEMA inativo;
• Porto de Pedras: COMDEMA recriado, lei sancionada, lançado edital de convoção das instituições;
• Porto Calvo: Não possui COMDEMA;
• Japaratinga: COMDEMA inativo;
• Maragogi: COMDEMA em pleno funcionamento, acompanhamento mensal;
• São José da Coroa Grande: COMDEMA inativo;
• Barreiros: Não possui COMDEMA;
• Tamandaré: COMDEMA em pleno funcionamento, acompanhamento mensal. 



MONITORAMENTO DOS 

COMDEMAS

• GT COMDEMAS 
- elaborou um panorama da situação atual dos COMDEMAs da APACC; 
- Elaboração de cartilha

A Cartilha:
- o que é e como funciona um Conselho Municipal de Meio Ambiente, 
- como se criar o Fundo Municipal de Meio Ambiente
- passo a passo que envolve desde a mobilização da comunidade até o processo burocrático 

para a criação do COMDEMA. 
- Modelos de Edital de Convocação de entidades para composição do COMDEMA, minuta de lei 

para criação do COMDEMA, regimento interno, termos de posse e checklist que visa auxiliar os 
conselheiros na execução das reuniões do Conselho após sua criação.  

→ A cartilha foi diagramada e será impressa com apoio do projeto TerraMar; 



MONITORAMENTO DOS 

COMDEMAS

Grupo de Trabalho para o monitoramento dos CONDEMAS



Março: Tamandaré/PE - 25ª  Reunião Ordinária
39 Conselheiros
53 Ouvintes

Pautas discutidas: 
- redistribuição de vagas entre catamarãs e lanchas de Maragogi;
- situação dos COMDEMA’s na APA Costa dos Corais;
- providências adotadas em relação a COMPESA Tamandaré/PE; 
- Carta de recomendação feita para o Governador Renan Filho por conta do despejo de esgoto in 
natura na orla de Maragogi/AL;
- Apresentação do relatório de gestão de 2017.

CONAPACC



CONAPACC

25ª Reunião Ordinária



Julho: Maragogi/AL - 26ª  Reunião Ordinária
38 Conselheiros
33 Ouvintes

Pautas discutidas: 
- validação do zoneamento proposto para a revisão do plano de manejo;
- eleição dos 8 conselheiros representantes para a Oficina de Planejamento Participativo;
- eleição da secretaria do conselho;
- posse dos conselheiros; 
- apresentação do plano de comunicação;
- apresentação dos resultados do II Seminário da Pesca;
- apresentação do GT Persinunga e esgotamento sanitário

CONAPACC



CONAPACC

26ª Reunião Ordinária 



Dezembro: Maceió/AL - 27ª  Reunião Ordinária
29 Conselheiros
37 Ouvintes

Pautas discutidas: 
- posse dos novos conselheiros
- apresentação do relatório de intercâmbio dos conselheiros à APA da Baleia Franca em Santa 

Catarina;
- aprovação do plano de ação do Conselho para 2019
- alteração da potência dos motores das embarcações de Ponta de Mangue (Maragogi/AL)
- alteração no número de lanchas e catamarãs em Maragogi 
- pendências referentes à revisão do Plano de Manejo da UC.

CONAPACC



CONAPACC

27ª Reunião Ordinária 



Novembro: Intercâmbio com APA Baleia Franca – Santa Catarina

Participantes:  Ana Paula (Secretária Executiva), Lucas Araújo (Assessor Técnico), Jéssica Frias 
(Assessora Técnica), Joabe Gomes (Relator), Fabiano Ribeiro (Relator), além de José Ulisses Santos
(Assessor Administrativo, indicado pelo ICMBio). 

Pautas discutidas: 
- ida à pontos relevantes na APA;
- conversas com lideranças da região;
- participação na eleição do conselho e da reunião do comitê executivo; 
- trilha guiada de reconhecimento das belezas naturais e principais conflitos enfrentados pela 

gestão da unidade de conservação.

CONAPACC



CONAPACC

Intercâmbio para a APA da Baleia franca 



PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Cenário:

- Reestruturação do sistema de gestão do programa nacional de voluntariado do ICMBio

- Sobrecarga da equipe inviabilizando a ampliação do programa (planejada para 2019)

- Recebimento de 1 voluntária para o programa peixe boi com foco no: monitoramento pré e 
pós soltura do peixe-boi Luiz Gonzaga . 



PROGRAMA DE VOLUNTARIADO

Voluntariado 



EXPOSIÇÃO ITINERANTE

• Forte Santo Ignácio de Loyola em Tamandaré/PE (Jan-Jun)

• I Encontro da Biodiversidade Marinha da Faculdade Frassinetti do Recife (FAFIRE), com a 
temática “Os desafios da conservação marinha”. (Jun)

• Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) - UFAL. (Jul)

• Shopping Pátio Maceió – evento  direcionado para a evidência de iniciativas para a proteção 
da biodiversidade alagoana. (Ago-Set)

• II Hosptur no Instituto Federal,  Campus Maragogi/AL (Set)

Forte de Tamandaré Faculdade Fafire UFAL- SBPC



Apoiar realização de projetos de educação ambiental e gestão de conflitos para pescadores 
de Barra de Santo Antônio 

Projetos de Intervenção em GSA

Publico Alvo: pescadores artesanais (100 participantes)

Realização: ICMBio e Associação dos Jangadeiros da Barra de Santo Antônio 

Objetivo: formação visando o planejamento de ações em defesa do território pesqueiro 

Desenvolvimento: 4 encontros 

Temáticas trabalhadas: história da organização dos pescadores no Nordeste e no Brasil; pressão 
turística e imobiliária sobre as comunidades; problemas e conflitos ambientais do município; marcos 

legais para defesa do território dos povos e comunidades tradicionais 

Resultado: plano de ação construído coletivamente estabeleceu como meta a definição e
garantia dos acessos às praias e territórios da pesca artesanal nas praias da Ilha da Crôa, de Santa 

Luzia/Tabuba e do Carro Quebrado 



Projetos de Intervenção em GSA



Comunicação 

Fortalecimento do uso das redes sociais (Facebook e Instagram) e do Site institucional da 
APA Costa dos Corais

• Concluímos 2018 com:

→ 2017 seguidores;
→ 61% mulheres;
→ Faixa etária de Interação 25 a 34 anos;
→ 62% público maceioense;
→ 98% público brasileiros

Icmbio_costadoscorais



Fortalecimento do uso das redes sociais (Facebook e Instagram) e do Site institucional da 
APA Costa dos Corais

Comunicação 

• Concluímos 2018 com:

→ 4211 seguidores;
→ Facebook.com/icmbiocostadoscorais

• Concluímos 2018 com:

→ 11 Destaques/ICMBio em Foco;
→ subSite: www.icmbio.gov.br/apacostadoscorais



Comunicação 

• Visita técnica do Designer Marcelo Peri 
(Confecção de peças visuais);

• Placas, calendário, personagens e outros

• Outras questões:
• Exibição da Serie Expedição  Costa dos 

Corais a nível Local: TV Gazeta e Nacional 
(Programa Como será?) Rede Globo 

• Press Trip Toyota (Jornalistas e Digitais 
Influencers

• Planejamento do Mini Doc sobre a APA 
Costa dos Corais

Outras produções



Comunicação DOCUMENTÁRIO APACC
Em breve...



OBRIGADO


