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Fachada da sede do Projeto Baleia Franca Crianças brincando de fotoidentificação de 
baleias franca

Oficina de Jogos

   Máscaras para o teatro interativo sobre os biomas brasileiros

Abrindo o baú do tesouro na caça ao tesouro



P2 Título do projeto ambiental participante:

De Férias com as Baleias – Verão 2017/2018

P3 Categoria de inscrição:

(sem legenda)

Selecione: Educação Ambiental

P4 Escreva um breve resumo do projeto, contendo o local onde é desenvolvido, seus principais objetivos e
resultados ambientais: (O texto deve ter, obrigatoriamente, no mínimo 800 e no máximo 1.000 caracteres com
espaços.)

O programa “De Férias com as Baleias - verão 2017/2018”, oferecido pelo Projeto Baleia Franca/Instituto Australis ocorreu durante 
o período de férias escolares (dezembro, janeiro e fevereiro). O programa visa atingir o público infantil que passa férias na região 
(moradores e/ou turistas), a fim de transmitir conhecimentos científicos e de proporcionar atividades diferenciadas durante as 
férias. As atividades são dividas em duas categorias: Cinebaleia - que aborda temáticas ambientais a partir de filmes e animações 
infanto-juvenis - e oficinas eco-educativas, jogos e brincadeiras. Com estas atividades as crianças aprendem brincando e assim 
contribuem para um mundo melhor, levando as informações adquiridas para casa e para a escola. Além da equipe técnica 
envolvida neste trabalho, diversos estudantes de áreas afins ao programa auxiliam na elaboração e execução das atividades de 
forma voluntária (cerca de 30 pessoas). Nesta edição 664 crianças estiveram presentes nas 24 atividades.

P5 Sobre a organização participante:

Razão social: Instituto Australis de Monitoramento Ambiental

Nome fantasia: Instituto Australis

CNPJ: 22961984/0001-00

Setor de atuação: Defesa da Vida Silvestre e Monitoramento Ambiental

Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 28/07/2015

Número de colaboradores: 18

Faturamento:(anual em R$) Não se aplica

Investimento ambiental:(anual em R$) Não se aplica

nº 77nº 77
COMPLETASCOMPLETAS

Coletor:Coletor:  Web Link 1  Web Link 1 (Link)(Link)
Iniciado em:Iniciado em:   sexta-feira, 9 de março de 2018 17:17:00sexta-feira, 9 de março de 2018 17:17:00
Última modificação:Última modificação:   sexta-feira, 9 de março de 2018 17:29:33sexta-feira, 9 de março de 2018 17:29:33
Tempo gasto:Tempo gasto:   00:12:3300:12:33
Endereço IP:Endereço IP:   167.250.179.218167.250.179.218
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P6 Informações de contato:

Endereço: Avenida Atlântica, sem número

Bairro: Itapirubá Norte

Cidade: Imbituba

Estado: Santa Catarina

CEP: 88780-000

Telefone com DDD: 048 3255-2922

P7 Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:

Nome completo: Kátia Bolis

Cargo: Educadora ambiental

E-mail: katia@baleiafranca.org.br

Telefone com DDD: 048 99143-1300

P8 Informações sobre o responsável pelo projeto:

Nome completo: Karina Rejane Groch

Cargo: Diretora de Pesquisa

E-mail: karina@baleiafranca.org.br

Telefone com DDD: 048 99919-4400

P9 Informações sobre a direção da empresa:

Nome do(a) presidente ou principal diretor(a): Karina Rejane Groch

Cargo: Diretora de Pesquisa

E-mail: karina@baleiafranca.org.br

Telefone com DDD: 048 99919-4400

P10 Por quais normas a organização é certificada? Não se
aplica
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P11 Faça um breve histórico da organização participante e de suas principais práticas de gestão ambiental:
(Máx. 4.000 caracteres.)

O Instituto Australis de Pesquisa e Monitoramento Ambiental é uma organização sem fins lucrativos criada em 2015 para auxiliar 
na manutenção das atividades do Programa de Pesquisa e Conservação da Baleia Franca Austral – Projeto Baleia Franca. O 
Projeto Baleia Franca foi criado em 1982 a partir do reaparecimento das baleias franca em Santa Catarina, a fim de garantir a 
sobrevivência e recuperação populacional dessa espécie no Atlântico Sul Ocidental. É dedicado à pesquisa científica, 
monitoramento e proteção da população sobrevivente de baleias franca no Brasil. Atua na formulação de políticas públicas, 
educação e sensibilização do público para a conservação da espécie, e na valorização das baleias como patrimônio histórico e 
turístico. O Instituto também atua em outros Programas, como o Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-
BS), e o Programa de Monitoramento de Cetáceos do Porto de Imbituba – SC.
O Instituto conta com uma equipe técnica que coordena as atividades de pesquisa e educação ambiental, e também com o apoio 
de voluntários para a execução das atividades. Os voluntários são estudantes ou recém-formados de diversas áreas como 
biologia, medicina veterinária, oceanografia, biologia marinha, engenharia de pesca, entre outros. A participação dos voluntários é 
fundamental para o sucesso das atividades de educação e sensibilização do público, além de proporcionar ao voluntário uma 
experiência complementar à sua formação, acompanhando o dia a dia de uma organização não governamental bem como 
preparando para a atuação profissional.

P12 O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não.

P13 Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (Máx. 3.000 caracteres.)

A baleia franca austral (Eubalaena australis, Desmoulins 1822) foi uma das espécies de baleia mais abundantes em águas 
brasileiras, porém a caça indiscriminada levou a espécie à beira da extinção. As populações de baleias francas foram alvo da 
exploração comercial no mundo inteiro até o início do século XX. Estima-se que a população original no Hemisfério Sul, antes das 
atividades de caça, era em torno de 90.000 indivíduos. Tem-se registro de atividades de caça à baleia franca no litoral do Brasil, 
desde a Bahia até Santa Catarina. A baleia franca era considerada a “baleia certa” para caçar por sua docilidade e vulnerabilidade, 
lentidão e espessa camada de gordura. Por isso, era o principal alvo das atenções dos baleeiros que utilizavam a sua espessa 
camada de gordura para a extração de óleo empregado na iluminação, lubrificação e fabricação de argamassa para construções, 
bem como as barbatanas para a fabricação de espartilhos. 
A caça indiscriminada ocorreu ao longo de quase 400 anos e levou a espécie à beira da extinção. No Brasil, até 200 baleias eram 
mortas anualmente pelos barcos de uma só Armação Baleeira, vitimando, de norte a sul, toda a população brasileira da espécie. O 
último registro de caça da baleia franca no litoral do Brasil data de 1973 na cidade de Imbituba, SC. Após esta data, a população 
parecia ter sido eliminada na região, e a maioria das informações sobre a presença destes animais eram casos isolados, muitas 
vezes não confirmados, ou provenientes de animais encalhados. Somente a partir da década de 80 foram reavistados no litoral 
sul-sudeste do país os primeiros indivíduos após o término das atividades de caça.
Mesmo com o reaparecimento das baleias franca, muitas pessoas que frequentam a região não conhecem estes animais e pouco 
sabem sobre seus hábitos e características. Muitos turistas visitam a região somente durante o verão e sequer imaginam que no 
inverno as águas daqui recebem ilustres visitantes.
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P14 Qual foi a solução encontrada? (Máx. 3.000 caracteres.)

O Projeto Baleia Franca foi criado em 1982, com o objetivo fundamental de garantir a sobrevivência e a recuperação populacional 
da baleia franca em águas brasileiras, através de duas linhas de ação principais: investigação científica através dos 
monitoramentos aéreo e terrestre, e atividades de educação ambiental. Os primeiros anos consistiram principalmente de esforços 
para o levantamento de informações sobre a presença da espécie em Santa Catarina, e conscientização da população através de 
placas informativas. No final da década de 80, os primeiros levantamentos aéreos permitiram a obtenção de informações inéditas 
sobre a ocorrência e distribuição da espécie no sul do Brasil. Atualmente há registros de ocorrência desde o Rio Grande do Sul até 
a Bahia, com uma concentração entre o litoral centro-sul de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Através de avistagens a 
partir de terra e censos aéreos, foi possível estabelecer uma área principal de concentração reprodutiva destes animais, a partir da 
qual foi criada a Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, em setembro de 2000. Nesta área, a maioria das avistagens 
consiste de pares de mãe/filhote, mas também são observados grupos de adultos e indivíduos solitários. Ao longo dos anos a 
população de baleias franca foi crescendo e permanecendo cada vez mais tempo na região da APA da Baleia Franca, 
proporcionando uma oportunidade de atrativo turístico durante os meses de inverno. A inauguração da sede do Projeto Baleia 
Franca em 2003, com seu Centro de Visitantes, passou a proporcionar ao visitante um espaço de informações permanentes sobre 
a presença da espécie na região, contribuindo para a sensibilização do público sobre a sua conservação e recuperação 
populacional. A partir da existência do espaço permanente, foi possível estabelecer novas frentes de atuação para a sensibilização 
do público. Ao longo dos anos foram desenvolvidos programas de educação ambiental e ampliada a atuação da instituição ao 
longo do ano inteiro, com projetos em escolas e atividades durante o verão, atingindo também o público que frequenta a região nos 
meses de verão. Todo trabalho realizado no Projeto Baleia Franca visa levar conhecimento científico de forma acessível aos 
moradores e turistas, agregando conhecimento sobre as baleias franca e todo o meio ambiente.
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P15 Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é (ou foi) desenvolvido: (Máx. 5.000
caracteres.)

O Programa de Educação Ambiental é direcionado a escolas, moradores e o público que frequenta a região em períodos 
específicos como a temporada das baleias e as férias de verão e inverno. Durante as férias de verão de 2017/2018 aconteceu 
mais uma edição do Programa “De Férias com as Baleias”, uma atividade desenvolvida desde 2006. O programa visa levar o 
conhecimento científico de forma acessível para crianças, transformando termos técnicos e temas ambientais em brincadeiras e 
atividades lúdicas. 
Na edição verão 2017/2018, o Programa foi realizado de 14 de dezembro de 2017 a 03 de março de 2018, contabilizando 24 
atividades. As atividades divididas entre o Cinebaleia, que acontecem as quintas-feiras e as oficinas e brincadeiras realizadas aos 
sábados, abordam temas escolhidos em conjunto pelo grupo de voluntários em atuação. Após a escolha dos temas, inicia a fase 
de adequação de linguagem e produção dos materiais necessários.
As atividades têm 2h de duração (14h30 às 16h30) e contam com momentos de descontração - com jogos lúdicos, momentos de 
produção de materiais (pintura, recorta e cola, modelagem em argila, entre outros) e momentos de conversa e troca de 
experiências. 
Antes das atividades ocorre a divulgação nas praias de Itapirubá Norte e Sul. As atividades iniciam com a apresentação das 
características da baleia franca, utilizando diversos materiais. O principal deles é a “Felícia”, que consiste réplica de uma baleia 
franca com 1 metro de comprimento, feita em fibra. A “Felícia” é a mascote do Projeto Baleia franca e tem as características 
individuais de uma baleia fotoidentificada pelo PBF desde 1999. Além da Felicia, jogos, dinâmicas e brincadeiras são utilizadas 
nesse momento. Em dias de Cinebaleia, a interação com as crianças é feita no final do filme, através de quizzes de perguntas.
Durante a organização e idealização dos materiais para as oficinas, toda equipe também se prepara. Diversas pesquisas são 
realizadas para que as informações transmitidas sejam fiéis à realidade e com qualidade técnica. Independente da atividade, seja 
jogos na praia, ou reutilização de materiais para construção de brinquedos e afins, a educação ambiental acontece o tempo todo 
pela equipe capacitada. Durante as atividades, ficamos imersos nesse universo pensante e nos transformamos (crianças e equipe) 
em participantes ativos da natureza. Além das crianças, muitos pais e familiares acompanham as atividades. Famílias que nem 
sempre sabem que as baleias freqüentam a região durante os meses frios passam a conhecer um pouco mais sobre as gigantes 
do mar e todo ecossistema marinho e seus arredores.
Após a finalização da atividade, nos reunimos para destacar pontos importantes para que as atividades possibilitem cada vez mais 
essa troca de conhecimentos e informações acerca da natureza. Dessa reunião sai um relatório que descreve a atividade, desde a 
idealização até a execução. 
A grande novidade do programa “De Férias com as Baleias - verão 2017/2018” foi o certificado de ‘Amigo da Baleia’ entregue a 
toda criança participante. Cada uma das 24 atividades gerou um carimbo temático (cauda de baleia, máscara de carnaval, 
golfinho, tubarão e baleia ciclista) de participação. No final do programa, as crianças puderam retirar informações científicas acerca 
das baleias, relacionadas ao número de carimbos no certificado. E além disso, cada criança recebeu uma carteira de fidelidade 
com seu número de registro, assim como acontece no catálogo de fotoidentificação das baleias.

5 / 7

Formulário de Inscrição do 25º Prêmio Expressão de Ecologia (2017-2018) SurveyMonkey



P16 Quais foram os resultados alcançados com o projeto? (Máx. 4.000 caracteres.)

O programa “De Férias com as Baleias – Verão 2017/2018” iniciou suas atividades no dia 14/12/2017 e finalizou no dia 03/03/2018.
Durante este período 24 atividades foram realizadas, com o apoio de 31 voluntários. 
Durante o mês de Dezembro, a equipe de 11 voluntários atendeu 203 crianças com faixa etária entre 2 e 14 anos. A turma de 
Janeiro de 10 voluntários atendeu 296 crianças com idades entre 2 e 24 anos. Já a equipe de Fevereiro foi composta por 10 
voluntários e atendeu 165 crianças com idades entre 3 e 14 anos.  Ao todo 664 crianças participaram das atividades.
Além das crianças atendidas durante este período cerca de 1600 visitantes foram recebidos na sede do Projeto Baleia Franca de 
11/12/2017 a 03/03/2018
Segue a lista das atividades realizadas durante o programa “De Férias com as Baleias”:
14/12 – Cinebaleia – UP Altas Aventuras
16/12 – Oficina de Argila
21/12 – Cinebaleia – Lórax: Em busca da trúfula perdida
23/12 – Oficina de Música (reciclagem)
28/12 – Cinebaleia – Irmão Urso
30/12 – Oficina de Pintura
04/01 – Cinebaleia – Vida de Inseto
06/01 – Jogos na Praia
11/01 – Cinebaleia – Madagascar
13/01 – Oficina de Origami
18/01 – Cinebaleia – Sammy: A grande fuga
20/01 – Oficina de reciclagem: montando seu transporte
25/01 - Cinebaleia – Tá dando onda
27/01 – Oficina de Xilogravura
01/02 – Cinebaleia – Aventura com os Kratts: o assobio dos golfinhos
03/02 – Teatro interativo: Biomas Brasileiros
08/02 -  Cinebaleia- Rio 2
10/02 – Carnaval da Bicharada
15/02 – Cinebaleia – Happy Feet
17/02 – Caça ao tesouro
22/02 – Cinebaleia – Moana: Um mar de aventuras
24/02 – Oficina de reciclagem – Cofres
01/03 – Cinebaleia – Aventura com os Kratts: grudados em um tubarão
03/03 – Oficina: Conhecendo a cidade de verdade com a Franquita.

P17 Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

O Programa De Férias com as Baleias edição de 2017/2018 foi mantido pelo Instituto Australis e por doações do público 
participante das atividades.

P18 Data de início do projeto: (Ex.: 01/02/2012)

11/12/2017

P19 O projeto está em andamento e terá continuidade? Caso não, descreva a data do término dele: (Ex.:
31/12/2017)

O “De Férias com as Baleias” é um programa permanente do Projeto Baleia Franca/Instituto Australis, lançado em 2006 e terá 
continuidade. A edição do verão 2017/2018 finalizou no dia 03/03/2018.
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P20 Investimento (R$) total com o projeto inscrito no 25º Prêmio Expressão de Ecologia: (Use somente o valor
numérico. Ex.: 25.868,52.)

10400,00

P21 Número de pessoas que participaram do projeto: (Use somente o valor numérico. Ex: 10.868.)

Voluntárias 31

Remuneradas 3

P22 Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto? (Use somente o valor
numérico. Ex.: 5.850.)

Pessoas 2264

Famílias Não foi possível contabilizar

Animais 1espécie alvo diretamente. Indiretamente as espécies
que vivem na APA (Área de Proteção Ambiental) da
Baleia Franca, as espécies alvo do PMP (Projeto de
Monitoramento de Praias) e o meio ambiente.

Espécies Espécie alvo - Baleia franca austral (Eubalaena
australis)

P23 Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto: (Esta questão exige ao menos um resultado
quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25 crianças atendidas pelo
programa ambiental; 150 animais beneficiados)

Resultado 1 664 crianças participantes

Resultado 2 1600 pessoas atendidas no centro de visitantes do
Projeto Baleia Franca

Resultado 3 31 estudantes participaram da organização e execução
das atividades

Resultado 4 12 filmes e documentários com temática ambiental
foram passados e discutidos

Resultado 5 12 oficinas com diversos temas ambientais
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