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PLANO DE MANEJO DA AREA DE PROTEÇÃO 
AMBIENTAL DA PONTA DO ARAÇÁ 

 

Oficina de Planejamento Participativo 
 
 

Porto Belo / SC, 21 de Dezembro de 2011 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

Este documento descreve as reflexões ocorridas durante a Oficina de Planejamento Participativo, realizada 
no contexto da elaboração do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Ponta do Araçá (APA da 
Ponta do Araçá), ocorrida no dia 21 de Dezembro de 2011, nas dependências da Secretaria Municipal de 
Turismo, em Porto Belo/SC. 

Este evento faz parte do processo de elaboração do Plano de Manejo da APA da Ponta do Araçá, 
desenvolvido pela Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC, coordenado pela Prefeitura Municipal de 
Porto Belo. 

A Oficina de Planejamento Participativo constitui uma das etapas da metodologia utilizada pela UFSC para a 
elaboração do plano de manejo para a unidade de conservação (UC), que propõe ouvir e integrar os diversos 
representantes dos grupos sociais, dos setores público e privado envolvidos direta ou indiretamente com a 
UC. A Oficina teve como objetivo oportunizar a manifestação da comunidade local e entorno a respeito do 
planejamento da APA e o seu plano de manejo, considerando os resultados dos diagnósticos elaborados 
pelas equipes técnicas de estudos. Nesta etapa buscou-se colher junto aos diversos participantes, novos 
elementos para serem trabalhados durante a elaboração do plano de manejo, integrando-se as opiniões da 
comunidade como o das equipes técnicas envolvidas. 

O público alvo da oficina foi os membros do Conselho Gestor e outros atores-chave mapeados durante os 
diagnósticos - setores importantes, mas sem assento no Conselho e outros atores que detenham 
informações relevantes e que tenham demonstrado interesse direto no Plano de Manejo e Gestão da APA.  

O evento foi organizado pela UFSC, contratada para o desenvolvimento dos trabalhos de elaboração do 
Plano de Manejo da APA da Ponta do Araçá, com recursos da Prefeitura Municipal de Porto Belo/SC. 

 

2. CONTEXTO DA APA DA PONTA DO ARAÇÁ 

A iniciativa para a criação da Área de Proteção Ambiental no município de Porto Belo/SC foi decorrente da 
Ação Civil Pública (ACP) n° 97.0008755-7, datada de 17/12/1997, da Vara Ambiental Federal de Florianópolis, 
envolvendo a administração pública do município de Porto Belo por dano ambiental no Rio Rebelo. A ACP 
teve como autora a Colônia de Pescadores Z-8 de Porto Belo/SC. Como compensação ambiental pelo dano 
ambiental ocasionado, a administração pública municipal se comprometeu em criar uma Unidade de 
Conservação (UC) nas proximidades da localidade do Araçá, município de Porto Belo/SC. 

DECRETO Nº 395/2008 

"CRIA A ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA DA PONTA DO ARAÇÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" 
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ALBERT STADLER, Prefeito Municipal de Porto Belo, no uso das atribuições legais conferidas pelo Art. 41, III, 
art. 180 e seguintes da Lei Orgânica do Município, e com fundamento no art. 23, VI da Constituição da 
República Federativa do Brasil e tendo em vista o acordo firmado nos autos da Ação Civil Pública nº 
97.0008755-7, resolve, DECRETAR: 

Art. 1º Fica criada a Área de Proteção Ambiental - APA da Ponta do Araçá, visando compatibilizar a utilização 
dos recursos naturais com a proteção da biodiversidade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável 
da região. 

Art. 2º Nos termos desse decreto, fica a APA do Araçá, conforme acordado no Termo de Compromisso 
firmado em 2007 entre a Procuradoria da República no Município de Itajaí/SC, na pessoa do Dr. Marcelo da 
Mota, a Prefeitura Municipal de Porto Belo na pessoa do Prefeito Albert Stadler, e alguns dos proprietários 
de imóveis abrangidos pela APA, identificados como João Batista Saldanha, Pier Luigi Como, Augusto Bayer 
Neto, Sérgio Roberto Waldrich, Rodrigo Barroso e Anton Karl Biedermann e o estabelecido no "Plano Básico 
de Zoneamento Ambiental" elaborado pela empresa CARUSO JR. Estudos Ambientais & Engenharia Ltda, 
assim especificada: Tem como limite SUL a propriedade do Sr. Píer Luigi Como, no sentido NORTE a área se 
estende até a Ponta de Porto Belo ou da Enseada, à OESTE, faz limite com o Oceano Atlântico, e à LESTE se 
estende até a linha do divisor de águas do morro, elemento topográfico natural que foi utilizado para a 
divisão dos municípios de Porto Belo e Bombinhas, totalizando uma área de 140,7 ha. Estão incluídas na 
área, a Praia do Caixa D´ Aço e a Praia do Estaleiro, conforme mapa em anexo que faz parte integrante do 
presente decreto. 

Art. 3º Aplica-se a APA da Ponta do Araçá, as disposições pertinentes contidas na Legislação Federal, Estadual 
e Municipal. 

Art. 4º O Município de Porto Belo no prazo máximo de 30 (trinta) nomeará através de Decreto o Conselho 
Gestor, composto por entidades governamentais e não governamentais. 

Art. 5º O Conselho Gestor devidamente nomeado providenciará a elaboração do Plano de Manejo e o 
Programa de Proteção da APA da Ponta do Araçá. 

Art. 6º O acompanhamento das atividades desenvolvidas na APA da Ponta do Araçá, bem como o controle e 
a fiscalização das disposições contidas neste decreto será exercida pelo Município de Porto Belo. 

Art. 7º Este Decreto entra em vigor a partir da data de sua publicação. 

Art. 8º Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Porto Belo, 30 de abril de 2008. 

ALBERT STADLER 

Prefeitura Municipal 
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3. ABERTURA DA OFICINA 
A Oficina foi aberta pelo Sr. Maurício Graipel - Coordenador do Projeto de Elaboração do Plano de Manejo, 
dando as boas-vindas e agradecendo a presença de todos. Repassou a condução dos trabalhos ao moderador 
da oficina Sr. Sérgio Cordioli, que apresentou os objetivos e a programação da oficina bem como, 
encaminhou a apresentação de todos os participantes. Finalizou-se a abertura do encontro com a 
contextualização e importância desta oficina de Planejamento Participativo no conjunto de etapas previstas 
para a elaboração do Plano de Manejo da APA. 

 

4. OBJETIVOS DA OFICINA 

O objetivo geral da oficina foi coletar subsídios para a elaboração das diretrizes de planejamento do Plano de 
Manejo da APA. Mais especificamente, buscou-se: 

 Identificar, de forma preliminar, os elementos estratégicos da APA e seu entorno considerando os 
resultados obtidos com os diagnósticos; 

 Propor diretrizes de planejamento para o fortalecimento dos elementos positivos e a neutralização dos 
negativos;  

 Indicar os potenciais de cooperação para a implementação do Plano de Manejo as APA.  
 

 

5. ESTRUTURA DO PROGRAMA 

A programação desenvolvida foi a seguinte. 

14h00: Abertura e apresentação da metodologia e dos participantes.  
14h30: Análise dos pontos fortes e fracos no interior da APA e identificação das oportunidades e ameaças do 
entorno da APA e sua localização espacial. 
15h30: Construção de propostas de ação para o interior da APA. 
17h00: Intervalo. 
17h30: Identificação de instituições com potencial de cooperação com a APA. 
18h00: Próximos passos para a conclusão do plano de manejo.  
18h30: Avaliação e encerramento da oficina.  

 

 
          Foto 1 – Plenária  
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6. PROCESSO METODOLÓGICO  

A Oficina constou, basicamente, dos seguintes passos e dinâmicas: 

1. Breve apresentação da síntese dos diagnósticos da APA da Ponta do Araçá, pela equipe da UFSC, 
abordando os principais resultados obtidos com os estudos técnicos realizados na área; 

2. Realização de debates para a identificação dos elementos estratégicos da APA e seu entorno, 
considerando os resultados obtidos com os diagnósticos, na perspectiva dos proprietários de áreas no 
interior da APA, da comunidade no interior e entorno da APA da Ponta do Araçá e entidades representantes 
da sociedade civil organizada de Porto Belo.  

3. Realização de debates para propor diretrizes de planejamento para serem trabalhadas no decorrer da 
elaboração do Plano de Manejo, seja para o fortalecimento dos elementos positivos identificados (pontos 
fortes e oportunidades) ou a neutralização dos negativos (pontos fracos ou ameaças);  

4. Realização de debates para identificar os potenciais de cooperação para a implementação do Plano de 
Manejo da APA – instituições públicas, privadas e do terceiro setor que atuam no âmbito local, estadual ou 
nacional;  

Além dos princípios e ferramentas de um planejamento participativo, o enfoque participativo foi a base 
metodológica que fundamentou a oficina, reunindo técnicas e instrumentos que facilitam o processo de 
debate e de intercâmbio de experiências. Os principais elementos do enfoque participativo utilizados nestas 
oficinas foram, entre outros: 

 As apresentações técnicas tiveram o objetivo de nivelar as informações relativas aos resultados dos 
diagnósticos elaborados na APA da Ponta do Araçá. 

 O moderador como elemento imparcial, de equilíbrio e catalisador para as diversas ideias que 
apareceram decorrentes do processo grupal;  

 A visualização móvel consistindo no registro visual contínuo de todo o processo, mantendo as ideias 
sempre acessíveis para todos;  

 A problematização como mecanismo para evitar a dominação e ativar o intercâmbio de ideias entre 
os participantes;  

 As sessões plenárias como espaço de participação e de intercâmbio de ideias.  
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7. SÍNTESE DOS DIAGNÓSTICOS DA APA DA PONTA DO ARAÇÁ 

Iniciou-se a Oficina com a apresentação, realizada pelo Sr. Eduardo Hermes Silva, Sr. Maurício Graipel e Sra. 
Ana Lídia Brizola - membros da equipe da UFSC, de uma síntese dos diagnósticos da APA da Ponta do Araçá 
elaborados ao longo do ano de 2011, resultados estes que subsidiarão a estruturação do seu plano de 
manejo. A seguir, os aspectos destacados durante a apresentação. 
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Foto 2 - Maurício Graipel e Eduardo Hermes 
 

 
Foto 3 – Eduardo Hermes e a plenária 
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Foto 4 – Ana Lídia Brizola, Eduardo Hermes e Maurício Graipel – Equipe da UFSC 

 

 

 
Foto 5 – Sérgio Cordioli - Moderador 
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8. ANÁLISE DO CONTEXTO ATUAL DA APA 
Nesta etapa se procurou desenvolver um processo de reflexão coletiva para identificar os principais pontos 
fortes e fracos no interior da APA e as oportunidades e ameaças à APA. Esta reflexão torna-se relevante na 
medida em que complementa a análise técnica realizada pela equipe da UFSC com a percepção da 
comunidade que habita a APA e seu entorno, gerando-se novos elementos que serão considerados no 
processo de estruturação do Plano de Manejo. O resultado desta sinergia será uma maior identificação dos 
moradores com o planejamento que está sendo elaborado. 
 

 

8.1 Interior da APA 
 
a) Quais são os pontos fortes que podemos identificar na área da APA? 

 Grande riqueza de fauna e flora. 
 Beleza cênica. 
 Sítios arqueológicos. 
 História do local (memória). 
 Potencial para o desenvolvimento de turismo sustentável a partir de elementos culturais da 

comunidade tradicional de pescadores – artes da pesca e processamento de pescados. 
 Singularidade geológica e cultural. 
 Presença de um corredor natural de costão. 
 Qualidade da água do mar. 
 Facilidade de controle do fluxo de pessoas, por ter acesso viário único. 
 Comunidade tradicional no entorno. 
 Bens culturais materiais e imateriais.  
 Presença de jardins suspensos (costão). 

 
 

b) Quais são os pontos fracos que podemos identificar na área da APA? 
 Ação de pesca predatória. 
 Pressão de caça. 
 Degradação da área pelo lixo e esgoto não tratados. 
 Trilhas turísticas mal planejadas. 
 Segurança pública frágil. 
 Infraestrutura viária. 
 Visitação indiscriminada à área e sem controle. 
 Risco de erosão em algumas áreas, pelo tipo de solo encontrado. 
 Educação ambiental deficitária. 
 Retirada de bromélias. 
 Poucas oportunidades de geração de renda à pesca para a comunidade local. 
 Baixa qualidade da água nas enseadas, em especial no Caixa D´aço - tráfego de grande número de 

embarcações. 
 Poluição visual por cartazes, jardins e arquitetura das casas. 
 Falta de estrutura para o turismo sustentável. 
 Utilização da área que vai além da sua capacidade de carga. 
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8.2 Exterior da APA 
 
c) Quais são as principais oportunidade que podemos identificar na área de entorno da APA? 

 Produção artesanal com alto valor agregado. 
 Construção de uma identidade socioambiental. 
 Atração de projetos para o desenvolvimento sustentável. 
 Trilhas tradicionais preservadas para o acesso da comunidade de pescadores. 
 Turismo qualificado. 
 Geração de emprego e renda complementares no âmbito do turismo sustentável 
 Educação ambiental. 
 Certificação de produtos e serviços. 
 Fortalecimento do Conselho da APA. 
 Criação da Fundação Municipal de Meio Ambiente, que poderá apoiar as ações da APA. 
 Conselho da Cidade como elemento de apoio. 
 Controle do acesso de turistas à região central da Comunidade tradicional e área da UC. 
 Código de obras para a APA. 

 
d) Quais são as principais ameaças que podemos identificar na área de entorno da APA? 

 Acesso de turistas, sem controle, à região central da comunidade tradicional e ao interior da APA. 
 Pressão imobiliária. 
 Falta de área de expansão urbana para a Comunidade Tradicional. 
 Não utilização de técnicas de construção de baixo impacto. 
 Fiscalização débil. 
 Falta de critérios transparentes para a fiscalização. 
 Desenvolvimento do turismo sobrecarregando a infraestrutura. 
 Urbanização que fragmente a área e seu entorno. 

 

 

 
 Foto 6 – Sérgio Cordioli e a Plenária 
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9. VISÃO DE FUTURO DA APA 
Nesta etapa procurou-se, por meio de um debate aberto, coletar elementos para auxiliar o atual Conselho 
Gestor na estruturação de uma visão de futuro para a APA, fornecendo elementos para a construção de 
convergências em relação aos projetos que serão desenhados para a área. Esta reflexão deverá auxiliar na 
redução de conflitos na medida em que exista uma visão de futuro comum, compartilhada e apoiada pela 
coletividade. 
 

 

a) Qual a nossa visão de futuro para a APA? 
 Ocupação compatível com a proteção da APA e da Comunidade tradicional. 
 Natureza “madura”, em consolidação. 
 Belezas naturais preservadas. 
 Estrutura de gestão competente, com ampla participação da comunidade, com profissional 

designado / contratado pelo poder público para atuar como gestor.  
 Educação ambiental fortalecida, utilizando a APA e a Comunidade Tradicional como espaços de 

vivências práticas. 
 Direito de propriedade preservado. 
 Harmonia entre os diversos atores que ali convivem. 
 Ser um modelo de UC para o Estado. 
 Atividade turística de baixo impacto e alto retorno, inclusive para a comunidade tradicional. 
 Centro de visitantes estruturado, com mercado para produtos locais e museu da APA / saber 

tradicional. 
 Comunidade tradicional reafirmada e integrada ao planejamento da UC. 
 Infraestruturas de saneamento adequadas. 
 Atrativos turísticos desenvolvidos na APA e entorno. 
 Pressão de pesca e retirada vegetal reduzidas. 
 Trilhas turísticas estruturadas.   
 Visitação à área e entorno compatível com sua capacidade, com fluxo de visitantes controlado. 
 APA como um elemento de orgulho para proprietários de áreas e comunidade tradicional. 

 
 

 
Foto 7 – Construção conjunta das análises e propostas 
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10. ESTRATÉGIAS PARA O PLANEJAMENTO. 
Nesta etapa se procurou identificar sugestões de ações (recomendações) para serem avaliadas pela Equipe 
Técnica da UFSC e inseridas no Plano de Manejo da APA, contemplando assim, as percepções e expectativas 
da comunidade. As ações foram desenhadas considerando os campos da análise de contexto feita 
anteriormente. 
 

a) Pontos fortes 
 Implantar estrutura de acolhimento para turistas, com lixeiras, sanitários, estacionamentos, coleta de 

resíduos, além de espaços para convívio e informações. 
 Recomendar ações positivas para o interior da APA. 
 Implantar viveiro de mudas nativas na APA. 
 Identificar atividades locais artesanais e com potencial de mercado para serem incentivadas. 
 Fortalecer o Conselho Gestor da APA. 
 Propor estrutura de gestão executiva da APA. 
 Desenvolver a identidade visual para a APA. 
 Propor processo de certificação de produtos e serviços artesanais locais. 

 

b) Pontos fracos 
 Propor o ordenamento da estrutura viária. 
 Prever a recuperação de áreas degradadas, pelos proprietários. 
 Desenvolver projeto de estruturação dos atrativos turísticos. 
 Realizar estudos para passagem de animais. 
 Padronizar a identificação e sinalização da APA. 
 Prever ações de retirada de atividades de impacto no entorno da APA. 
 Reorganizar o sistema de trilhas. 
 Demarcar e sinalizar os limites da APA. 
 Sinalizar áreas de risco. 
 Propor estrutura para mirantes. 
 Propor rede de distribuição de água na APA. 
 Prever ordenamento para a utilização da água do interior da APA. 
 Propor educação ambiental sistemática na APA. 
 Propor sistema de tratamento de esgotos modular. 
 Desenvolver formas de apoio às famílias carentes na instalação de sistema modular de esgotos e 

outras necessidades (calçadas, etc.). 
 Propor Código de Postura para a APA. 

 

 

c) Oportunidades 
 Estruturar recomendações para pesquisas complementares. 
 Desenvolver estrutura de informações aos visitantes. 
 Organizar centro de visitantes e mercado local. 
 Propor a capacitação da comunidade para exercer funções diferenciadas. 
 Prever a utilização de arquitetura sustentável envolvendo coleta de água, aproveitamento de luz 

natural e de energia. 
 

d) Ameaças 
 Definir a capacidade de carga da APA. 
 Prever a manutenção da conectividade interna da APA. 
 Criar mecanismos de controle dos acessos. 
 Subsidiar a comunidade tradicional e demais moradores da região com informações sobre a APA. 
 Definir critérios de ocupação e para a fiscalização da APA. 
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11. ANÁLISE DE COOPERAÇÃO 
Como última etapa do processo de reflexão conjunta identificou-se as possíveis instituições que poderão 
cooperar na implementação do Plano de Manejo da APA, considerando o contexto local, regional e nacional. 
 

a) Que instituições poderão cooperar na implementação do Plano de Manejo da APA? 
 
Local: 

 Casa do Turista. 
 Associações dos Orquidófilos Costa Esmeralda. 
 Convention e Visitors Bureau. 
 Prefeitura de Bombinhas. 
 RPPN Morro do Zimbros. 
 Câmara dos Dirigentes Lojistas de Porto Belo. 
 Pioneira da Costa. 
 Associação de Pescadores. 
 Pousadas. 
 Ilha João da Cunha. 
 Iate Clube de Porto Belo. 

 

 

Estadual 
 Epagri. 
 Sebrae SC. 
 Associação Acolhida na Colônia. 
 Univali. 
 Policia Ambiental. 
 Santur. 

 

 

Nacional 
 UFSC. 
 Secretaria de Patrimônio da União – SPU. 
 Instituto Baleia Franca. 
 APA Baleia Franca. 
 Rebio Arvoredo. 
 Capitania dos Portos. 

 
 

 

12. AVALIAÇÃO DO ENCONTRO 
A Oficina foi concluída com uma rápida avaliação do encontro. 

 Temos um histórico de ações frustradas o que sempre causa uma baixa expectativa em relação à 
continuidade e aos resultados. Precisamos tomar cuidado extra para que este fato não se repita. 

 A produção da oficina foi boa. 
 O conteúdo foi bom, possibilitando a ampla e democrática manifestação da comunidade presente. 
 A preocupação é como fazer acontecer – quem irá gerenciar o plano de maneja e a APA. 
 Democrática e participativa. 

 

 
13. ENCERRAMENTO DA OFICINA 
A Oficina foi encerrada pelo Sr. Maurício Graipel, que agradeceu a disposição de todos os presentes de 
colaborar com a equipe da UFSC e da Prefeitura Municipal na construção do Plano de Manejo da APA. 
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14. PARTICIPANTES DA OFICINA 
 

 

 


