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1. APRESENTAÇÃO

O presente relatório refere-se à primeira fase do processo de planejamento para a elaboração
do Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (APABF), através da realização
da Primeira Oficina de Planejamento Participativo (OPP), realizada entre os dias 02 e 05 de Agosto,
no Turist Hotel, no município de Laguna.
A Primeira OPP teve como objetivo construir os principais fundamentos que nortearão o
Plano de Manejo da APA da Baleia Franca: missão, visão, mapa situacional e objetivos estratégicos. A
oficina teve como público-alvo o Conselho Gestor da APABF e as instituições convidadas.
A metodologia utilizada na oficina foi a do enfoque participativo, a partir da combinação de
dois métodos principais de moderação trabalhos em grupo, o Metaplan e o ZOOP (Planejamento de
projeto Orientado por Objetivos), as quais visavam facilitar o diálogo, a troca de conhecimentos e a
construção coletiva dos fundamentos para o Plano de Manejo. A oficina foi construída a partir da
visão de que a APABF constitui-se em um território, onde as relações ultrapassam os limites políticos
jurídicos,

chegando

a

outras

dimensões

e

escalas,

como

a

cultural

e

a

econômica

(HAESBAERT,1997).
Desta forma, a OPP foi estruturada a partir dos seguintes eixos temáticos:
-

Nivelamento sobre o que é planejamento participativo;

-

Resgate histórico e contextualização sobre a unidade e a construção do Plano de Manejo;

-

Noção teórica-conceitual sobre território e identidade no contexto da APA;

-

Construção da Missão, Visão, Mapa situacional e Objetivos Estratégicos;

-

Análise e estruturação dos problemas, conflitos e potencialidades;

-

Identificação dos temas geradores trabalhados na OPP;

-

Definição de agenda para as oficinas setoriais;

Ao final, o trabalho coletivo construído durante a OPP foi apresentado e validado em sessão
plenária extraordinária do Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca
(CONAPABF), realizada no dia 05, último dia da OPP, no mesmo local.
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2. PLANEJAMENTO DA OPP

2.1 Reuniões com a Coordenação
Entre os dias 07 e 27 de Julho de 2016 foram realizadas reuniões presenciais e via Skype
(duas semanais) para integração e alinhamento da coordenação local do processo participativo,
definição da programação e da mobilização da Primeira Oficina de Planejamento Participativo para
elaboração do Plano de Manejo da APABF. A Coordenação local é composta pelo chefe da unidade
Cecil Maya, pela analista ambiental da APABF Deisi Balensiefer, pela consultora Deisiane Delfino e a
prestadora de serviço Sandra Severo.
Em uma das reuniões, realizada na sede do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro (PEST)
participaram, além da coordenação local: o analista ambiental aposentado da APABF Simão Marrul
Filho; a chefe e o técnico do Parque Estadual do Tabuleiro (PEST), respectivamente, Morgana Eltz e
Luiz Pimenta; e a consultoria contratada para elaboração dos mapas do Plano de Manejo.
A programação da Primeira OPP foi construída e estruturada com base no documento
elaborado pelo GT Plano de Manejo em agosto de 2015, intitulado “Relatório de planejamento
metodológico do Plano de Manejo da APABF”, prevista para ser realizada em quatro dias de trabalho
com o CONAPABF e convidados - em formato de imersão - com validação do processo em reunião
plenária extraordinária a ser realizada no último dia da OPP.
Anteriormente à realização da OPP os participantes receberam por e-mail material de apoio
para leitura prévia, que seguem anexo a este relatório: a) “Notas Preparatórias” para a oficina,
contendo os conceitos básicos que conduziram a estruturação conceitual do Plano de Manejo da
APABF, elaborado por Simão Marrul; b) texto sobre território e identidade, de Marcos Aurélio
Saquet.

2.2 Oficina com o GT PM
Em 28 de julho de 2016, foi realizada uma oficina com o GT Plano de Manejo (GT PM) do
CONAPABF, com o objetivo de possibilitar o alinhamento para a realização da OPP, de forma a
refinar a metodologia, o material de apoio e pensar os primeiros passos para as oficinas setoriais.
A oficina foi realizada em período integral, na sede do Gaia Village e contou com a
participação de membros do GT PM do CONAPABF, da equipe da APABF, da Secretaria Executiva
do CONAPABF, do Centro de Pesquisa e Gestão de Recursos Pesqueiros do Litoral Sudeste
(CEPSUL/ICMBio) e consultoria dos mapas para o Plano de Manejo.
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O encontro teve como objetivos: a) realizar um alinhamento com o GT PM para a realização
da OPP; b) aperfeiçoar a estrutura e o roteiro da OPP; c) apresentar e discutir a caracterização do
Plano de Manejo; d) conhecer os mapas temáticos para a construção do Mapa situacional na OPP; e)
pensar a estrutura prévia das oficinas setoriais.
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3. A OFICINA DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO - OPP
3.1 Dados gerais
Data
Local
Público-alvo
Carga
horária
Objetivo
Moderação
Apoio

02, 03, 04 e 05 de Agosto de 2016
Turist Hotel - Laguna/SC
Conselho Gestor da APABF e convidados
30 horas
Construir, de forma participativa, os principais fundamentos que nortearão o
Plano de Manejo da APA da Baleia Franca
Deisiane Delfino
Cecil Maya (ICMBio), Cibele Munhoz (ICMBio), Sandra Severo (prestadora de
serviço), Simão Marrul Filho (analista ambiental aposentado APABF)

3.2 Participantes
Instituição
Setor Público
Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca (APABF)
Centro de Pesquisas e Gestão de Recursos Pesqueiros do
Litoral Sudeste e Sul (CEPSUL)
Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa
Catarina S.A. (EPAGRI)
Fundação Lagunense do Meio Ambiente (FLAMA)
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional
(IPHAN)
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de SC –
Campus Garopaba (IFSC)
MARINHA do Brasil - Delegacia da Capitania dos Portos em
Laguna
Prefeitura de Garopaba (PMG)
Prefeitura de Imbituba (PMI) - Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Econômico Sustentável (SEDES)
Prefeitura de Balneário Rincão (PMBR)
Secretaria do Patrimônio da União – Superintendência de SC
(SPU/SC)
Universidade do Estado de SC – Centro de Ensino Superior da
Região Sul (UDESC/CERES)
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)

Representante

Cecil Maya
Ana Maria Torres
Walter Steenbock
Anderson Kangerski
Inácia Machado
Vladimir Stello
Elisa Serena
Gilson Teixeira
Marcus Israel
Hemerson Mafra
Adiana Garlini
Adelina Pinto
Pedro Castilho
René Birochi

Setor Usuários dos Recursos
Associação Comunitária Paes Leme (ASCOPLE)
Evaldo Espezim
Associação dos Moradores da Praia dos Naufragados
Ademar do Espirito Santo
(AMOPRAN)
Associação Empresarial de Imbituba (ACIM)
Joaquim Guarache
Associação Empresarial de Tubarão (ACIT)
Marta Fogaça
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Cooperativa para Conservação da Natureza
(CAIPORA)
Conselho Comunitário de Ibiraquera (CCI)
Ordem dos Advogados do Brasil Subseção de Imbituba (OAB
IMBITUBA)
Plataforma de Pesca Praia do Rincão (PPPR)
Universidade do Extremo Sul Catarinense (UNESC)
Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL)
Associação RÁDIO COMUNITÁRIA Pinheira
Setor Ongs Ambientalistas
Associação R3 ANIMAL
FERRUGEM VIVA - Centro de Educação Ambiental da Praia
da Ferrugem
FÓRUM AGENDA 21 Local da Lagoa de Ibiraquera
Fundação GAIA
Instituto Baleia Franca (IBF)
Projeto Baleia Franca (PBF)

Haliskarla Moreira de Sá
Maria Aparecida Ferreira
Valdomiro Ribeiro
Antonio Dal Toé
Aldo Assunção
Sergio Netto
Elizabeth Albrech
Lais Gutierres
Maria Malise
Keila Vieira
Franco Werlang
Gabriela Godinho
Karina Groch

Conselheiros Honorários
Conselheiro Honorário
Conselheiro Honorário

Maria Elizabeth da Rocha
Valdeci Mascarelo

Convidados Externos
Parque Estadual Serra Tabuleiro (PEST)
Porto de Imbituba (SC PAR)
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio)
Analista ambiental aposentado do Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade (ICMBio/APABF)
Projeto BABITONGA

Morgana Eltz
Hemerson Silveira
Cibele Munhoz
Simão Marrul
Suelen da Cunha

Equipe APABF
Equipe APA
Equipe APA
Equipe APA
Equipe APA
Equipe APA
Equipe APA
Equipe APA

Christian Dietrich
Deisi Balensiefer
José Wilson da Silva Jr
Luciana Moreira
Miguel Von Bher
Victor Pazin
Sinara Américo Firmino
Consultorias e Serviço

Moderadora
Mobilização e Operacional
Consultoria de Mapas

Deisiane Delfino
Sandra Severo
Thauana Mendes
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3.3 Programação
a) Primeiro dia
Hora
08 as 10
10:00 a 11:20

11:20 a 11:50
11:50 a 12:30
12:30 a 13:30
13:30 a 13:45
13:45 a 14:30
14:30 a 15:30
15:30 a 16:15
16:15 a 16:30
16:30 a 17:30
17:30 a 18:10
19:30h

Atividade
Credenciamento
Checkin
Receptivo com café
Boas vindas
Comunicados gerais
Contrato de convivência e compromisso
Dinâmica de Integração
Introdução ao Planejamento Participativo
O que se espera desse processo? As etapas
Resgate histórico do processo de elaboração do PM
O Plano de Manejo
As fases do processo participativo
Almoço
Dinâmica
Construindo a missão do PM - Primeiro exercício
Socialização
Construindo a Visão do PM - Primeiro exercício
Pausa para café
Socialização
A Caracterização no PM
Jantar

b) segundo dia
Hora
08:30 a 09:00
09:00 a 10:00
10:00 a 10:30
10:30 a 10:45
10:45 a 12:30
12:30 a 13:30
13:30 a 13:45
13:45 a 14:45
14:45 a 15:15
15:15 a 15:45
15:45 a 16:00
16:00 a 17:00
17:00 a 17:30
17:30 a 18:00
18:00 a 18:30
19:30

Atividade
Retomada dos trabalhos – Memória do dia anterior
Primeiro contato com os Mapas da caracterização
Socialização sobre a experiência
Pausa para café
Mapa situacional - mesa com café
Problemas, potencialidades e conflitos
Almoço
Retomada dos trabalhos
Socialização
Análise e estruturação dos problemas
Análise e estruturação dos conflitos
Pausa para café
Socialização
Priorização dos conflitos e problemas
Texto território e territorialidade - Trabalho em grupos
Exposição dialogada - Valores e potencialidades do território
Jantar

c) Terceiro dia
Hora
08:30 a 09:00
09:00 a 09:40
09:40 a 10:40
10:40 a 10:55
10:55 a 11:00
11:00 a 11:40

Atividade
Retomada dos trabalhos – memória do dia anterior
Evidenciando os valores e as potencialidades do território da APABF
Socialização
Pausa para café
Questão para debate sobre valores e potencialidades – trabalho em grupos
Socialização e debate
7

11:40 a 12:30
12:30 a 13:30
13:30 a 13:45
14:00 a 15:00
15:00 a 16:00
16:00 a 16:30
16:30 a 17:30
17:30 a 18:10
18:10 a 18:30
18:30 a 19:00
19:30

Revisitar a missão e visão
Almoço
Retomada dos trabalhos
O que são OE – Definição dos objetivos estratégicos
Socialização
Pausa para café
Objetivos Estratégicos
Socialização
Temas geradores
Avaliação da semana
Jantar

d) Quarto dia – Assembleia extraordinária
Hora
8:30 – 12:00

Atividade
Abertura
Apreciação dos produtos da Primeira OPP:
Missão, Visão, Mapa situacional e Objetivos Estratégicos
Regras para as eleições do CONAPA - 2016

3.4 Metodologia

A metodologia utilizada na condução do processo participativo na Primeira OPP consistiu da
combinação de quatro métodos principais: o enfoque participativo (GTZ), o Metaplan (Metaplan
GMBH), o Planejamento de projeto Orientado por Objetivos (ZOOP-GTZ) e a gestão de territórios
(HAESBAERT, 1997).
O enfoque participativo possibilitou desenvolver um processo de diálogo ativo, de forma a
envolver todos os atores na problematização e elaboração de uma proposta adequada à realidade,
baseada na participação integral, na negociação de conflitos e na proposição de consensos e acordos.
Além disso, motivou o respeito a quaisquer diferenças que possam existir no grupo, tais como:
conceitual, de experiência, de formação, de gênero, de idade, etc.
O Metaplan é uma ferramenta que permitiu a sistematização e visualização das construções
individuais e coletivas dos grupos envolvidos durante todo o processo. Enquanto que o ZOOP orientou
e sistematizou a construção coletiva, baseada no cenário atual para a construção de um cenário futuro,
pautada no acordo e no estabelecimento de objetivos comuns a serem perseguidos.

3.4.1 Caminho metodológico da OPP
A OPP foi realizada durante quatro dias em sistema de imersão, na qual a maioria dos
participantes ficaram hospedados no local do evento. Abaixo segue uma descrição das principais
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etapas que implicaram na construção dos produtos da primeira OPP. No entanto, cabe destacar que a
sequência das atividades descritas está diferente da sequência proposta no roteiro original, em função
de este haver sofrido alterações no desenvolvimento da OPP. De acordo com as demandas e dinâmica
dos participantes, a coordenação local se reunia constantemente nos intervalos de almoço, café e jantar
para readequar as atividades propostas e o cronograma de desenvolvimento das mesmas.
O primeiro dia da oficina tinha como objetivo proporcionar um nivelamento dos
participantes sobre o processo de elaboração do Plano de Manejo (PM), realizar o reconhecimento do
território da APABF e elaborar a missão e a visão. Para tanto, foram desenvolvidas as seguintes
atividades:
a) Fala de abertura do chefe da APA, Cecil Maya, contextualizando o CONAPA sobre o
objetivo da OPP e o processo de elaboração do PM; dinâmica de apresentação dos participantes e
construção de uma árvores de expectativas sobre a OPP; elaboração do contrato de convivência do
grupo; apresentação da programação da OPP (Tempo total = 1:20h).
b) Exposição dialogada sobre planejamento participativo, suas etapas e o que se espera deste
processo (tempo total = 30m). A exposição foi iniciada com a apresentação do texto sobre a viagem de
barco, do navegador Amir Klink e reflexão das etapas do planejamento com o grupo, onde as
contribuições foram registradas em tarjetas e compuseram um painel móvel (Tempo total = 30m).
c) Resgate histórico do processo de elaboração do PM, com exposição dialogada realizada
pela ex-chefe da APABF, Maria Elizabeth da Rocha, pelo atual chefe Cecil Maya e pelo analista
ambiental aposentado, Simão Marrul Filho (Tempo total = 1h). Além de contextualizar e realizar o
resgate histórico sobre o processo de elaboração do Plano de manejo da APABF, foram abordados
aspectos como: sobre o tipo de unidade em questão, o modelo conceitual que embasa a elaboração do
documento, suas etapas e o momento em que se encontra. Esta atividade teve como subsídio o texto
“Notas Prepatórias” (Anexo 2), enviadas previamente por e-mail aos conselheiros e um painel,
construído coletivamente, que situava o momento em que cada conselheiro chegou no CONAPA ou
iniciou sua relação com a APABF.
d) Trabalhos em grupos para a construção da Missão e Visão (Tempo total: 3h). Após
contribuição conceitual sobre o que significa a missão, os participantes foram divididos em cinco
grupos para elaborar uma primeira proposta do texto da missão baseado em algumas questões chaves,
como: o que fazemos (qual a razão de ser/existir da APABF, qual sua vocação), para quem fazemos
(quem são os públicos envolvidos) e como fazemos (qual o nosso diferencial em relação as outras
UCs). Os grupos tiveram cerca de 45 minutos para a atividade e elaboração dos cartazes, mais 1 hora
para socialização e construção do entendimento comum entre as diferentes propostas de missão. Após
a socialização, a moderação, juntamente com os grupos foi identificando e registrando em tarjetas
palavras e ideias comuns entre todas as propostas. Essa dinâmica levou a seleção de uma proposta, que
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contemplava a maior parte das ideias, a qual passou por refinamento ao longo da OPP, através de
momentos de reflexão e debate, até se chegar a frase final.
Da mesma forma, na sequência, o grupo voltou a se reunir para elaboração das propostas de
visão. Levou 1:45h aproximadamente, entre discussão nos grupos, elaboração dos cartazes,
socialização e construção do entendimento comum entre as diferentes propostas de visão. No entanto,
diferentemente do que ocorreu com as propostas de missão, que convergiram para um único
enunciado, que contemplasse a maioria das ideias, isso não ocorreu com a visão. Foram identificadas
algumas palavras e ideias comuns, porém, as propostas divergiam em alguns pontos umas das outras.
Com a ajuda da moderação, houve um tempo de reflexão e debate maior sobre a visão. Ao final da
atividade, o grupo não conseguiu fechar uma única proposta. Sendo assim, a metodologia foi
complementada por uma atividade extra realizada após o jantar, onde os participantes enviaram suas
ideias sobre a visão por e-mail à coordenação local e à um Grupo de Trabalho (GT) - formado por um
representante de cada grupo dos trabalhos da tarde. Com a colaboração do Prof. Rene Birochi, as
propostas enviadas foram lançadas em um software de geração de nuvem de tags, com o intuito de
destacar e extrair as palavras ou expressões, mais utilizadas para a formação de um enunciado de
visão. A partir deste trabalho, a coordenação Local e o GT identificaram as duas melhores propostas
de visão que deveriam voltar para a plenária no dia seguinte. Após debate e reflexão, no segundo dia
da OPP, foi definido o texto final da visão da APABF.
e) Apresentação do conteúdo da caracterização do PM, realizada por Simão Marrul Filho,
através de exposição dialogada, após os trabalhos em grupos sobre missão e visão do primeiro dia da
OPP (Tempo total=40m).

O segundo dia da OPP teve como objetivo estruturar e analisar os conflitos, problemas e
potencialidades a serem trabalhos pelo Plano de Manejo. Dentre as principais atividades foram
realizadas:
a) Atividade em grupo para construção coletiva do mapa situacional. Os participantes foram
divididos em três grupos, distribuídos em três salas. Cada sala estava estruturada com um mapa de uso
e ocupação do solo do território da APA, formado por seis cartas na escala 1:25.000. Contava, ainda,
com um moderador-relator e material de apoio (mapa hipsométrico da área marinha da Unidade de
Conservação (UC), tarjetas, canetas, computador e projetor). A etapa inicial da atividade consistia no
primeiro contato com os mapas, onde os participantes fizeram o reconhecimento do território e
adicionaram nas cartas nomes de pontos de referência, comunidades, praias e lagoas, em toda a
extensão territorial da UC (Tempo total = 30m).
A segunda etapa, consistiu na construção do mapa situacional, na qual cada sala seria
responsável por identificar e localizar no mapa os conflitos, problemas e potencialidades do território
da APA. Para isto, foi utilizada a técnica do world café – três salas estruturadas e três grupos que
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trabalham em sistema de rodízio. Na primeira rodada, de 40 minutos, cada grupo foi para uma sala
temática (sala 1 – conflitos; sala 2 – problemas; sala 3 – potencialidades) com o objetivo de identificar
e mapear o tema relacionado. Na segunda rodada, de 30 minutos, os grupos trocaram de sala e
incorporaram suas contribuições ao tema, partindo da construção feita pelo grupo anterior. Na terceira
rodada, de 20 minutos, os grupos trocaram novamente de sala, de forma a dar sua contribuição no
tema que lhes faltava. Ao final, todos os grupos passaram por todas as salas temáticas e contribuíram
na construção do mapa situacional. (Tempo total = 1:30h).
Na terceira etapa, o moderador-relator de cada grupo apresentou em plenária os resultados da
construção coletiva, estruturando um painel dos conflitos, problemas e potencialidades do território.
As tarjetas que compuseram o painel continham, além da informação sobre o tema, números
sequenciais, que também foram marcados nos mapas para sua devida localização no território. (Tempo
total = 1h)
b) Análise e estruturação dos conflitos e problemas. Os participantes foram divididos em
cinco novos grupos para a continuidade dos trabalhos. Na primeira etapa, cada grupo recebeu um
número “x” de conflitos para analisá-los e estruturá-los com a ajuda da ferramenta 5W (o que, onde,
como, com quem e quando). Durante a socialização os grupos apresentaram em plenária e construíram
novos painéis contendo as informações, que foram sendo analisadas e discutidas com o grande grupo,
sofrendo alguns ajustes. Na segunda etapa, os mesmos grupos receberam um número “x” de
problemas para analisar e identificar a causa (origem) de cada problema. Da mesma forma, ao final, os
grupos apresentaram e construíram novos painéis, que receberam a contribuição da plenária. (tempo
total = 1:40h).
c) Priorização dos conflitos e problemas. Para priorização dos conflitos e problemas que
deveriam ser atacados pelo Plano de Manejo foi realizada votação, na qual, cada participante recebeu
3 adesivos de cor amarela (alta prioridade), 3 de cor azul (média prioridade) e 3 de cor verde (baixa
prioridade) para identificar quais os três conflitos que deveriam ser de alta, os de média e os de baixa
prioridade. A mesma dinâmica ocorreu para a priorização dos problemas. (Tempo = 30m).
Por questão de tempo e respeito à dinâmica dos participantes, o texto sobre identidade e
território, bem como, as potencialidades não foram trabalhadas neste dia, ficando para o dia seguinte.
Cabe ressaltar que a coordenação local considerou que o painel das potencialidades ficou bem
estruturado já na primeira atividade do mapa situacional sobre as potencialidades do território.

O terceiro dia da OPP tinha como principal objetivo finalizar a missão e visão e construir os
objetivos estratégicos para o Plano de Manejo, o qual ficou estruturado da seguinte maneira:
a) Debate sobre o texto Território e Identidade (anexo 3). O texto foi enviado por e-mail
anteriormente a plenária e entregue aos participantes para leitura, como tarefa extra no primeiro dia da
OPP. O objetivo deste debate foi aprofundar a discussão sobre referências teórico-conceituais que dão
11

suporte à gestão da APABF desde seu princípio, assim com a concepção e condução dos trabalhos do
CONAPABF e a elaboração do Plano de Manejo. O texto aborda três questões importantes que
formam uma espécie de tripé para a gestão territorial da APA, que são a noção de território, de
identidade e de territorialidade. A partir desta discussão, a moderadora registrou em tarjetas as
contribuições do grupo ao debate, organizadas posteriormente em um painel móvel.
b) Análise sobre os valores e potencialidade do território da APABF. Dividido em cinco
grupos, os participantes foram convidados a analisar as potencialidades identificadas durante a
atividade do mapa situacional e responder a seguinte questão: como podemos usar nossos valores para
tornar o nosso território mais forte e evidenciar nossas potencialidades? Tal atividade contribuiu para
complementar o trabalho do mapa situacional e preparar o grupo para a construção dos objetivos
estratégicos. Os grupos apresentaram à plenária e compuseram um painel com os resultados do
trabalho coletivo. (Tempo total: 40m).
c) Identificação dos temas geradores. Os grupos deram sequência ao trabalho, identificando os
dez principais temas trabalhados durante a OPP. Assim foi construído um painel móvel, estruturado
por temas afins, durante a apresentação dos grupos, com a colaboração da moderadora. Após o
agrupamento das tarjetas, foram identificados três grandes eixos estratégicos que o Plano de Manejo
deveria atacar, resultado do agrupamento das tarjetas por macrotemas, são eles: Conservação do
Patrimônio Natural, Conservação do Patrimônio Cultural e Práticas Humanas Sustentáveis. (tempo
total = 1h).
d) Construção dos Objetivos Estratégicos (OE). Para a construção dos objetivos estratégicos,
foram revisitadas a missão e a visão e retomada a discussão do primeiro dia, sobre as etapas do
planejamento para o PM. Em grupos, os participantes foram convidados a refletir sobre o caminho que
precisaria ser construído para que o PM cumpra a missão, alcance a visão, atenda os objetivos de
criação da APABF, evidencie as potencialidades e minimize os problemas e conflitos mapeados, ou
seja, quais serão os objetivos estratégicos do PM da APABF? Cada grupo foi convidado a elaborar
cinco propostas de objetivos estratégicos, atendendo à reflexão inicial e aos três eixos temáticos
definidos anteriormente. Durante a socialização das propostas, a moderação agrupou os objetivos por
afinidade temática, gerando cerca de doze agrupamentos, ou seja, doze propostas de objetivos
estratégicos. Por conta do tempo, ficou definido com os participantes, que a moderadora da OPP, faria
a elaboração do texto final de cada objetivo, baseando-se no agrupamento temático e nas principais
ideias identificadas nos agrupamentos. Sendo que, a proposta do texto final dos OE será validado pelo
GT Plano de Manejo e apreciado pelo CONAPA. Durante o agrupamento, surgiu um novo eixo
temático, ficando assim quatro macrotemas estruturantes dos objetivos estratégicos : a) Conservação
do Patrimônio Natural; b) Conservação do Patrimônio Cultural; c) Práticas Humanas Sustentáveis; d)
Institucional. Ao final foram estruturados dez objetivos estratégicos atendendo os quatro eixos
temáticos.
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e) Encerramento da OPP e avaliação. Ao final da OPP, foi realizada a avaliação qualitativa
aberta com base nas seguintes questões: Que tal? Que bom! Que Pena!, onde os participantes
registraram suas contribuições, críticas ou sugestões em tarjetas e as depositaram em um envelope (ver
capítulo 5 sobre avaliação). Para o encerramento da OPP, o CONAPA e convidados se reuniram em
um grande círculo e foram convidados a avaliar a OPP, de forma espontânea e aleatória a primeira
OPP e esta etapa da elaboração do PM da APABF. O encerramento se deu com a participação do
grupo de animação, tocando e cantando músicas locais relacionadas ao território e seu patrimônio.

O quarto dia do evento (Plenária extraordinária) teve como objetivo apresentar para
apreciação os produtos da OPP em plenária extraordinária do CONAPABF e cumprir com a pauta
definida para a realização desta. A moderadora da OPP, apresentou e entregou ao CONAPABF
oficialmente os produtos missão, visão, mapa situacional e objetivos estratégicos construídos
coletivamente pelos participantes da OPP e contribuiu nos encaminhamentos para as oficinas setoriais.
Ficou definido que algumas instituições conselheiras contribuiriam virtualmente na identificação dos
melhores períodos do ano para realizar as oficinas de acordo com as demandas de cada setor.
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4. PRODUTOS DA PRIMEIRA OPP

4.1 Missão da APABF
Promover, de forma participativa, ações de conservação do patrimônio natural e cultural no território
da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca.

4.2 Visão da APABF
Ser um território onde as práticas humanas sejam desenvolvidas com base em ações sustentáveis
decorrentes de pactos sociais.
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4.3 Mapa Situacional (Conflitos, Problemas e Potencialidades)

4.3.1 Conflitos por agrupamento temático1
a) Pesca
N.

1

4

Conflito

Quem

Pesca x
mamíferos
(interação
com rede
de pesca
artesanal e
industrial)

Pescadores
(artesanais e
industriais) x
órgãos
fiscalizadores
(ICMBio,
FATMA2,
Polícia
Ambiental)

Pesca
artesanal
x Esportes
Náuticos

5

Pesca
(industrial
x
artesanal
–
atuneiros)

5a

Pesca
amadora x
industrial
x
artesanal

Pescadores x
turistas x
esportistas x
empresários

Setor industrial
(atuneiros) x
pescadores
artesanais

Pescadores
amadores x
artesanais

Como

Por
que

Onde

Quando

Uso comum do
espaço

Impacto
direto
que
pode
levar a
morte

Toda área
marinha da
APABF

Temporada das
baleias francas

Rio da Madre,
Lagoa
Ribeirão, baías
e enseadas de
Garopaba e
Imbituba, Laje
de Campo
Bom, Lagoas
de Ibiraquera

Mais intenso no
verão e em
períodos de safra
da pesca

Nas ilhas,
baias e
enseadas da
região centro e
norte da
APABF.

Safra de verão
(primavera/verão)

Ilha dos
Corais, toda a
APA com
alguns pontos
com maior
intensidade

Ano todo com
intensificação no
verão

Espaço
territorial – uso,
ondulação, ruído

A captura de
espécie base da
cadeia trófica
marinha
(sardinha,
manjuva) para
uso com isca na
captura de atum
com manejo
inadequado
Os pescadores
amadores têm
regras (sem
comércio) –
cotas;
Ausência de
fiscalização –
profissional x
amador;

1

As informações contidas nos quadros referente ao mapa situacional foram transcritas exatamente como
apresentadas nas tarjetas, elaboradas pelos participantes durante a construção deste na OPP. Alguns ajustes e
revisões de texto deverão ser tratados com o GT PM ou em Plenária do Conselho, ou ainda refinados nas
Oficinas Setoriais, de acordo com a necessidade de compreensão e/ou aprofundamento do tema.
2
Fundação de Meio Ambiente de Santa Catarina.
15

Disputa pelo
recurso e
território

5c

5b

9

13

Pesca da
tainha
artesanal
(emalhe
anilhado x
outros
artesanais)

Comunidades
pesqueiras
artesanais da
APA

Pesca
industrial
x
artesanal
(tainha,
corvina,
anchova)

Pescadores
artesanais e
traineras

Pesca
artesanal
x surf

Comunidades
pesqueiras
artesanais da
APA x
surfistas

Desvio de
finalidade
de
ranchos
de pesca

Particulares,
turistas,
surfistas,
banhistas,
instituições
governamentais
(fiscalização,
mercado
imobiliário)

Adaptação de
petrecho mais
eficiente,
funcionando
como cerco
Áreas de
berçário, poder
de pesca,
disputa pelo
mesmo recurso,
quantidade do
pescado,
tamanho da
cadeia de
comercialização,
reposição do
estoque (período
reprodutivo),
invasão de área
de exclusão
Disputa de
espaço,
modificação dos
acordos,
desqualificação
do pescador
Uso dos ranchos
de pesca para
outras
finalidades,
bares,
restaurantes,
moradias
permanentes e
de veraneio,
estacionamento,
festas, pousadas.
Venda de
rancho

Farol de Santa
Marta,
Florianópolis,
Garopaba,
Ribanceira

Período
reprodutivo
migratório da
Tainha e outras
espécies de peixes
Tainha e anchova
– maio e julho

Disperso no
território

Anchova –
inverno/primavera

Rincão, Luz,
Guarda do
Embaú

Período
reprodutivo
migratório da
Tainha

Praia da
Silveira, Praia
do Ouvidor,
Praia da
Ferrugem,
Praia da Vila,
Cardoso
(Farol),
Garopaba,
Lagoa de Santa
Marta, Praia do
Porto, Barra de
Ibiraquera/Luz,
rio da Madre,
Guarda do
Embaú, Praia
do Rosa

Contínuo, com
maior intensidade
no verão
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b) Patrimônio Natural e Cultural
N. Conflito
Quem

Como

Por que

Onde
Jaguaruna,
Laguna,
Imbituba,
Garopaba,
Bal. Rincão,
Palhoça
Sambaqui
Garopaba
do Sul
(Jaguaruna),
Itapirubá,
Farol de
Santa
Marta, Praia
do Rincão,
Praia do
Sol, Siriú,
Gamboa e
Guarda,
Sambaqui
Santa Marta
1,2,3

Quando
Ocorre com
menos
intensidade no
ano todo, mas
principalmente
na temporada

Carros na
praia e na
restinga

Pescadores,
moradores,
turistas,
administração
pública

Estacionamento,
pista de
rolamento

7

Uso das dunas
e sambaquis
por auto
motores

Turistas,
pescadores,
moradores,
ambientalistas,
? da flora e
fauna

Uso como
trilhas e pista de
competição

14

Ocupação de
APPs
(restinga/300
m) diferenças
de
entendimentos
legal

Entidades
ambientalistas,
estruturas
privadas,
órgãos
públicos e
ocupantes

Com construção
irregular,
desmatamento
irregular

Em todo o
território da
APABF

Desde 1965
até os dias
atuais

De forma
mecanizada

Ibiraquera
(Imbituba),
Lagoa da
Encantada
(Garopaba)

Em épocas
específicas de
reprodução e
captura de
espécies . /
assoreada

Prainha no
Farol de
Santa
Marta,
Guarda do
Embaú

Concentrado
na alta
temporada

6

15

16

Abertura de
barras de
lagoa

Moradores,
pescadores,
gestores
públicos

Poluição das
praias

Pescadores,
turistas,
administração
Pública,
moradores

c) Mamíferos marinhos
N. Conflito
Quem
Todos os
Colisão de
tipos de
8 embarcações
embarcações
e baleias
x ACAPRA

Mineração,
esgoto, metais
pesados

Como
Uso comum do
espaço

Verificar
relatório de
balneabilidade
da Fatma

Por que
Impacto
direto que
pode levar à
morte do

Onde
Toda área
marinha
da
APABF

Ano todo

Quando
Temporada
reprodutiva das
baleias francas e
ano todo para
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SOS
Baleias3

10

Turismo de
Observação
de Baleia
Embarcado

Alegação da
omissão dos
órgãos
(ICMBio) de
fiscalização e
regulamentação,
com suspensão
das atividades
por decisão
liminar judicial

Discordância
de um
determinado
grupo com a
Garopaba,
atividade da
Imbituba,
forma como
Laguna
a entidade
denunciante
(ISSB)
compreende

Desde 2012

11

Interação
negativa
com
golfinhos
em Laguna

Usuários:
jetsky,
pesca,
esgoto
doméstico,
poluição
industrial

Desrespeito as
normas
existentes

Impacto
direto que
pode levar à
morte

Ano todo

2

2.1

4

outras espécies

Operadores,
ICMBio,
Instituto
SeaShepard
(ISSB),
AMA4,
Governo de
SC

d) Mineração
N. Conflito

3

animal

Mineração
(calcário,
areia,
carvão)

Mineração
de
conchas
calcárias

Quem
Empresas +
prefeituras +
particulares x
ambientalistas
e APABF +
população
local e
IPHAN

Cisy
Mineração,
empresa +
pescadores x
comunidade
ambientalistas

Como

Por que

Extração de
areia para
construção
civil por
empresas,
prefeitura e
particulares

Há
possibilidade
de ter
licença
(APABF)?

Ambientalistas,
x APA x e
Universidade
afirmando não
ser possível a
extração por
revolver o
fundo e colocar
em suspensão
materiais
pesados e por
outro, a
empresa
negando.

Resultado
atual foi
licenciado

Complexo
Lagunar,
Laguna

Onde
Ribanceira,
Sambaqui,
Siriú,
Balneário
Camacho,
Sertão do
Campo
(Palhoça)

Quando

Ano inteiro

Lagoa do
Camacho e
campos

Movimentos sociais em prol da conservação das Baleias.
Associação Comunitária Amigos do Meio Ambiente de Garopaba.
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e) Porto de Imbituba
N. Conflito

12

Operações portuárias e
retro portuárias

f) Uso do solo
N. Conflito

3 Ocupação Humana

Quem

Como

Porto de
Imbituba x
pescadores
x
moradores
do entorno

Poluição
do ar e
alteração
na
qualidade
da pesca

Quem
Legislação
vigente
(Planos
Diretores),
prefeituras
x
conservação
da natureza

Como
Não
respeitando os
limites da
sustentabilidade
da natureza

Por que

Sem
informação

Por que

Onde

Entorno do
Porto

Quando

Sem
informação

Onde

Quando

Em todo o
território
da APA,
nos
balneários

sempre
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4.3.2 Problemas por agrupamento temático
a) Patrimônio natural
N. Problema
Supressão de vegetação
28
nativa
20

Espécies exóticas
invasoras

18 Invasão de APPs
6

Contaminação de metais
pesados

Contaminação pela
suinocultura
Efluentes sanitários “in
natura” poluindo solo,
4
área e água
Falta de saneamento

11

5

Contaminação por
agrotóxicos

13

Contaminação por
cemitérios

Lixo e resíduos sólidos
2 contaminando água e
areia
29

Desmatamento de
ocupação dos morros

12 Retificação dos rios
24 Assoreamento dos rios
Aterro e drenagem de
banhados
33 Aterro de nascentes
32

39

Extração manual irregular
de areia

Manutenção de canais
artificiais nas margens
37 das lagoas (Lagoa Santa
Marta, Camacho,
Garopaba do Sul...)
15 Carros nas praias

Descrição do problema
Sem informação
Navegação de cabotagem (?), paisagismo, reflorestamento
(pinus/eucalipto), pastagens (braquiária), falta de controle na
dispersão de sementes, reprodução descontrolada de animais
domésticos, falta de controle na criação de espécies exóticas
em cativeiro.
Sem informação
Exploração intensiva de carvão mineral, com contaminação de
metais pesados na exploração da jazida e no beneficiamento,
liberando metais pesados para os cursos d’água que, por
arraste, chegam até o complexo lagunar e o mar
Manejo inadequado dos dejetos, com a liberação nos corpos
hídricos, contaminando rios e complexos lagunares
Efluentes sanitários in natura devido à falta de saneamento
básico e manutenção escassa nas fossas sépticas.
Uso intensivo de agrotóxicos nas culturas agrícolas devido ao
manejo inadequado no plantio, contaminando o ambiente
terrestre, aquático, aéreo, afetando a biodiversidade
Decorrente da liberação do necrochorume ao ambiente, devido
à proximidade da lagoa e mau condicionamento do cadáver
Falta de consciência da sociedade sobre o seu próprio consumo
x indústria do lixo.
(31)5 Considerar lixo os materiais orgânicos (aterros x
compostagem)
Sem informação
Feito para evitar enchentes em objetivo de manter o acesso a
áreas agricultáveis
Desmatamento da mata ciliar, extração de areia e carvão e
outras formas de mineração e ocupação irregular do solo
Causados pela ocupação irregular do solo em função da
pressão imobiliária, descumprimento da legislação
Ocupação irregular
Causada pelo interesse econômico e descumprimento da
legislação e proteção das residências no lugar das dunas
móveis
Feito para evitar enchentes em objetivo de manter o acesso a
áreas agricultáveis ou guarda de embarcações próximo às
residências.
Sem informação

5

Número original do problema no painel móvel, que com o agrupamento por similaridade foi reagrupado no
tema maior.
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b) Pesca e aquicultura
N. Problema
27

Captura incidental na
pesca artesanal

23

Sobre exploração de
recursos pesqueiros

19
7

Pesca ilegal (inclusive de
espécies ameaçadas)
Cultivo de camarão
exótico

c) Mamíferos marinhos
N. Problema
3
10

Morte de baleia por
redes (Pesca x baleia)
Colisão de embarcações
e baleias

d) Atividades econômicas
N. Problema
8

Descrição do problema
Porque as artes de pesca não são seletivas o suficiente para a
espécie alvo. E pela falta de eficiência dos mecanismos de
exclusão existentes.
Lógica de apropriação do recurso; visão dos mares
inesgotáveis; legislação insuficiente/ineficiente; indução pelo
consumo; desrespeito à legislação
Sem informação
Sem informação

Descrição do problema
Sem informação

Descrição do problema

Mineração
Ausência de políticas
públicas que fomentem a
economia sustentável na
região

Falta de envolvimento dos órgãos e entidades na elaboração de
políticas públicas de incentivo a economia sustentável

-

Ampliação área
industrial de Imbituba

Causada pela necessidade de expansão industrial, que
atualmente vem trazendo impactos diretos e indiretos na
APABF.

-

Relação porto-cidade

Falta de legislação (?), Falta de fiscalização efetiva e eficaz,
questão do transporte a granel no Porto de Imbituba, introdução
de espécies exóticas, vazamento de óleo

-

Embarcações x óleo x
poluição do mar

Necessidade de desenvolver novas tecnologias, falta de
manutenção das embarcações e desgaste natural, cálculo
econômico- trade off para resolver o problema não compensa

35

e) Ordenamento Territorial e Marítimo
N. Problema
Descrição do problema
26

Existência de campings
desordenados nas praias

Desobediência a leis e regulamentos, falta de fiscalização, falta
de conhecimento de normas, falta de sinalização.

Falta de infraestrutura
adequada

Causada pela falta de políticas públicas, falta de vontade
política, falta de organização das comunidades para cobrar os
seus direitos.
21

30

Ausência de controle de
zoonoses

f) Patrimônio Cultural
N. Problema

21

1

Desvalorização dos
fazeres tradicionais

Destruição do patrimônio
arqueológico (sítios) e
arquitetônico

Falta consciência da população em geral e aplicação de políticas
públicas no combate e controle de zoonoses

Descrição do problema
Perda dos espaços físicos em virtude da especulação imobiliárias
e outros, ausência de políticas de valorização ou incentivo às
práticas tradicionais, problemas geracionais, mudança nos
padrões de consumo
Falta de sinalização, conscientização e educação, falta de apoio
institucional na implementação dos sítios, falta de recursos para
promover a recuperação do patrimônio arquitetônico.
Falta de educação patrimonial – especulação imobiliária ameaça
a conservação do patrimônio arqueológico-arquitetônico.
(17)6 Motos e buggy nas dunas, promontórios e sambaquis

14

Caminhos tradicionais
fechados

g) Comunicação
N. Problema
Falta de conhecimento
sobre a APABF
34
38

Especulação imobiliária, apropriação privada de espaços de bem
comum e caminhos tradicionalmente utilizados por comunidades

Descrição do problema
Falta de sinalização, deficiências de comunicação entre a
equipe com a comunidade e das comunidades próximas a UC e
entes governamentais
Falta de projeto integrado de sinalização para o território da
APA

Ausência de sinalização dos
limites da APA
Pouca
Ausência de uma política de divulgação institucional das
visibilidade/reconhecimento
iniciativas sustentáveis
das iniciativas sustentáveis

6

Número original do problema no painel móvel, que com o agrupamento por similaridade foi reagrupado no
tema maior.
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4.3.3 Potencialidades por grupo de valores
N
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Grupo
Institucional

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Patrimônio Cultural
(material e imaterial)

subitem

Sambaquis
Arquitetônico
Naufrágios
Modo de fazer local, saberes locais,
valores humanos da sociedade local
Manifestações culturais e religiosas

2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
4
4.1
4.2
4.3
4.4

Potencialidades
Instituições conselheiras como
articuladoras junto às comunidades
Organizações sociais
Integração com o PEST
Integração com outras UCs
Articulação com os municípios
Articulação com as universidades e
centros de ensino e pesquisa
Diferentes fontes de recursos para
potencializar a gestão do território
Projeto Fortalecimento do turismo do
SEBRAE7
Projeto DTS8 da Epagri
Coletivo TOB9 Terra
Educação ambiental, cultural,
patrimonial
Capital social local
Protocolo de Encalhe de Baleias
IFSC
Condutores ambientais formados
Oficinas Líticas

Uso Social

Engenhos de farinha de mandioca
Interação do Boto com o Pescador em
Laguna
Comunidades quilombolas próximas ao
território
Comunidades indígenas
Gastronomia local (acervo
gastronômico natural e cultural)
Ferrovia Tereza Christina
Museus
Porto de Pesca tradicional Porto Novo
Exporte náutico
Marinas e trapiches
Surf
Pesca esportiva e amadora

7

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas.
Desenvolvimento Territorial Sustentável.
9
Turismo de Observação de Baleias.
8
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4.5
3
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8

Produtivo

Estético

Atividade retro portuária
Pesca artesanal
Aquicultura
Agropecuária e agricultura orgânica
Serviços
Geração de energia limpa
Extrativismo vegetal
Potencial produtivo de geração de
renda e emprego em torno dos esportes
de aventura radical e de natureza
Atividade portuária, o Porto de
Imbituba
Observação de Baleias por terra e por
mar
Turismo de base comunitária
Observação de aves
Esporte de aventura e radical
(incluindo atividades aéreas)
Turismo religioso
Promoção de eventos de aventura,
radicais e de natureza
Artesanato local
Praias (6)10
Setor turístico organizado
Marca APABF
Conhecimento científico do ambiente
marinho
Manguezal como último ponto austral
Planos Diretores articulados ao Plano
de Manejo
Projeto Orla implementado no Norte e
no Sul do território
Possibilidade de a APA ser uma
referência de relação harmoniosa entre
sociedade e natureza
Valorização da paisagem

Natural

Dunas (9-5-4)11

6.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4

Produtivo ligado ao
Turismo

5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
7
7.1
7.2
8
8.1
8.2

Geração de conhecimento
científico
Valorização do território
pela ocupação sustentável

8.3
9
9.1
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6

Trilhas e caminhos históricos
Potencial de exploração mineral

Geológico

10.2.1 Cordões
arenosos

Costões
Restinga
Mata Atlântica
Lagoas (4-5-6)12

As potencialidades podem classificar-se em mais de uma categoria, assim, este número indica o outro grupo
de potencialidades que este valor pode pertencer.
11 As potencialidades podem classificar-se em mais de uma categoria, assim, este número indica o outro grupo
de potencialidades que este valor pode pertencer.
10
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10.7
10.8
10.9

Áreas úmidas (banhados)
Nascentes e rios
Medicina natural

As potencialidades podem classificar-se em mais de uma categoria, assim, este número indica o outro grupo
de potencialidades que este valor pode pertencer.

12
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4.3.4 Priorização dos Conflitos e Problemas
a) Priorização dos conflitos (votação por pareto e classificação por prioridade, calculado com
atribuição de pesos)

Conflito
3
7
6
1
14
5
16
5B
13
2
9
10
12
5A
5C
11
8
4
15
2.2

Prioridade
3 (alta)
36
27
24
33
15
27
21
12
9
9
2 (média)
20
8
6
14
10
0
1 (baixa)
0
4
6
1

Descrição
Ocupação humana
Uso das dunas e sambaquis por automotores
Carros nas praias
Pesca x mamíferos
Ocupação de APP13s
Pesca
Poluição das praias
Pesca industrial x pesca artesanal
Desvio de função dos ranchos de pesca
Mineração
Pesca artesanal x surf
TOBE14
Operações portuárias
Pesca amadora x industrial x artesanal
Pesca da tainha artesanal, emalhe anilhado x outros artesanais
Interação negativa com os golfinhos
Colisão de embarcações e baleias
Esportes náuticos x pesca artesanal
Abertura de barras de lagoas
Mineração de areia

b) Priorização dos problemas (votação por pareto e classificação por prioridade, calculado com
atribuição de pesos)

Problema
36
4
31
23
33
5
13
14

Prioridade
3 (alta)
30
27
24
27
24
12

Descrição
Deficiência nas fiscalização
Falta de saneamento
Falta de consciência da sociedade sobre o seu próprio consumo x
indústria do lixo.
Sobreexplotação de recursos pesqueiros
Aterro de nascentes
Contaminação por agrotóxicos

Área de Preservação Permanente.
Turismo de Observação de Baleias Embarcado.
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34
21
14
35
20
24
25
29
40
32
1
28
6
39
38
30
12
2
16
13
27
11
26

18
6
3
9
6
2 (média)
6
2
4
4
2
6
2
2
4
Baixa (1)
4
0
1
0
2
3
1
1
1

Ausência de sinalização dos limites da APA
Desvalorização dos fazeres tradicionais
Caminhos tradicionais fechados
Ausência de políticas públicas que fomentam a economia
sustentável na região
Espécies exóticas invasoras
Assoreamento dos rios
Risco relacionado a trânsito de embarcações de grande porte
Desmatamento de ocupação dos morros
Eventos esportivos e outros
Aterro e drenagem de banhados
Destruição do patrimônio arqueológico e arquitetônico
Supressão de vegetação nativa
Contaminação de metais pesados
Extração manual irregular de areia
Pouca visibilidade e reconhecimento das boas iniciativas
sustentáveis
Ausência de controle de zoonoses
Retificação dos rios
Mineração (calcário, areia, carvão)
Cercas nos rios
Cemitério
Captura incidental na pesca
Contaminação suinocultura
Existência de campings desordenados nas praias
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4.4 Temas Geradores Trabalhados na OPP

Temas geradores
Conservação do Patrimônio Cultural

Temas
Patrimônio cultural
Cultura
Patrimônio
Conservação

Conservação do Patrimônio Natural

Biodiversidade
Baleia franca
Recursos hídricos
Patrimônio natural
Atividades econômicas
Intervenções ambientais
Porto
Pesca, ordenamento pesqueiro
Turismo
Lazer
Ocupação desordenada, ocupação urbana,
ordenamento do uso do solo e da água,
saneamento, infraestrutura, tráfego
marítimo
Mudanças climáticas
Educação e comunicação
Educação ambiental
Educação transformadora
Geração de conhecimento
Articulação social e política
Capital social
CONAPABF
Comunicação e mobilização

Práticas Humanas sustentáveis

Institucional
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4.5 Objetivos Estratégicos

Tema

Objetivo estratégico

Conservação do Patrimônio natural

1. Promover ações de conservação da baleia
franca e do seu habitat, bem como o
reconhecimento da espécie como valor
identitário do território

2. Promover ações de conservação e
valorização do patrimônio natural do
território da APABF

Conservação do Patrimônio cultural

3. Incentivar a criação, ampliação e gestão
integrada de áreas protegidas em diferentes
escalas

4. Articular as políticas de conservação,
valorização e divulgação do patrimônio
cultural do território da APABF

5. Promover a articulação socioeconômica
para o desenvolvimento de atividades que

Objetivos elaborados pelos grupos
Promover a conservação da baleia franca e
seu habitat e os ecossistemas associados
Reconhecer a Baleia Franca como elemento
identitário
Ter no território da APA habitats
necessários para garantir a manutenção da
biodiversidade
Caracterizar o patrimônio natural
Identificar os eixos estruturantes do
patrimônio natural do território da APABF
Recuperar o patrimônio natural
Proteger e promover o uso sustentável
Ter o valor do patrimônio natural
reconhecido e respeitado por todos os
humanos que vivem ou transitam pelo
território
Valorizar os recursos hídricos
Efetivar a proteção do patrimônio natural
conservado
Estabelecer critérios para priorização de
ações de conservação do patrimônio natural
Fomentar a criação e ampliação de áreas
protegidas

Identificar os eixos estruturantes do
patrimônio cultural do território
Resgatar o patrimônio cultural, prevendo
sua conservação
Implementar a proteção do patrimônio
cultural, material e imaterial
Identificar os elementos que compõe o
patrimônio cultural do território
Valorar os elementos do patrimônio cultural
identificados no território
Estabelecer critérios para a priorização de
ações de conservação do patrimônio
cultural
Valorizar o conhecimento e práticas
tradicionais
Ter no território da APA uma cultura cujo
valor maior seja a qualidade de vida,
reconhecendo, valorizando e resgatando as
expressões culturais regionais
Promover a articulação de atores, visando o
estabelecimento de práticas participativas
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Institucional

Práticas Humanas sustentáveis

valorizem o patrimônio cultural territorial

6. Identificar, incentivar e divulgar as
atividades socioeconômicas sustentáveis
realizadas no território da APABF

de gestão do patrimônio cultural
Estimular o desenvolvimento econômico,
priorizando a valorização do patrimônio
cultural
Qualificar e incentivar o turismo
sustentável
Identificar as práticas humanas sustentáveis
existentes no território
Identificar e reconhecer as atividades
econômicas praticadas de forma sustentável
no território
Reavaliar as práticas humanas existentes
Ter na APA reconhecidas e multiplicadas
práticas humanas sustentáveis
Contribuir para o desenvolvimento de
iniciativas e atividades de baixo impacto
socioambiental
Estimular políticas públicas que visem
práticas humanas sustentáveis
Inserir as populações tradicionais no
desenvolvimento às práticas sustentáveis

7. Promover o ordenamento do uso do solo e
das águas, bem como, das atividades
econômicas correlacionadas no território da
APABF

Ordenar o uso do solo e das águas
Ordenar o turismo de forma sustentável
Zonear e ordenar o território

8. Promover a articulação e integração de
iniciativas, planos, programas e políticas
governamentais e setoriais no território da
APABF com o Plano de Manejo da unidade
visando a conservação do patrimônio
cultural e ambiental

Articular e organizar ações, políticas,
programas e planos governamentais e
setoriais que incidam sobre o território da
APABF
Promover a articulação de atores, visando o
estabelecimento de ações de gestão do
patrimônio natural e cultural
Instrumentalizar o CONAPABF para
liderar a união das entidades no território da
APABF

9. Fortalecer e instrumentalizar o Conselho
Gestor da APABF, de forma que a
instituições conselheiras sejam agentes
multiplicadores e articulares nos municípios
e setores que representam

10. Promover e incentivar programas e
ações de educação transformadora com foco
na conservação do patrimônio ambiental do
território da APABF

Promover e difundir educação
transformadora acerca dos usos do território
da APABF
Promover uma educação inovadora
Promover no território da APABF educação
que resulte em práticas de viver em
harmonia e práticas humanas sustentáveis
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5. AVALIAÇÃO DA OPP

Para a avaliação foram utilizadas três questões simples e abertas: “Que bom! Que pena! Que
tal?”, para que os participantes pudessem avaliar de modo geral a oficina, metodologia, equipe,
materiais, conteúdo, tempo, participação, etc.

5.1 Dos participantes
a) Que bom! - de modo geral, o grupo avaliou como pontos positivos a própria realização da
oficina que era tão esperada; a participação de representantes históricos da APA; o
trabalho, envolvimento e participação dos conselheiros; as instalações onde ocorreu a
OPP; a participação igualitária da equipe da APA; a metodologia, uso das tarjetas para
registro das principais ideias e resultados; a qualificação da equipe e o comprometimento
com a construção coletiva do Plano de Manejo; a moderação e condução dos trabalhos; a
riqueza dos debates e o respeito entre os atores durante estes.
b) Que pena! - que faltaram algumas instituições conselheiras; pouco tempo para a realização
dos trabalhos em grupo; necessidade de melhor detalhamento nos mapas, como o nome
dos municípios e lagoas; a falta de pontualidade dos participantes; a necessidade de
aperfeiçoamento e maior discussão sobre a priorização dos conflitos e problemas.
c) Que tal? – aumentar o tempo dos debates; esclarecer melhor a metodologia dos trabalhos
em alguns pontos; incorporar ferramentas digitais; usar copos não descartáveis;
disseminar os propósitos vividos na oficina; continuar exercitando o trabalho coletivo;
envolver mais funcionários públicos municipais; usar termos menos técnicos para aqueles
que não são da área ambiental;

5.2 Da Coordenação Local
A equipe percebeu a necessidade de trabalhar mais tempo a questão da priorização dos
conflitos e problemas, e que o momento em que foi feita, ao final do dia, pode ter comprometido o
melhor detalhamento dos resultados, pois o grupo já se encontrava muito cansado e disperso. Assim
como, talvez o objetivo da priorização não tenha ficado claro para os participantes.
Os papéis da equipe precisam ficar bem claros e definidos mediante o grupo, para que este não
se confunda. A moderação e os comandos da oficina precisam ficar centralizados na moderadora.
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Faltou tempo para poder finalizar o texto dos objetivos específicos, no entanto, a moderação
se comprometeu em finalizar o texto, com base no que foi produzido pelos participantes e encaminhar
para apreciação do conselho.
É necessário rever para as próximas oficinas com o Conselho, qual o papel e o nível de
participação dos convidados externos. Esta questão foi levantada pela coordenação local durante e
após a OPP, pois gerou a dúvida se os convidados, que não eram conselheiros, poderiam contribuir de
forma igualitária, já que não estavam inseridos e contextualizados de forma contínua no processo
como os conselheiros.
A avaliação do encontro precisa conter elementos quantitativos, para que a equipe possa ter
maior referência sobre os pontos avaliados.
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ANEXOS
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6.1 Memória Fotográfica das Atividades
As atividades desenvolvidas na OPP estão apresentadas aqui a partir do registro fotográfico
dos painéis móveis construídos nos trabalhos em grupos ou a partir de debates em plenária, onde as
principais ideias foram anotadas nas tarjetas.

Árvore de expectativas da OPP

Contrato de convivência

Painel sobre planejamento participativo, construído a partir do debate com base no texto de Amir
Klink, sobre uma de suas viagens de barco pelo Atlântico, fazendo uma analogia com as etapas do
planejamento, dando ênfase a missão, visão e objetivos estratégicos.

Linha do tempo - quando os participantes chegaram na APA ou CONAPABF? Elaborada com o
objetivo de identificar em que nível os participantes estão inseridos nas discussões que ocorreram
sobre a APABF, desde sua concepção, criação, implementação, criação do conselho e elaboração do
Plano de Manejo.
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Construindo a missão: realizada a partir de trabalhos em grupos; cada grupo construiu uma proposta
de missão, com base em três questões principais: qual a nossa razão de existir, quem é o nosso público
e qual o nosso diferencial em relação a outras UCs. Foram identificados os termos comuns a todas as
propostas e a frase final, foi construída a partir da apresentada na figura abaixo.

Construindo a Visão: da mesma forma que na missão, cada grupo elaborou uma proposta, foram
identificados termos comuns, para elaboração de uma frase final.
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Mapa situacional: com o método do world café, foram organizados três grupos em três salas temáticas
diferentes: a) sala conflitos, b) sala problemas, c) sala potencialidades. Cada sala foi equipada com
mapa de uso do solo do território da APABF, mapa da área marinha, computador e data show e
material para registro dos grupos. Em sistema de rodízio, todos os grupos visitaram as três salas e
construíram o mapa situacional da APABF. Os conflitos, problemas e potencialidades foram
registrados em tarjetas e devidamente numerados e anotados nos mapas.

Quadro de conflitos, problemas e potencialidades
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Análise e estruturação dos conflitos com o 5W
em grupos (o que, onde, como, com quem,
quando)

Análise e estruturação dos problemas em grupos
(qual a causa, origem do problema)

Em grupos: como podemos usar nossos valores para tornar o nosso território mais forte e evidenciar
nossas potencialidades?
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Debate sobre o texto território e identidade: registro das principais contribuições do grupo e correlação
destas com o território da APABF

Trabalho em grupo: temas geradores trabalhados
durante a OPP – agrupamento temático 1

Trabalho em grupo: temas geradores
trabalhados durante a OPP – agrupamento
temático 2

Objetivos estratégicos: trabalho em grupo, a partir da missão, objetivos de criação da APA, mapa
situacional e temas trabalhados na OPP, que objetivos estratégicos precisam ser construídos para se
alcançar a visão daqui a dez anos. Quais as grandes estratégias o PM deve atender?
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Avaliação da OPP: quanto a estrutura, conteúdo, tempo, moderação, metodologia e participação

Assembleia extraordinária do CONAPA: entrega e apresentação dos produtos da OPP pela
moderadora ao Conapa, apreciação e aprovação dos fundamentos do Plano de Manejo construídos
durante a OPP por este.
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