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Reunião Equipe de Planejamento – Revisão do Plano de Manejo 

APA de Cairuçu 

03 e 04 de Outubro de 2016 

Participantes dia 03: Rodrigo, Lilian, Carlos Felipe, Flávio e Bruno. 

 

1. Ordem de Serviço Equipe de Planejamento (EP) 

 Supervisor: Rodrigo  

 Coordenador: Lilian  

 UC: Carlos Felipe, Dalton e Flávio 

 CR 8: Vanessa 

 DISAT: Lilian Estrela  

Encaminhar minuta indicando a equipe da APA como apoio a todo o processo, a DISAT apoio 

para as ações socioambientais e as políticas públicas para as comunidades tradicionais e CR8 

apoio ao licenciamento. A COMAN irá fazer os convites formais à CR8 e DISAT. 

Compartilhar agenda, criar grupo de email para troca de informações e pasta na nuvem para 

guardar arquivos e detalhar com DISAT e CR8 os momentos de participação e contribuição no 

processo. 

 

2. Monitoria do PM 

A EP revisou as Ações Gerenciais Gerais e Atividades Especificas das Áreas Estratégicas, que 

compõe o Relatório de Monitoria do PM que será revisado e encaminhado para aprovação do 

Supervisor e COMAN. 

 

3. Estratégia e forma de execução (Visão Geral do Processo)  

A EP avaliou que dentre as metodologias adotadas atualmente na COMAN a mais adequada 

para o processo de revisão do Plano de Manejo da APA, é a metodologia dos Padrões Abertos 

a Prática da Conservação, adaptando as orientações do roteiro de gestão de APAs e demais 

roteiros metodológicos, além das normativas vigentes no ICMBio. Outra diretriz que deverá 

nortear a elaboração desse PM é a da abordagem do planejamento Estratégico a Tático 

Considerando os resultados da Monitoria do PM e das Câmaras Temáticas (CT) do CONAPA 

(ANEXO 1), a estratégia de mobilização e construção coletiva da revisão do PM, ou seja o 

Diagnóstico e Planejamento Participativo foram delineados e aprovados pela EP e CONAPA. 

Partindo-se da premissa da participação e co-responsabilização do CONAPA no processo de 

revisão do PM, assim, além do estabelecimento do Grupo de Acompanhamento ao PM, as CT 
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devem ser envolvidas na elaboração das peças técnicas, e os conselheiros apoiaram a 

mobilização e realização das oficinas em suas comunidades e/ou instituições. 

 

4. Organização do Planejamento  

Etapa inicial da revisão do PM, objeto do presente relatório, onde é feita a monitoria do PM, 

estabelecida a Equipe de Planejamento responsável por conduzir o processo, a compilação de 

dados secundários, é defina a metodologia, a estratégia e forma de execução, a forma e 

momentos de participação social, buscando-se identificar os principais desafios de gestão da 

UC, lacunas de conhecimento e quais perguntas o PM deve responder. E também elabora-se a 

Matriz de Organização do Planejamento (MOP), que está disponível no ANEXO IV, no fim deste 

relatório. 

 

5. Diagnóstico Participativo  

O Diagnóstico participativo foi dividido em 2 Etapas, buscando proporcionar a participação dos 

diversos setores com interface com o Plano de Manejo da APA, a Etapa 1, conta com a coleta 

preliminar de dados secundários, mobilização das comunidades residentes na APA e a primeira 

rodada de Oficina Participativa, que devem ocorrer até meados de novembro, antes da 

temporada de verão, período é impraticável para a realização de oficinas comunitárias. No 

Anexo II, apresentamos cronograma das Reuniões de Semeadura e Oficinas Participativas. 

A Etapa 2 do Diagnóstico Participativo, engloba a sistematização das demandas apresentadas 

pelas comunidades, e rodada de reuniões e discussões setorias, com os diferentes grupos de 

interesse, como as UC da região, setores públicos e econômicos, deve ocorrer no período de 

dezembro a fevereiro. 

A UC irá enviar “Convites a Colaborar” para os Orgãos Públicos e Setores específicos, para 

ainda no mês de outubro, para dar ciência, incentivando a preparação de material e 

agendamento das reuniões. 

Nessa etapa também iremos consolidar os resultados das oficinas de diagnóstico participativo, 

sistematizar as demandas dos diversos setores, para subsidiar o material para a realização das 

oficinas participativas de planejamento, que obrigatoriamente deverá contar com uma 

espacialização de usos e demandas, e proposição de zonas e normas. 

 Buscar : Mapa de vegetação, estagio sucessionais, uso do solo, malha fundiária (MPF 2008 
demandou, prefeitura, ITERJ 

 Avaliar as informações de contexto no PM atual que devem permanecer ou serem 
atualizadas.  

 A Equipe da APA deverá apoiar todas as atividades do PM, para nos organizar e dividir as 
responsabilidades listamos as atividades, e perfis para mobilizar o apoio (ANEXO III).  
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5.1 Etapa 1 - Semeadura-mobilização  

 Objetivo: Informar a sociedade do processo de revisão do Plano de Manejo da APA 

 Abordagem: Explicar a APA, revisão do PM, e impactos no dia a dia das comunidades 

 Preparar material informativo sobre o processo e etapa da revisão e a data da oficina de 
diagnóstico participativo com o Cronograma das Oficinas Participativas (Diagnóstico)  

 Imprimir mapa por microbacia, com resumo das regras do zoneamento (folder em A4) 

 Solicitar apoio à Capitania dos Portos  
 

Tabela 1: Reuniões de Mobilização - Semeadura 

Revisão do Plano de Manejo da APA Cairuçu  
Semeadura – Etapa 1 - Diagnóstico 

Comunidades - Local N° dias Data Conselheiro Logística 

Laranjeiras, Sono e 

Ponta Negra 
1 

18 out 

CONAPA 

Jardson 

Marcela 

Leila 

Barco REJ 

Barco 

comunidade 

Trindade 1 19 out 
Rob  

Neiva 
Terrestre 

Cairuçu das Pedras, Saco das 

Anchovas, Martins de Sá, Sumaca 

e Juatinga 

1 20 out  Barco REJ 

Pouso, Itanema, Calháus, Itaoca e 

Grande da Cajaíba 
1 21 out  Barco REJ 

Saco do Mamanguá  

(Cruzeiro) 
2 24e25 out  Barco REJ 

Ponta Grossa (Praia Baré) 1 26 out  Barco REJ 

Ilha do Algodão e enseada de 

Paraty Mirim 
2 27e28 out  

Barco REJ e 

trilhas 

Baixo Carapitanga 1 31 out  Terrestre 

Ilhas 

(do Araújo, Itacá, Cedro e Pelada) 
1 1 nov  

Barco (REJ ou 

ESEC) 

Corisco 1 1 nov  Terrestre 

Meros e Cabral 1 3 nov  Terrestre 

Médio Carapitanga  

(Pedras Azuis-Novo Horizonte) 
1 3 nov  Terrestre 

Alto Carapitanga  

(Patrimônio-Forquilha) 
1 4 nov  Terrestre 

TOTAL 15 
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5.2 Etapa 1 - Oficinas Participativas  

 usos atuais (preparar material para atualização dos usos); 

 problemas relacionados ao zoneamento e possíveis soluções; 

 subsídios para a visão de futuro, alvos de conservação (biodiversidade, ecossistemas, bem 

estar social); 

Segue Tabela 2 e 3, com proposta preliminar de Cronograma e Programação para as Oficinas 

Participativas. 

Tabela 2: Oficinas Participativas 

Revisão do Plano de Manejo da APA Cairuçu 
Oficinas Participativas – Etapa 1 - Diagnóstico 

Comunidades - Local N° oficinas / Locais Data Logística 

Laranjeiras, Sono e Ponta Negra 1 - Sono 8 nov 7 nov deslocamento 

Cairuçu das Pedras, Saco das 
Anchovas, Martins de Sá, Sumaca 
e Juatinga 

1 - a definir 9 nov 10 nov retorno 

Pouso, Itanema, Calháus, Itaoca e 
Grande da Cajaíba 

1 -Pouso 
1 - a definir 

17e18 nov 
16 deslocamento 

19nov retorno 

Saco do Mamanguá 2 - Cruzeiro 22e23 nov 
21 deslocamento 

24 retorno 

Trindade 1 - Trindade 28 nov terrestre 

Ilha do Algodão e enseada de 
Paraty Mirim 

1 - Praia Paraty 
Mirim 

29 nov Barco 

Meros e Cabral 
1 - Sertão 
1 - Cabral 

30 nov  

Ponta Grossa 1 - Praia do Baré 2dez  

Ilhas 
(do Araújo, Itacá, Cedro e Pelada) 

1 - Araújo 
1 - Cedro 

6dez e 7dez  

Corisco 1 - Corisco 9 dez  

Baixo Carapitanga 
(Paraty Mirim) 

1 Escola do Paraty 
Mirim 

1dez  

Médio Carapitanga 
(Pedras Azuis, Córregos dos Micos 
e Pedreira) 

1 - a definir 13dez  

Alto Carapitanga 
(Patrimônio, Novo Horizonte, 
Forquilha e Independência) 

1 - Patrimônio 15dez  

TOTAL 16 
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Tabela 3 – Programação das Oficinas Participativas  

Revisão do Plano de Manejo da APA Cairuçu  
Programação Oficinas Participativas – Etapa 1 - Diagnóstico 

Tempo 
duração 

Atividade Método (Como) Material (insumos) Resp. 

30´ Abertura Acolhimento  Banner do ICMBio  
Caixa de som e microfone 
Lista de presença 

 

30´ Apresentação dos 
Participantes 

Dupla, trio, 
barbante  

Tarjeta, barbante, papel e pincel, fita 
crepe 

 

20´ Programação e 
Acordo de Convivência 

Exposição oral Flip, folha, pincel  

30´ Objetivos da oficina 
 

(APA, PM, diagnóstico, 
etapas, devolutivas) 

Painel Folha parda, desenhos prontos, cola, 
fita crepe, pincel.  
Material de divulgação (folder) 
Mapa da APA Cairuçu 
Varal com fotos da localidade 

 

1h Linha do tempo Painel Folha parda, desenhos prontos, cola, 
fita crepe, pincel. 

 

1h30 Almoço  Gêneros alimentícios, cozinheira e 
ajudante, utensílios,  

 

2h Mapa Falado 
(moradia, usos, atrativos, 
conflitos, infraestrutura, 

serviços públicos, cultural) 

- Orientação 
- Elaboração 
coletiva por 
comunidade e 
depois em 
plenária 
(microbacia) 
- matriz do 
calendário 
sazonal 
- Registro da 
informação para 
uso em SIG 

canetas, giz de cera, pincel, mapa 
impresso no vinil, mapas temáticos 
da APA, papel pardo, folha de 
acetato, pinceis para quadro branco, 
imagens Google Earth na escala da 
comunidade e da microbacia, 
zoneamento da APA no G.Earth. 

facilitação 
profissional 

de SIG 
$ 

1h Identidade comunitária da 
microbacia (fechamento do 

Mapa Falado) 

perguntas 
orientadoras 

Flip e pincel 
Câmera fotográfica 

 

30´ Encaminhamentos Oral Flip e pincel 
Câmera fotográfica 

30´ 

20´ Avaliação Radar Flip e pincel 
Câmera fotográfica 

20´ 

10´ Encerramento Oral   
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5.3 Etapa 1 - Consulta Prévia Livre e Informada às comunidades – Indígenas e 

Quilombolas 

Consulta Prévia Livre e Informada às comunidades caiçaras será atendida através das Oficinas 

participtivas. 

 Articular com FUNAI para procedimentos formais para interface do PM e Indígenas; 

 Articular com FCT e AMOQC, Associação de Moradores do Quilombo do Campinho e 

Associação de Moradores do Quilombo do Cabral; 

 

5.4 Etapa 2 – Reuniões Setoriais - Unidades de Conservação 

A APA de Cairuçu compõe o Mosaico da Serra da Bocaina, e o PM deverá abordar diversas 

questões para alinhamento da gestão desses territórios, muitos com sobreposição, assim, 

acordamos que durante as Oficinas Participativas será o momento de coleta de informações 

das comunidades, e que será necessário realizar reuniões entre as equipe das UC de forma 

independente. 

 PN Serra da Bocaina: Sobreposição da TI Araponga, Trindade, verificação dos limites desde 

o Corisco a Trindade.  

 EE Tamoios: Sobreposição ilhas 

 REEJ: Recategorização e procedimentos para administração conjunta do território. 

 APA Municipal de Paraty: Baias de Paraty, Parati-mirim e Mamanguá 

 

5.5 Etapa 2 - Reuniões Setoriais - Órgãos Públicos 

Durante o Processo de revisão do Plano de Manejo, provavelmente serão identificados e/ou 

priorizados outro atores com interface a APA, mas desde já indicamos a necessidade 

articulação com: 

 Prefeitura Municipal de Paraty para alinhamento com o Plano Diretor: SEDUR e SEMAN, e 

agenda da LUOPS (Lei de Uso e Ocupação e Parcelamento do Solo) 

 Articulação INEA - ZEE Costeiro da Baía da Ilha Grande (em elaboração) 

 

5.6. Etapa 2 - Reuniões Setoriais – Setor Econômico 

Um dos maiores desafios da gestão da APA Cairuçu, UC inserida num dos mais importantes 

pólos turísticos do país é o ordenamento e territorial e das atividades e serviços vinculados. 

Assim, além do alinhamento com os órgãos que regulam as atividades, é oportuno ampliar o 

diálogo com marinas, estaleiros, trade turístico e potenciais parceiros identificados ao longo do 

processo para apoio e parceria na implementação das ações a propostas no PM. 
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6. Planejamento 

A Etapa de Planejamento se inicia concomitantemente a consolidação da Etapa de 

Diagnóstico, assim com as informações sistematizadas do Diagnóstico, realizaremos as Oficinas 

Participativas de Planejamento, momento de devolutivas às comunidades, onde 

apresentaremos as demandas para o território e construiremos uma proposta para o 

zoneamento da APA, bem como suas normas de uso, além da visão de futuro da UC que 

deverá nortear as ações estratégicas de manejo. 

Também dividimos o Planejamento, em 2 etapas: 

A Etapa 1, compreende as Oficinas Comunitárias – Planejamento, que deve ser realizada de 

março a abril 2017, nas mesmas localidades onde foram realizadas as Oficinas Comunitárias – 

Diagnóstico, somando 16 Oficinas. 

A Etapa 2, a consolidação da proposta do PM, deverá ser concluída no período de maio a junho 

de 2017.  

A consolidação da proposta do PM, compreende a sistematização dos resultados das Oficinas 

participativas, a estruturação do planejamento pela EP, apresentação para ICMBio, para 

análise técnica da COMAN e demais setores, Apresentação para Conselho Ampliado, 

Aprovação da PFE, Editoração e impressão e elaboração de material de divulgação (mapas e 

cartilha). 

 

7. Execução Financeira 

Até o momento não contamos com o aporte de recursos financeiros para a completa revisão 

do Plano de Manejo, apresentamos proposta de apoio à SGREX/MMA, no âmbito do Projeto 

PNUD, conforme os pilotos de PM de RESEX, considerando que a APA de Cairuçu tem 62 

comunidades e a necessidade de forte mobilização e participação dessas no processo de 

revisão do PM, considerando que podemos atender os requisitos de prazo de vigência do 

projeto e instituição potencialmente adequada para o instrumento de Carta de Acordo, porém 

ainda aguardamos retorno. 

Temos aprovado o Projeto “Capacitando na ação – Fortalecimento do Conselho Gestor da APA 

Cairuçu”, junto a DGPAR/DISAT, no âmbito do Projeto PNUD, onde se pretende através dos 

pactos comunitários de uso e ocupação do território, contribuir para a qualificação dos 

conselheiros em processos, participativos, ao longo de 16 oficinas em diferentes microbacias 

do território da APA Cairuçu. Nestas oficinas serão discutidas as necessidades de repactuação 

das principais regras de uso e ocupação, bem como o zoneamento nas comunidades, 

utilizando-se da metodologia construída no próprio CONAPA Cairuçu, já incorporadas na 

presente proposta. 

Este Projeto no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) atenderia parte da logística de 

alimentação através da aquisição de gêneros, e pagamento de diárias para especialista em 

geoprocessamento, no âmbito de parceria junto ao Observatório dos Territórios Saudáveis e 
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Sustentáveis da Bocaina criado no âmbito da Fundação Oswaldo Cruz (OTSS/FIOCRUZ), que é 

uma instituição membro de nosso Conselho. 

Temos também no âmbito do TAC da Chevron, a previsão de R$100.000,00 (cem mil reais) 

para revisão do PM, porém, ainda aguardamos a assinatura do termo (previsto para o final de 

2016) e a efetiva disponibilização desses recursos. 

E também no âmbito da parceria com a SOS Mata Atlântica, podemos solicitar serviços e 

produtos complementares para a revisão do PM. 

Assim, mesmo frente a este contexto de incerteza da disponibilidade de recursos, mas garantir 

a janela temporal para a realização da Etapa 1 – Diagnóstico Participativo, a EP definiu a 

seguinte estratégia: 

 Articular com o Observatório a formalização de parceria para revisão do PM, frente a 

disponibilidade de recursos do PNUD e outras opções. 

 Executar os recursos do Projeto “Capacitando na ação – Fortalecimento do Conselho 

Gestor da APA Cairuçu”, para a realização da Etapa 1 – Diagnóstico (diárias para 

geoprocessamento e aquisição de gêneros alimentícios para as oficinas). 

 Complementar com os recursos da SOS a aquisição de matérias para a realização das 

oficinas. 

 Solicitar produtos de apoio a SOS Mata Atlântica, através de demandas específicas, como 

material de comunicação... 

 Articular logística náutica com a MB e REEJ. 

 Buscar junto a COMAN (supervisão), disponibilização de diárias para viabilizar a 

participação de servidores de outras localidades nas oficinas, para apoio na moderação 
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ANEXO I - Relato da reunião das Câmaras Temáticas de Comunidades e Povos Tradicionais e de Comunicação e Formação 

Auditório da APA Cairuçu, 20 de julho de 2016 

Participantes: Bruno Gueiros, Eliel Souza, Rodrigo Bacelar, Dalton Novaes e Carlos Felipe (ICMBio); Neiva Oliveira (Trindade); Fábio Reis (OTSS); Sandro 

Nascimento (UFRJ); Valéria Mozzer (Secretária Municipal de Agricultura e Pesca); Almir Tã (I. Cedro), Marcela Cananea (CNCTC). 

Pauta: Definição da metodologia para a revisão participativa do plano de manejo da APA Cairuçu. 

Propostas iniciais para a formulação da metodologia: 

- adotar linguagem adequada  

- priorizar a participação das comunidades locais abrangidas pela APA 

- buscar formas específicas de interação com os indígenas no processo 

- definir procedimento próprio para a consulta prévia, livre e informada aos povos tradicionais (recomendação formal do MPF) 

- atentar para a representatividade dos interlocutores e participantes 

- mobilizar os conselheiros para acompanhar as oficinas 

- formular proposta para realizar reuniões setoriais (agricultura, turismo, etc) em paralelo às oficinas comunitárias 

- identificar as comunidades por microbacias 

- identificar previamente questões importantes para as 10 microbacias a fim de subsidiar o processo 

- estabelecer formas de comunicação e mobilização com comunidades e setores interessados 

- preparar materiais de comunicação e mobilização 

- definir um padrão para o registro e a sistematização dos resultados obtidos nas atividades participativas 

- buscar arranjos institucionais para a implementação do Plano de Ação do CONAPA e das ações gerenciais do Plano de Manejo 

- esclarecer nas reuniões locais os limites físicos da APA (sobreposição) 

- utilizar mapas temáticos, imagens de satélite e o programa Google Earth (SOS imprimir mapas temáticos) 

- abordar aspectos quantitativos e qualitativos das águas  

- desenvolver ações de formação no âmbito do processo participativo 

- estudar a possibilidade de trabalhar em comissões locais/comunitárias 

- adotar as rodas de conversa com uma das ferramentas de diálogo (prevista no Plano de Ação do CONAPA Cairuçu, juntamente com os pactos de uso do 

território) 

- adotar as microbacias hidrográficas como unidade territorial de planejamento 

- construir uma maquete para subsidiar as análises territoriais nas oficinas participativas 
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- referenciar as políticas públicas relativas ao território  

- avaliar os programas gerenciais do Plano de Manejo 

- gravar em vídeo as atividades e oficinas 

 

Planejamento para a realização das oficinas de revisão participativa do Plano de Manejo da APA Cairuçu 

(a ser submetida ao CONAPA Cairuçu na reunião ordinária de 09/08/2016) 

 

Atividades preparatórias Data Metodologia  Responsáveis Materiais Produtos 

esperados 

Levantar informações sobre as microbacias 

(dimensão das áreas, cursos d´água, população, 

usos e temas importantes, elementos culturais) 

Até 28jul - levantamento de 

dados secundários 

- equipe APA - internet 

- mapas 

- IBGE 

Documento com 

informações 

Localizar em um mapa as comunidades em cada 

microbacia 

Até 28jul - espacialização das 

localidades no Google 

Earth 

- equipe da 

APA 

- parceiro 

- Google Earth  

- Impressão dos 

mapas 

Mapas Google 

Earth por 

microbacias (digital 

ou impresso) 

Mobilizar as comunidades das microbacias para 

participar das atividades  

Após 9ago 

(reunião 

CONAPA) 

- apoio dos conselheiros  

 - uso de logo de 

chamamento 

padronizado 

(identidade da 

metodologia adotada) 

- CONAPA - cartazes, 

faixas, rádios, 

filipetas, doc. 

resumo da 

metodologia 

Comunidades 

mobilizadas 

Elaborar proposta de definição de quais localidades 

onde as oficinas serão realizadas 

28jul - interação com 

conselheiros 

- Câmaras 

Temáticas do 

CONAPA 

- planilha com a 

lista 

- lista com os locais 

em uma planilha 

digital 
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Atividades preparatórias Data Metodologia  Responsáveis Materiais Produtos 

esperados 

Articular junto da equipe da APA e CONAPA um 

grupo local para apoiar a preparação das oficinas e 

discutir a viabilidade de criar um fórum local para 

debater a revisão do plano de manejo 

Após 9ago - procedimento mínimo 

de orientação 

- consulta ao CONAPA  

- apoio de conselheiros 

e outros órgãos públicos 

- equipe da 

APA 

- CONAPA 

- roteiro Grupos locais 

formados para 

apoiar a 

preparação das 

oficinas 

Elaborar um roteiro metodológico minimamente 

padronizado para orientar a execução das oficinas, 

com localidades e cronograma de execução 

28jul 

(reunião CT) 

- estudos sobre quais 

ferramentas 

participativas utilizar 

- CT Povos  

- CT 

Comunicação 

- ferramentas 

participativas 

Roteiro elaborado 

Elaborar procedimento próprio para a consulta 

prévia, livre e informada aos povos indígenas 

- até 28jul 

 

 

- até 9ago 

 

 

 - até 9 ago 

 

- até 

setembro 

- após as 

devolutivas 

- comunicação com o 

MPF para obter 

orientações 

- reunião preparatória 

com os indígenas e 

FUNAI 

- levantamento de 

experiências em outros 

territórios 

- devolutivas 

comunitárias 

- relato ao MPF 

- CT Povos 

- FUNAI 

- MPF 

 

- documentos - Procedimento de 

consulta elaborado 

- registro formal da 

reunião 

preparatória 

- relato ao MPF 

realizado 

Visitar algumas comunidades locais para preparar as 

oficinas 

29jul a 8ago - pré-mobilização, 

definição dos locais 

para as oficinas, 

articulação de 

apoiadores locais 

- CTs - ficha da 

microbacia 

(logística) 

Fichas das 

microbacias 

elaboradas 
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Atividades preparatórias Data Metodologia  Responsáveis Materiais Produtos 

esperados 

Apresentar o roteiro metodológico ao CONAPA 9ago - exposição oral - CTs - note e 

datashow 

Roteiro 

apresentado 

Produzir uma maquete da APA Cairuçu Setembro - impressão 3D - CT e 

parceiros 

- mapas e 

imagens de 

satélite 

Maquete produzida 

Definir um padrão para o registro e a sistematização 

dos resultados obtidos nas atividades participativas 

Agosto - estudo de protocolos 

simplificados 

- CT - protocolos 

pesquisados 

- Padrão definido 

Preparar materiais de comunicação e mobilização    

(banners, folders, faixas) 

Agosto - elaboração pela CT 

Comunicação  

- CT e 

parceiros 

- insumos para a 

produção 

- materiais 

produzidos 

Preparar materiais e insumos para as oficinas Agosto - elaboração pela CT 

Comunicação  

- CT e 

parceiros 

- insumos para a 

produção 

- materiais 

preparados 

Promover um evento ampliado (chamamento 

público) com o conjunto da sociedade paratiense 

para esclarecer o processo de revisão do Plano de 

Manejo  

A definir - a definir no âmbito da 

CT Comunicação   

- MPF 

- CONAPA 

- Prefeitura 

(?)-  

-   

Utilizar o roteiro metodológico concluído no dia 

28jul 

     

Gravar em vídeo as oficinas     Vídeo da oficina 

produzido e 

editado 

Utilizar um registro único para subsidiar a 

sistematização e posterior avaliação 
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Atividades pós oficina Data Metodologia  Responsáveis Materiais  

- Elaborar um relatório das oficinas A definir - relato, fotos e mapas 

produzidos nas oficinas 

- CT 

Comunicação 

- relatório Relatório 

elaborado 

- Apresentar o relatório das oficinas ao CONAPA A definir - exposição oral e 

debate 

- CT 

Comunicação 

- a definir Relatório 

apresentado e 

debatido 

- Incluir o relatório das oficinas e a ata da reunião do 

CONAPA no Relatório de Monitoria do Plano de 

Manejo 

A definir     

 

Encaminhamentos:  

- próxima reunião integrada das CT Comunidades e Povos & Comunicação e Formação, no dia 28/07 (dia todo), para a elaboração do roteiro metodológico 

- recomendar aos conselheiros a leitura e análise do plano de manejo da APA Cairuçu 
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Relato da reunião das Câmaras Temáticas de Comunidades e Povos Tradicionais e de Comunicação e Formação 

Escritório da APA Cairuçu, 28 de julho de 2016 

Participantes: Bruno Gueiros, Eliel Souza, Flávio Paim e Carlos Felipe (ICMBio); Neiva Oliveira (Trindade); Noel (Paraty Mirim); Almir Tã (I. Cedro); Marcela 

Cananea (CNCTC). 

Pauta: Definição de um roteiro metodológico para a revisão participativa do plano de manejo da APA Cairuçu. 

Propostas para a revisão participativa: 

1) Atividades preparatórias (Semeadura) 

- elaborar comunicados impressos (com slogan “APA Cairuçu tirando as dúvidas”, mapa, resumo das regras) da APA para informar as comunidades sobre a 

revisão do plano de manejo (CT Comunicação elabora, APA imprime) 

- buscar apoio das associações e conselheiros para divulgar os comunicados (APA e CONAPA) 

- promover reuniões preparatórias, de meio período, entre os moradores e conselheiros de diferentes comunidades (propor a instalação de comissões ou 

fóruns locais): 1° momento – interação com moradores sobre as dúvidas cotidianas, regras da APA e o processo de revisão do plano de manejo (esclarecer o 

que é UC, APA, limites, regras, benefícios, PM) e deixar um material para subsidiar os trabalhos da comunidade quanto às propostas de revisão do Plano de 

Manejo; 2° momento – articulação e mobilização de atores locais/comunitários (APA e CONAPA), reforçando o uso do material que subsidie a elaboração das 

propostas das comunidades para o PM 

- mobilizar em primeiro lugar as associações para articular e preparar as oficinas (elaborar lista de contato das associações) – CT Comunicação 

- buscar apoio das associações na articulação com outras organizações locais 

- investigar quais dias são melhores para realizar as oficinas  

- definir os grupos de comunidades para participação nas oficinas 

- assegurar a presença de conselheiros nas reuniões preparatórias e nas oficinas comunitárias 

- preparar materiais para utilização nas reuniões preparatórias e nas oficinas 

- definir um padrão para registro e posterior sistematização das reuniões preparatórias e oficinas comunitárias 
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- obter apoio da Marinha e outras instituições-membros do Conselho/parceiras para prestarem apoio logístico 

- definir procedimentos específicos para os indígenas 

- preparar slogan do tipo “Encontro das comunidades da bacia do rio tal 

- formar equipes para as semeaduras  

- articular apoio de transporte da Marinha 

2) Oficinas por bacias hidrográficas 

- utilizar um slogan “Encontro das comunidades da bacia do rio tal” 

- explicar as etapas do processo (desenhar o processo) 

- esclarecer o que constitui as Unidades de Conservação, com enfoque na categoria APA 

- disponibilizar materiais de subsídio 

- debater os limites, zoneamento e ações gerenciais da APA e comunitárias + políticas públicas no território da APA  

- metodologias:  

 Questões orientadoras: usos do território, zoneamento e regras; ações 

 Rodas de Conversa (para grupos pequenos) 

 Café Mundial (para grupos grandes) 

 Google Earth-mapas  

 Pactuação em plenária    

 

Lembretes: 

- debater o regramento da APA e a legislação básica aplicável 

- debater os benefícios da APA para as comunidades 

- esclarecer para as comunidades da costeira as diferenças de regras entre a APA e a REJ 

- debater ações para promover o desenvolvimento sustentável das comunidades, a ex. do turismo de base comunitária 
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3) Logística  

Reuniões preparatórias (Semeadura) Oficinas por microbacias 

 Área Estratégica Trindade, Laranjeiras, Sono e Ponta Negra:  

- dois dias de semeadura  

 Área Estratégica Trindade, Laranjeiras, Sono e Ponta Negra 

- duas oficinas: uma em Trindade e uma no Sono; 

 Área Estratégica Cairuçu das Pedras, Saco das Anchovas, Martins de Sá, Sumaca e Juatinga 

- um dia de semeadura e dia de oficina 

 Área Estratégica Pouso, Itanema, Calháus, Itaoca e Grande da 

Cajaíba 

- um dia para reuniões de semeaduras em todas as comunidades 

 Área Estratégica Pouso, Itanema, Calháus, Itaoca e Grande da 

Cajaíba 

- duas oficinas: uma no Pouso e uma escolhida pelas comunidades 

 Área Estratégica Saco do Mamanguá 

- dois dias para reuniões de semeadura 

 Área Estratégica Saco do Mamanguá 

- duas oficinas: Cruzeiro  

 Área Estratégica Ilha do Algodão e enseada de Paraty Mirim  

- dois dias para semeadura 

 Área Estratégica Ilha do Algodão e enseada de Paraty Mirim  

- um dia de oficina na praia de Paraty Mirim 

 Área Estratégica Baixo Carapitanga  

- um dia para semeadura 

 Área Estratégica Baixo Carapitanga 

- um dia de oficina 

 Área Estratégica Ponta Grossa  

- um dia de semeadura 

 Área Estratégica Ponta Grossa 

- uma oficina: Praia do Baré 

 Área Estratégica das Ilhas (do Araújo, Itacá, Cedro e Pelada) 

- um dia de semeadura 

 Área Estratégica das Ilhas (do Araújo, Itacá, Cedro e Pelada) 

- duas oficinas: uma no Araújo e outra no Cedro 

 Área Estratégica Corisco 

- um dia semeadura 

 Área Estratégica Corisco 

- uma oficina 

 Área Estratégica Meros e Quilombo do Cabral 

- um dia de semeadura 

 Área Estratégica Meros e Quilombo do Cabral 

- duas oficinas: uma no Sertão dos Meros e outra no Quilombo 

 Área Estratégica Médio Carapitanga (Pedras Azuis-Novo Horizonte) 

- um dia de semeadura 

 Área Estratégica Médio Carapitanga 

- uma oficina em Novo Horizonte 

 Área Estratégica Alto Carapitanga (Patrimônio-Forquilha) 

- um dia de semeadura 

 Área Estratégica Alto Carapitanga 

- uma oficina em Patrimônio 

 Total de n° dias: 15   12 Áreas Estratégicas - 16 oficinas 

Lembretes: 
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- Área Estratégica Cairuçu-Juatinga: pastor Néjio e seu irmão (diretoria da Colônia) para a mobilização; mobilizar Saco das Anchovas e depois as demais; Almir 

Tã apoiará a interlocução com as lideranças; mobilizar apoio do Ticoti, Leila e Telminho da Juatinga; (produzir vídeo – Edu OTSS) 

 

4) Cronograma 

- Semeaduras: 16 de agosto a 30 de setembro 

   Participam dois conselheiros, uma liderança local e um analista da APA  

- Oficinas: 1° outubro a 16 dezembro 
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Anexo II – Cronograma da Etapa 1 – Diagnóstico – Semeadura e Oficinas Participativas 

C
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Se
m

e
ad

u
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Outubro dom 2a 3a 4a 5a 6a sab 

  16 17 18 19 20 21 22 

Local     Sono Trindade Cairuçu Pouso   
                

  dom 2a 3a 4a 5a 6a sab 

  23 24 25 26 27 28 29 

Local   Cruzeiro Cruzeiro P. Grossa Baía P. Mirim Baía P. Mirim   
                

Novembro dom 2a 3a 4a 5a 6a sab 

  30 31 1 2 3 4 5 

    Baixo Carap. Araújo e Corisco   Meros Patrimônio   

          N. Horizonte     
                

O
fi

ci
n

as
 p

ar
ti

ci
p

at
iv

o
 

  dom 2a 3a 4a 5a 6a sab 

  6 7 8 9 10 11 12 

Local     Sono Cairuçu       
                

  dom 2a 3a 4a 5a 6a sab 

  13 14 15 16 17 18 19 

Local     feriado   Pouso Cajaíba   
                

  dom 2a 3a 4a 5a 6a sab 

  20 21 22 23 24 25 26 

Local     Cruzeiro Cruzeiro    Meros   
                

Dezembro dom 2a 3a 4a 5a 6a sab 

  27 28 29 30 1 2 3 

Local   Trindade   Baía P. Mirim Baixo Carap.     
                

  dom 2a 3a 4a 5a 6a sab 

  4 5 6 7 8 9 10 

Local     Araújo Cedro   Corisco   
                

  dom 2a 3a 4a 5a 6a sab 

  11 12 13 14 15 16 17 

Local   Médio Carapi   P. Baré   Alto Carapi   
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ANEXO III- Equipe da APA deverá apoiar todas as atividades do PM, para nos organizar e dividir as responsabilidades, listamos as atividades, e identificar perfis 

para mobilizar o apoio. 

Equipe para apoio nas Oficinas 

  Facilitador Relator 
Registro 

fotográfico 
Geo 

Logística 
Escritório 

Logística* 
Campo 

Observação 

APA Cairuçu Lilian  x x x   x  

Carlos Felipe x x x   x  

Bruno x  x  x x  

Dalton  x x  x x  

Paim x x x  x x  

Ney   x  x x  

Julio      x   

EP Rodrigo x x x     

DISAT / EP Lilian Estrela x x x    Checar *diárias 

CR 8 / EP  Vanessa  x x    Checar disponibilidade chefia*diárias 

PNSB Tiago     x   Checar disponibilidade chefia  

CR 8  Olivar x x     Checar disponibilidade chefia*diárias 

EE Tamoios Sylvia Chada x x     Checar disponibilidade chefia  

 Breno Herrera       Checar disponibilidade chefia*diárias 

RESEX Arraial do Cabo Bruno Lintomen x x     Checar disponibilidade chefia*diárias 

OTSS João OC    x   Articular 

OTSS  Edu   x   x  

OTSS Natália    x   Articular 

REJ Amanda       Articular 

REJ Papu       Articular 

FCT  Marcela       Articular 

UNICAMP Luciana       Articular 

*Para a logística de campo, sempre indicar um comunitário local. 

 

 



22 
 

ANEXO IV – Matriz de Organização do Planejamento – MOP  

Cronograma da Revisão do Plano de Manejo da APA de Cairuçu 

ETAPA Atividade 2016 2017 

Jun Jul Ag Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

Organização  
do 

Planejamento 

Reunião CT CONAPA   20 e 28                         

Reunião da  Equipe de Planejamento (EP)          3 e 4                   

Relatório de Monitoria do PM          7                   

Relatório da Organização do Planejamento         7                   

Ordem de Serviço - Proposta          7                   

Ordem de Serviço - publicada                             

Diagnóstico 
Participativo 

Etapa 1 

Sistematização de informações existentes  
(meio biótico, biótico e socioeconômico)                              

15 reuniões preparatórias  Semeadura                              

Laranjeiras, Sono e Ponta Negra         18                   

Trindade         19                   

Cairuçu das Pedras, Saco das Anchovas, 
Martins de Sá, Sumaca e Juatinga         20                   

Pouso, Itanema, Calháus, Itaoca e Grande 
da Cajaíba         21                   

Saco do Mamanguá (Cruzeiro)          24 e 25                   

Ponta Grossa (Praia Baré)         26                   

Ilha do Algodão e enseada de Paraty Mirim         27 e 28                   

Baixo Carapitanga         31                   

Ilhas (do Araújo, Itacá, Cedro e Pelada)           1                 

Corisco           1                 

Meros e Cabral           3                 

Médio Carapitanga (Pedras Azuis-Novo 
Horizonte)           3                 

Alto Carapitanga (Patrimônio-Forquilha)           4                 
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ETAPA Atividade 2016 2017 

Jun Jul Ag Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

Diagnóstico 
Participativo 

Etapa 1 

16 Oficinas Participativas                             

Laranjeiras, Sono e Ponta Negra           8                 

Cairuçu das Pedras, Saco das Anchovas, 
Martins de Sá, Sumaca e Juatinga           9                 

Pouso, Itanema, Calháus, Itaoca e Grande 
da Cajaíba           17 e 18                 

Saco do Mamanguá (Cruzeiro)            22 e 23                 

Trindade           28                 

Ilha do Algodão e enseada de Paraty Mirim           29                 

Meros e Cabral           30                 

Baixo Carapitanga             1               

Ponta Grossa (Praia Baré)             2               

Ilhas (do Araújo, Itacá, Cedro e Pelada)             6 e 7                

Corisco             9               

Médio Carapitanga (Pedras Azuis-Novo 
Horizonte)             13               

Alto Carapitanga (Patrimônio-Forquilha)             15               

Consulta Prévia Livre e Informada às 
comunidades – Indígenas e Quilombolas                             

Articular com FUNAI para procedimentos 
formais para interface do PM e Indígenas;                             

Articular com FCT e AMOQC, Associação 
de Moradores do Quilombo do Campinho 
e Associação de Moradores do Quilombo 
do Cabral;                             
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ETAPA Atividade 2016 2017 

Jun Jul Ag Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

Diagnóstico 
Participativo 

Etapa 2 

Reuniões Setoriais - UC                              

Reuniões Setoriais - UC - PNSB                             

Reuniões Setoriais - UC - EE Tamoios                              

Reuniões Setoriais - UC - REJ                              

Reuniões Setoriais - UC - APA Municipal                             

Reuniões Setorias - Ógãos Públicos                             

Reuniões Setoriais - Prefeitura                              

Reuniões Setoriais - INEA                              

Reuniões Setoriais - outras                             

Reuniões Setorias - Setor Econômico                             

Geoprocessamento                               

Preparação para as oficinas de 
planejamento participativo                              

Planejamento 
Etapa 1 

16 Oficinas Comunitárias                               

Laranjeiras, Sono e Ponta Negra                             

Cairuçu das Pedras, Saco das Anchovas, 
Martins de Sá, Sumaca e Juatinga                             

Pouso, Itanema, Calháus, Itaoca e Grande 
da Cajaíba                             

Saco do Mamanguá (Cruzeiro)                              

Trindade                             

Ilha do Algodão e enseada de Paraty Mirim                             

Meros e Cabral                             

Baixo Carapitanga                             

Ponta Grossa (Praia Baré)                             

Ilhas (do Araújo, Itacá, Cedro e Pelada)                             

Corisco                             

Médio Carapitanga (Pedras Azuis-Novo 
Horizonte)                             

Alto Carapitanga (Patrimônio-Forquilha)                             
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ETAPA Atividade 2016 2017 

Jun Jul Ag Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul 

Planejamento 
Etapa 2 

Consolidação da proposta do PM                              

Apresentação para análise técnica do 
ICMBio                              

Apresentação para o Conselho Ampliado                               

Aprovação da PFE                              

Editoração e impressão                              

Elaboração de material de divulgação 
(mapas e cartilha)                              

 


