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1 - APRESENTAÇÃO 

O presente anexo visa apresentar ao Instituto Estadual de Meio Ambiente do Estado do 
Espírito Santo – IEMA a realização da Etapa I das atividades de Planejamento Participativo, 
que integram o Volume 1 do Plano de Manejo da APA Conceição da Barra.  

O documento traz as evidências da visita realizada pela equipe às comunidades, bem 
como das reuniões de planejamento feitas com Petrobras, IEMA e Conselho Consultivo da 
APA. 

 

1.1 - Introdução 

As ações de Planejamento Participativo se dividem em quatro etapas interligadas e 
complementares, relacionadas a cada um dos momentos de Elaboração do Plano de Manejo e 
seus respectivos produtos. O presente relatório descreverá as ações realizadas na primeira 
etapa, que integra o Volume 1, Contextualização e Análise da Região da Unidade de 
Conservação: 

 ETAPA I: Planejamento – composta por reuniões com Petrobras, IEMA e Conselho 
Consultivo da APA para discussão a respeito das oficinas que serão realizadas, 
bem como das melhores datas e locais. Realização da visita às comunidades para 
reconhecimento da área.  

 Também estavam previstos no Plano de Trabalho os primeiros encontros junto às 
comunidades para a apresentação do Plano de Manejo, mas tais encontros foram 
incluídos na Etapa II. Essa alteração aconteceu para que a reunião de abertura e 
as primeiras oficinas tivessem um intervalo de dias menor, evitando a repetição do 
conteúdo. Além disso, houve um período de recesso, em que se tornou mais difícil 
a realização das reuniões. 

 ETAPA II: Diagnóstico Participativo da UC – Reunião de apresentação do Plano de 
Manejo e conjunto de oficinas de percepção ambiental. Essas oficinas visam 
identificar a visão das comunidades no que se refere ao meio físico, biótico e 
socioeconômico da Unidade de Conservação, bem como discutir sobre os aspectos 
positivos e negativos identificados. Nesta etapa também serão realizadas as 
entrevistas exploratórias com instituições locais e com alguns moradores da APA. 
As evidências estarão contidas no Volume 2, Análise da Unidade de Conservação. 

 ETAPA III: Gestão e Manejo Participativo – nesta etapa acontecerão oficinas 
comunitárias que visam identificar a ‘visão de futuro’ dos participantes em relação à 
APA. Também serão realizados encontros para discutir as propostas de programas 
socioambientais que acontecerão na região. Por fim, pretende-se apresentar uma 
devolutiva da conclusão dos trabalhos técnicos para fomentar as discussões. As 
evidências e os resultados deste conjunto de oficinas serão apresentados no 
Volume 3, Gestão e Manejo da UC. 

 ETAPA IV: Consolidação e Elaboração da Cartilha – neste momento será feito um 
encontro comunitário com a presença de representantes dos órgãos competentes e 
dos técnicos para a apresentação da proposta de zoneamento, resultado dos 
estudos realizados. Também haverá um evento de consolidação para encerrar a 
série de oficinas de Planejamento Participativo. Além disso, será elaborada nesta 
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etapa uma cartilha didática sobre a UC destinada aos moradores da APA e 
sociedade em geral.  As evidências e resultados estarão presentes nos seguintes 
produtos: Plano de Manejo Consolidado, Resumo Executivo e Cartilha. 

 

1.2 - Objetivos 

Esta primeira etapa de ações de Planejamento Participativo visava: 

 Através das reuniões com os órgãos competentes e com o conselho gestor da 
APA, apresentar e discutir as oficinas comunitárias propostas no Plano de 
Trabalho; 

 Ampliar os conhecimentos da equipe sobre os principais problemas enfrentados 
atualmente dentro da APA e em sua zona de influência; 

 Conhecer e identificar as principais comunidades presentes no interior da APA; 

 Fazer o reconhecimento das áreas e identificar possíveis estruturas para realização 
das atividades de planejamento participativo. 

 Identificar eventuais conflitos relacionados às questões de ocupação e uso dos 
recursos naturais; 

 Levantar aspectos socioambientais que deverão ser investigados durante as 
oficinas e entrevistas de planejamento participativo. 

 

2 - ATIVIDADES REALIZADAS 

2.1 - Visita de Reconhecimento da APA 

Para o início e o desenvolvimento das oficinas de Planejamento Participativo é de 
fundamental importância o trabalho de reconhecimento da área e das comunidades 
contempladas pelo Plano de Manejo, ou mesmo aquelas que estão na área de influência da 
APA Conceição da Barra.  

Segundo Paulo Freire (1996) “Constatar a realidade nos torna capazes de intervir nela, 
tarefa incomparavelmente mais complexa e geradora de novos saberes do que simplesmente 
nos adaptarmos a ela.” 

Sob essa perspectiva, a equipe executora das atividades fez no dia 25 de outubro de 2011 
a primeira visita a campo, guiada pelo Gestor da APA, Tarciley Gonçalves. O intuito da 
visitação era, além do reconhecimento da área e dos acessos, identificar algumas 
características das comunidades e do ambiente em que elas estão inseridas, como áreas de 
pastagem, fruticultura, remanescentes de vegetação de restinga e manguezais. 

Toda a extensão da Unidade de Conservação foi percorrida pelo grupo, levando em conta 
a localização de cada uma das comunidades identificadas pelo Termo de Referência e outras 
identificadas pelo próprio gestor, Tarciley. 
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Porém, a equipe optou por não entrar em contato com nenhum morador ou liderança 
comunitária antes da reunião de apresentação das oficinas de Planejamento Participativo junto 
ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – IEMA, ocorrida no dia 26 de 
outubro e a devida aprovação do Plano de Trabalho pelo mesmo. 

A visita começou pela área norte da APA, próximo ao município de Conceição da Barra. Já 
no acesso à área, pela estrada ES-422, pode-se notar que nos arredores da região são 
predominantes as áreas de plantação de Eucalipto.  

A primeira comunidade visitada foi a de Santana, apesar da maior parte do bairro estar na 
zona de influência, há uma área considerável inserida nas delimitações da APA.  

Santana caracteriza-se por ser um vilarejo de pequenas propriedades espaçadas, na zona 
rural da cidade. Segundo o gestor da APA, alguns moradores provêm de linhagens 
quilombolas. 

As Fotos 1, 2 e 3 foram tiradas nesta comunidade. 

 

 

FOTO: 1 Placa de identificação da APA na comunidade de 

Santana. (Fonte: Lenc, out/11). 
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FOTO 2: Vista geral de uma das ruas da comunidade de 

Santana. (Fonte: Lenc, out/11). 

 

FOTO 3: EMEF Profª. Deolinda Lage da comunidade de 

Santana. (Fonte: Lenc, out/11). 

Seguindo do bairro de Santana para a área urbana de Conceição da Barra, a equipe 
passou pela Sede da APA, que está próxima à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. 

A segunda comunidade visitada foi a de Santo Amaro, que se encontra na periferia da 
cidade de Conceição da Barra e é caracterizada por ser bastante populosa e fazer limite com a 
área de mangue pertencente à APA. 

Nessa comunidade as ruas não são asfaltadas e a ocupação irregular está avançando 
cada vez mais para dentro da área de mangue, na região do córrego São Domingos, portanto, 
é urgente a necessidade de ações que sensibilizem a comunidade para a conservação desse 
ecossistema. As Fotos 4 e 5 mostram os detalhes dessa ocupação. 
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FOTO 4: Moradia bem próxima à área de mangue, detalhe para 

a cerca de moradia que se mistura com a vegetação. (Fonte: 

Lenc, out/11). 

 

FOTO 5: Moradia bem próxima ao mangue, recém-construída. 

(Fonte: Lenc, out/11). 

 

Em seguida, a equipe fez o reconhecimento da área urbana de Conceição da Barra nas 
proximidades da foz do Rio São Mateus, onde se encontram as associações de pescadores, 
maricultores e camaroeiros do município, já que parte dos moradores da região vive dos 
recursos pesqueiros. Nesse local também se encontra a Secretaria Municipal de Educação. As 
Fotos 6, 7 e 8 foram tiradas nesses locais. 
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FOTO 6: Sede da Colônia de Pescadores que usam os 

recursos pesqueiros do Rio São Mateus. (Fonte: Lenc, out/11). 

 

FOTO 7: Sede das associações de Maricultores e Camaroeiros 

de Conceição da Barra. (Fonte: Lenc, out/11). 
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FOTO 8: Vista do Cais do Rio Cricaré. (Fonte: Lenc, out/11). 

 

Dando continuidade à visita, a equipe adentrou a área da APA pelo bairro de Santana e 
seguiu pela estrada vicinal até a comunidade de Porto Grande, formada por poucas casas, 
onde moram apenas algumas famílias, que aparentemente vivem dos recursos pesqueiros do 
Rio São Mateus.  

Em seguida, foi feito o reconhecimento da comunidade de Quadrado que também é 
formada por um aglomerado de casas, um pouco maior do que Porto Grande, porém com 
menos de 10 casas. Esta comunidade também se localiza as margens do Rio São Mateus, 
bem no interior da APA. As Fotos 9 e 10 apresentam a comunidade de Quadrado. 

 

 

FOTO 9: Vista da comunidade de Quadrado. (Fonte: Lenc, 

out/11). 
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FOTO 10: Vista da comunidade de Quadrado. (Fonte: Lenc, 

out/11). 

 

As comunidades de Lage e Laginha são próximas uma da outra e estão situadas na 
porção sul da APA de Conceição da Barra. São caracterizadas por algumas casas espaçadas 
em uma região de pastos abandonados. As Fotos 11 e 12 foram tiradas nas proximidades 
dessas duas comunidades. 

 

 

FOTO 11: Placa indicando as comunidades de Lage e Laginha. 

(Fonte: Lenc, out/11). 
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FOTO 12: Vista dos campos de pastos abandonados próximo 

às comunidades de Lage e Laginha. (Fonte: Lenc, out/11). 

 

Na parte da tarde, a equipe percorreu a porção da APA situada ao oeste do Rio Cricaré, 
cujo acesso é feito pelo município de São Mateus, próximo ao distrito de Guriri. Nesta região 
foram identificadas três comunidades: Meleiras, Barreiras e Cairu. 

As comunidades de Meleiras e Barreiras são consideradas as mais expressivas da APA 
em relação ao tamanho e número de moradores. Nelas existe um forte processo de ocupação 
por meio de loteamento e venda de terrenos irregulares.  

Meleiras possui uma associação de bairro bastante representativa e também conta com 
uma escola municipal e algum comércio local. Nessas três comunidades, os moradores vivem 
dos recursos pesqueiros e do turismo que costuma ser a principal fonte de renda nos meses de 
alta temporada. 

As Fotos de 13 a 17 foram tiradas nas comunidades de Meleiras e Barreiras. 

 

 

FOTO 13: Escola Municipal de Educação Infantil de Meleiras. 

(Fonte: Lenc, out/11). 
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FOTO 14: Vista da comunidade de Meleiras. (Fonte: Lenc, 

out/11). 

 

FOTO 15: Placa indicando a venda de loteamentos irregulares. 

(Fonte: Lenc, out/11). 
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FOTO 16: Vista da comunidade de Barreiras, da APA de 

Conceição da Barra. (Fonte: Lenc, out/11). 

 

 

FOTO 17: Placa indicando a comunidade de Barreiras. (Fonte: 

Lenc, out/11). 

A comunidade de Cairu é muito menos populosa que as duas anteriores e, segundo o 
Gestor da APA, não possui nenhum tipo de associação de moradores. 

 Para retornar ao bairro de Guriri, a equipe passou por uma extensa área de restinga 
preservada, que se localiza entre a praia e o rio São Mateus. É evidente que essa região tem 
um grande potencial para o turismo, o que torna urgente medidas que evitem a 
exploração/degradação da área. 

Durante toda a visita a equipe marcou as principais coordenadas no GPS e, 
posteriormente, elaborou o seguinte mapa com esses pontos: 
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MAPA 1: Principais pontos identificados durante a visita às comunidades (fonte: Lenc 

nov/11). 

Em função da distribuição espacial das comunidades na APA, bem como o número de 
famílias e residências identificadas em campo, a equipe propôs que as oficinas de 
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planejamento participativo fossem realizadas na comunidade de Meleiras (incluindo as 
lideranças e demais interessados de Barreiras) e na área urbana de Conceição da Barra, para 
abarcar as comunidades que estão próximas ou adentrando a Unidade, em função do grande 
impacto da ocupação do mangue da foz do Rio São Mateus.  

Por terem populações bastante reduzidas, também foi sugerido que fossem aplicados 
questionários exploratórios nas demais comunidades e posteriormente apresentada uma 
devolutiva com os resultados do trabalho, inseridos no Plano de Manejo. Essas propostas 
foram levadas à reunião com o Conselho Consultivo. 
 

2.2 - Reuniões de Planejamento 

Durante a semana da visita à APA Conceição da Barra, a equipe de Planejamento 
Participativo da Lenc realizou duas reuniões para apresentar e discutir a proposta de trabalho, 
sendo uma com a Petrobras e outra com o IEMA. 

A primeira reunião, feita com os biólogos Jenilson Dasmachio, André Ribeiro e a técnica 
Danielle da Petrobras, ocorreu no dia 24 de outubro, um dia antes da visita a campo.  

Já reunião com o IEMA ocorreu um dia após a visita à área da APA, 26 de outubro, pela 
manhã e contou com a participação do Terence Ramos e Rodolfo (FOTO 18).  

 

FOTO 18: Reunião de Planejamento com representantes do 

IEMA. (Fonte: Lenc, out/11). 

Nos dois encontros foram discutidos o planejamento e metodologia dos trabalhos das 
oficinas, reuniões e aplicação dos questionários exploratórios e, em ambos, não houve 
demandas de reestruturação significativas da proposta original. 

As ATAs das reuniões estão dispostas no item 3, denominado evidências. 

 

2.3 - Reunião Conselho Consultivo 

No dia 07 de dezembro de 2011 foi realizada pela equipe de Planejamento Participativo a 
primeira reunião com o Conselho Consultivo da APA (Conapa). O encontro aconteceu às 15h 
na Secretaria de Meio Ambiente de Conceição da Barra, e contou com a participação de 10 
membros do conselho, incluindo o gestor Tarciley Gonçalves e representantes da prefeitura e 
de diversas associações e instituições locais (FOTOS 19 E 20). 
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FOTO 19: Reunião de apresentação do Plano de Manejo e 

atividades de Planejamento Participativo para o CONAPA 

(Fonte: Lenc dez/11) 

 

FOTO 20: Reunião de apresentação do Plano de Manejo e 

atividades de Planejamento Participativo para o CONAPA 

(fonte: Lenc dez/11) 

O objetivo da reunião era apresentar o Plano de Manejo, dando enfoque, principalmente 
na realização das atividades de Planejamento Participativo: as oficinas que acontecerão em 
Conceição da Barra, Meleiras e Barreiras; e as entrevistas exploratórias, que serão realizadas 
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em todas as comunidades situadas no interior da APA e em determinadas entidades que 
atuam na região. 

A reunião começou com a apresentação de todos os participantes, membros ou não do 
Conselho Consultivo. Feito isso, a equipe da Lenc discorreu sobre o Sistema Estadual de 
Unidades de Conservação (SISEUC), dando ênfase às Unidades de Uso Sustentável e, dentre 
elas, as Áreas de Proteção Ambiental. Em seguida, discorreu-se sobre a elaboração do Plano 
de Manejo, explanando seus objetivos e metodologias definidas no Plano de Trabalho.. 

O enfoque da segunda parte da apresentação foi para a realização das oficinas e 
atividades de Planejamento Participativo. A Lenc esclareceu que o objetivo desse trabalho é 
incorporar conhecimentos e interesses da população local na preparação e implantação do 
Plano de Manejo, fazendo um intermédio entre os moradores e a equipe técnica responsável 
pelo serviço.  

Depois de apresentadas todas as etapas e oficinas que serão realizadas, foi feita uma 
conversa sobre a importância do apoio e envolvimento do Conselho Consultivo na organização 
e realização dos encontros. Os presentes se comprometeram a ajudar na mobilização da 
comunidade para que seja contemplado o maior número de pessoas, possibilitando assim a 
participação efetiva e qualificada nas decisões que serão tomadas no Plano de Manejo.  

Além disso, o representante dos pescadores e maricultores de Conceição da Barra, 
Adenildo Machado, observou que é importante se pensar uma abordagem inteligente quando 
forem feitas as entrevistas com os pescadores locais, pois, em geral, eles têm receio de 
responder aos questionários. Segundo ele, há um medo de que a pesca seja proibida como 
aconteceu na região do Parque Estadual de Itaúnas. 

Os membros do conselho também recomendaram que as reuniões acontecessem na 
comunidade de Barreiras, e não só em Meleiras e Conceição da Barra como a equipe da Lenc 
havia proposto. Eles acreditam que os moradores de Barreiras não iriam em reuniões em 
Meleiras por haverem alguns desentendimentos entre os bairrros. A Lenc concordou em 
compreender os três locais para a realização das oficinas. 

Por fim, todos concordaram que as oficinas devem começar nos primeiros meses de 2012, 
deixando a cargo do gestor Tarciley verificar as possíveis datas e locais com lideranças, 
membros do conselho e IEMA. A reunião terminou com um lanche cedido pelo IEMA (FOTO 
21). 

A apresentação audiovisual feita pela Lenc, a lista de presença e a lista de contatos dos 
conselheiros da CONAPA se encontram no item 3.3, 3.4 e 3.5 do presente relatório. 
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FOTO 21: Lanche cedido pelo IEMA para a reunião (fonte: Lenc 

dez/11) 
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3 - EVIDÊNCIAS 

3.1 - ATA Reunião Petrobras 
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3.2 - ATA Reunião IEMA 
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3.3 – Apresentação reunião CONAPA 
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3.4 - Lista de Presença Reunião CONAPA 
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3.5 – Lista de Contatos dos Conselheiros da CONAPA 

 
 

 


