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Restinga, Praia Grande e o Arquipélago dos 
Tamboretes.

Eles deixam apenas pegadas

Logotipo do Projeto.



Q1: Título do projeto ambiental participante: Turismo Ecológico e Geração de Renda no Parque 
Estadual Acaraí, São Francisco do Sul-SC

Q2: Categoria de inscrição:

(sem rótulo)

Selecione: Turismo e Qualidade de Vida

Q3: Sobre a organização participante:
Razão social: Instituto COMAR - Conservação Marinha

do Brasil
Nome fantasia: Instituto COMAR
Setor de atuação: Terceiro setor
Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 12/2008
Número de colaboradores: 5

Q4: Informações de contato:
Endereço: Rua Helena Degelmann, 104
Bairro: Costa e Silva
Cidade: Joinville
Estado: SC
CEP: 89218580
Telefone com DDD: 47 91979522

Q5: Informações do responsável pelo preenchimento do questionário:
Nome completo: Johnatas Adelir-Alves
Cargo: Diretor Presidente
E-mail: johnatas@institutocomar.org.br
Telefone com DDD: 47 91979522

COMPLETACOMPLETA
Coletor:Coletor: Web Link 1  Web Link 1 (Link da Web)(Link da Web)
Iniciado:Iniciado:  quinta-feira, 9 de outubro de 2014 07:40:44quinta-feira, 9 de outubro de 2014 07:40:44
Última modificação:Última modificação:  segunda-feira, 13 de outubro de 2014 06:32:36segunda-feira, 13 de outubro de 2014 06:32:36
Tempo gasto:Tempo gasto:  Mais de um diaMais de um dia
Endereço IP:Endereço IP:  189.16.28.234189.16.28.234

PÁGINA 1: Informações cadastrais:

#32
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Q6: Informações do responsável pelo projeto:
Nome completo: Douglas Macali
Cargo: Pesquisador
E-mail: douglas@institutocomar.org.br
Telefone com DDD: 47 99461413

Q7: AUTORIZO a divulgação de informações
cadastrais no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q8: Data de início do projeto:(ex.: 01/02/2012) 01/02/2012

Q9: O projeto está em andamento? Não

Q10: Data do término do projeto:(se aplicável, ex.:
01/02/2012)

30/02/2014

Q11: Número de pesssoas que participaram do projeto:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"10.868")
Voluntárias 10
Remuneradas 4

Q12: Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto?(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "5.850")
Famílias 30

Q13: Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Caixa Econômica Federal

Q14: O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não.

PÁGINA 2: Informações sobre o projeto ambiental participante*:
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Q15: Descreva o problema ambiental identificado no projeto:(máx. 3.000 caracteres)

A cidade de São Francisco do Sul é conhecida pelas belezas cênicas, formado principalmente por 
ecossistemas costeiros e marinhos, composto por ilhas costeiras, costões rochosos, praias, restinga, 
manguezais, rios e lagoas. Grandes ecossistemas estão presentes na região, a Baía da Babitonga, os 
Arquipélago da Paz e Tamboretes e o Rio Acaraí. Como em qualquer outra cidade, os ecossistemas da 
região sofrem impactos oriundos das atividades humanas. Para minimizar estes impactos foi criado em São 
Francisco do Sul, o Parque Estadual Acaraí, uma ação propositiva para o estabelecimento de uma política 
territorial direcionada, em especial, para o turismo e para o desenvolvimento regional e a conciliação do 
processo de desenvolvimento municipal com a preservação ambiental em bases sustentáveis (PMSFS, 2014; 
FATMA, 2014).
O Parque Estadual Acaraí, foi criado em 23 de setembro de 2005, pelo Decreto Estadual Nº 3.517, localizado 
no município de São Francisco do Sul (SC), esta unidade de conservação possui uma área aproximada de 
6.667 hectares localizada na planície litorânea da ilha de São Francisco, somado o arquipélago Tamboretes 
(FATMA, 2014), com áreas de manguezais e restinga conservados que abrigam famílias ribeirinhas que tem 
como base do seu sustento os recursos naturais destes ecossistemas.
O parque surgiu de uma iniciativa governamental e da sociedade civil no sentido de garantir a preservação de 
áreas de valor cênico, de relevância em biodiversidade e do mais importante remanescente contínuo de 
ecossistemas costeiros em Santa Catarina formado pela restinga da Praia Grande, e de ampliar o 
conhecimento de nossa história pré-colonial e colonial. O complexo hídrico existente nesta área, formado pelo 
rio Acaraí, que dá o nome ao Parque, nascentes do rio Perequê e lagoa do Capivaru, é responsável pelo 
abrigo, reprodução e alimentação de várias espécies aquáticas, que somado a vegetação de Restinga e de 
Floresta das Terras Baixas do Domínio da Mata Atlântica, constituem local para proteção da flora e fauna, 
entre elas, espécies endêmicas e/ou ameaçadas de extinção (FATMA, 2014).

Q16: Qual a solução encontrada?(máx. 3.000 caracteres)

Promover a integração da comunidade com a Unidade de Conservação Integral, através do diagnóstico dos 
atrativos turísticos, estruturação e capacitação dos interessados.

Q17: Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é(foi) desenvolvido: (máx.
5.000 caracteres)

Na primeira etapa do projeto foi desenvolvido Diagnóstico Turístico Preliminar, a fim de verificar o potencial 
turístico do Parque Estadual Acaraí. Logo após, foram realizadas visitas técnicas pela Equipe do Instituto 
COMAR e Equipe Gestora do Parque, a fim de verificar as trilhas viáveis para uso na atividade de Ecoturismo 
e Educação Ambiental. Como resultado, foram definidas 4 trilhas com apelo ambiental e cultural, que foram 
sinalizadas com placas informativas para o desenvolvimento das atividades de Ecoturismo e Educação 
Ambiental.
Em paralelo, o Instituto Federal Catarinense – Campus São Francisco do Sul, em parceria com a Prefeitura 
Municipal de São Francisco do Sul promoveu o curso de formação de Condutores Ambientais Locais para a 
comunidade.
A partir do término do curso, foi criada a Associação de Condutores Ambientais de São Francisco do Sul e 
Região. Desta forma, os condutores ambientais podem exercer a atividade de condução de visitantes nas 
trilhas sinalizadas através do projeto. Desta forma, será possível disponibilizar aos turistas e visitantes do 
Parque Estadual Acaraí um serviço de condução ambiental aos atrativos locais, além de apoiar a cultura e o 
uso sustentável dos recursos naturais. Além disso, a associação visa criar uma fonte alternativa de renda 
para seus associados.  Cada condutor ambiental associado é identificado através de um colete de campo, 
identificando sua atividade de condutor ambiental.
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Q18: Quais os resultados alcançados com o projeto? (máx. 4.000 caracteres)

O público-alvo do projeto foram moradores (jovens e adultos) do entorno do Parque Estadual Acaraí, que 
foram capacitados em ações integrando a conservação ambiental e o desenvolvimento econômico local, para 
atuarem no segmento de Ecoturismo. Estes moradores foram habilitados em um curso específico, ministrado 
em parceria com o Instituto Federal de Santa Catarina - Campus São Francisco do Sul, para conduzir pelas 
trilhas oficiais os visitantes, visando à conscientização e sensibilização da comunidade e turistas, sobre a 
conservação dos ambientes naturais, e que se desenvolva um novo arranjo produtivo na comunidade, capaz 
de contribuir como uma possível alternativa de geração de renda econômica local a partir da prestação do 
serviço turístico de Condutor de Visitantes do Parque Estadual Acaraí. 
A criação da Associação Tape'i (Associação de Condutores Ambientais de São Francisco do Sul e Região), 
foi um grande resultado, pois visa a organização dos condutores e sustentabilidade da atividade dentro da 
UC..

Q19: Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto:(Essa questão exige ao menos
um resultado quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25
crianças atendidas pelo programa ambiental; 150 animais beneficiados)
Resultado 1 30 Monitores Ambientais Habilitados;
Resultado 2 25000 pessoas atingidas indiretamente;
Resultado 7 4 trilhas demarcadas
Resultado 9 1 Associação
Resultado 10 1 website

(http://www.turismoecologicoacarai.com.br/)

Q20: AUTORIZO a disponibilização de download
gratuito do arquivo digital do projeto inscrito
através do site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

PÁGINA 3: Apresentação da organização participante:
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Q21: Faça um breve histórico da organização participante e suas principais práticas de gestão
ambiental adotadas:(máx. 4.000 caracteres)

O Instituto surgiu da idealização de um grupo de biólogos, em 2008, que viram a necessidade de reunir 
esforços não governamentais à ações de conservação e uso sustentável da biodiversidade da região norte de 
Santa Catarina. Desde então, a entidade realiza projetos voltados para a pesquisa e conservação do meio 
ambiente, nas mais diversas áreas de conhecimento. Para atingir nossos objetivos, atuamos em conjunto com 
uma rede de parceiros e a sociedade civil envolvida. 
A organização é uma entidade sem fins econômicos, com caráter científico e educacional. Qualificada como 
OSCIP pelo Governo Federal, com o título de utilidade pública, cadastro ativo no CNEA e no CRBio 3. Possui 
finalidade de atuar pela preservação, conservação, recuperação e manejo sustentável do meio ambiente. 
 Além dos projetos de pesquisa e socioambientais, os integrantes do Instituto ministram mini-cursos, 
palestras, participam de congressos, reuniões, fóruns regionais e consultas públicas realizadas na região, 
opinando sobre ações de conservação e uso sustentável.
Dentre os projetos sócio-ambientais desenvolvidos com sucesso pelo Instituto, podemos destacar: 
(1) DIAGNÓSTICO AMBIENTAL E ECOSSISTEMA COSTEIRO DO PARQUE ESTADUAL ACARAÍ – SC 
(2009-2010); 
(2) REPÓRTER AMBIENTAL – Manguezais (2011);
(3) SOS MANGUEZAIS (2011-2014);
(4) REPÓRTER AMBIENTAL – Conhecendo Nossos Rios (2012); 
(5) TURISMO ECOLÓGICO E GERAÇÃO DE RENDA NO PARQUE ESTADUAL ACARAÍ, SÃO FRANCISCO 
DO SUL-SC (2012-2014), 
(6) PLUGADOS NA REDE DE ESGOTOS (2013-2014);
(7) PROGRAMA CLEAN UP THE WORLD / DIA MUNDIAL DA LIMPEZA (anual);
(8) Pesca Fantasma em recifes rochosos (2011-2013);
(9) Ponto Focal - Projeto Meros do Brasil (2013-atual).

Missão: 
“Contribuir para a conservação e uso sustentável da diversidade biológica, cultural e social, visando o 
desenvolvimento de forma sustentável e permitindo a sobrevivência das futuras gerações”.

Q22: Quais foram os principais beneficiários das
ações ambientais de sua organização?

Comunidades vizinhas,

Organizações não governamentais,

Organizações comunitárias,

Entidades educacionais

Q23: Sua organização divulgou, seja em meio
impresso ou internet, suas ações ambientais em
relatórios ou balanços?

Divulgou em 2011, Divulgou em 2012,

Divulgou em 2013

Q24: Em relação à questão anterior, no caso de a divulgação ter sido feita via internet, favor colar
o(s) link(s) de acesso:
Link 1: http://www.institutocomar.org.br/transparen

cia/
Link 2: https://pt-br.facebook.com/InstitutoCOMAR

Q25: Possui profissional(is) encarregado(s) de
segurança, saúde e meio ambiente?

Não se aplica
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Q26: Possui procedimentos para redução,
reutilização e reciclagem de materiais?

Não se aplica

Q27: Possui um plano de redução das emissões de
carbono?

Não se aplica

Q28: Por quais normas a organização é certificada? Não se aplica

Q29: Faturamento (R$) anual em 2013:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q30: Investimento (R$) em ações ambientais em
2013:(favor digitar somente o valor numérico, ex.:
"25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q31: Investimento (R$) total com o projeto inscrito
no 22º Prêmio Expressão de Ecologia:(favor digitar
somente o valor numérico, ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q32: Investimento (R$) com projetos culturais
aprovados pela Lei Rouanet de Incentivo à Cultura
em 2013:(favor digitar somente o valor numérico,
ex.: "25.868,52")

Questionado ignorou esta
pergunta

Q33: AUTORIZO a divulgação de informações
financeiras no Guia de Sustentabilidade 2015 e no
site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q34: AUTORIZO a divulgação das imagens do
projeto inscrito no Guia de Sustentabilidade 2015 e
no site do Prêmio Expressão de Ecologia?

Sim

Q35: Embora não seja obrigatório, você pode
complementar sua inscrição enviando anexos
(documentos, jornais, revistas, fôlderes, relatórios
ambientais ou de sustentabilidade, CDs, DVDs ou
qualquer material institucional sobre o projeto) pelo
correio, via Sedex, para a sede da Editora
Expressão (Rodovia SC 403, nº 5663, Sala 107 -
Ingleses - 88058-001 - Florianópolis–SC) até o dia 5
de novembro de 2014.Você enviará anexos para
complementar sua inscrição?

Sim, enviarei anexos para a sede da Editora
Expressão.

PÁGINA 4: Perspectiva financeira:

PÁGINA 5: Imagens e anexos do projeto participante:
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