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As principais propostas são:  
 
1 – Valorização e conservação, com ações e programas específicos, dos ecossistemas 
marinhos e terrestres que compõem a região das 3 Pontas, sobretudo pelo fato da área 
ser Zona de Amortecimento do Parque Municipal do Manguezal do Itacorubi e da Esta-
ção Ecológica de Carijós 
 

• Reflorestamento e ajardinamento com espécies nativas; 
• Coleta seletiva de resíduos sólidos; 
• Educação Ambiental; 
• Pesquisas científicas sobre a geobiodiversidade local. 
• Gestão, monitoramento ambiental da área. 

 
2 – Propiciar melhorias na qualidade de vida da população de Florianópolis e seus visi-
tantes, criando zoneamento para o Parque Urbano com Áreas Verdes de Lazer (AVL), 
Áreas de Proteção Cultural (APC) e Áreas de Preservação Permanente (APP) 
 

• Programa de Visitação e Condução Ambiental/Cultural com trilhas ecológicas e passeios  
 realizados em embarcações tradicionais na região das 3 Pontas; 
• Eventos Culturais, Entreposto de Frutos do Mar e Feira Popular; 
• Implantação de infra-estrutura de lazer e equipamentos urbanos públicos que atendam à 
 todas as idades (ciclovias, passarelas, trapiches, bicicletário, academias, parque infantil); 

 
3 - Valorização e resgate da história e cultura da região, na busca pela geração de ren-
da para a população local  

 Propor a criação de uma cooperativa de pesca e produtos artesanais, transporte maríti-
mo com embarcações tradicionais e de artesanato local;  

 Capacitação da população local para gerenciamento do parque; 
 Oficinas de pesca e de fabricação de tarrafas e outros. 

 

Conheça mais sobre a proposta e Assine o Abaixo-Assinado! 
 

www.parqueculturaldas3pontas.wordpress.com      projeto3pontas@gmail.com  
 

Participe deste movimento pela cidade! 
Florianópolis – Santa Catarina – Brasil 

A proposta do Parque Cultural das 3 Pontas prevê a conservação  
ambiental e cultural através do uso público e adequado desta região 

da Baía Norte. 



A Ponta do Coral é a última ponta na região central da 

cidade, outras foram aterradas para dar espaço aos carros. 

Parte da Zona de Amortecimento do Parque Municipal do 

Manguezal do Itacorubi esta área precisa ser reconquistada 

pela população no sentido de retomar o contato com o mar. 

O Projeto do Parque Cultural das 3 Pontas prevê usos pú-

blicos e espaços de convívio, garantidos com o retorno do 

zoneamento para Área Verde de Lazer (AVL).  

 

O grande impulsionador deste projeto foi a recente propos-

ta de empreendimento para a área, onde marinas e estacio-

namentos complementam grande complexo hoteleiro de 

porte descomunal, destoando completamente da paisagem 

natural do entorno. 

 

A Ponta do Coral, tem sua história de relação com a ques-

tão urbana iniciada na década de 30, tendo abrigado uma 

distribuidora de combustíveis e abrigo de menores. 

Mesmo com a querstionada venda da área à esfera privada, 

na década de 80, licenças nunca foram concedidas para os 

empreendimentos pretendidos e a impressão de abandono 

e mau uso é propositada, tanto pela prefeitura quanto pelos 

proprietários. 

Na área existe uma comunidade de pescadores, organiza-

dos em uma associação. A posição da Ponta do Coral é 

estratégica para a atividade da pesca artesanal, 

Ponta do Goulart 
Ponta do Coral Ponta do Lessa 

A Ponta do Goulart configura uma elevação entre dois 

manguezais, o Parque Municipal do Manguezal do Itaco-

rubi e Estação Ecológica Carijós, sendo assim Zona de 

Amortecimento e grande refugio da rica avifauna local. 
Sua riqueza ecológica e cultural justifica a necessidade de 

conservação da área que tem grande potencial para ativi-

dades de lazer monitoradas, apoiadas no conceito de Con-

dução Ambiental e Cultural por trilhas que levam às suas 

8 praias, além de passeios ecológicos embarcados. 

 

O local foi ocupado de forma tradicional até os anos 70, 

sendo utilizado para prática de agricultura, pecuária, ex-

tração de lenha, (causando o desmatamento quase que 

total da área) e também atividades ligadas à pesca. Com a 

crescente urbanização as práticas agrícolas foram abando-

nadas e a vegetação de Mata Atlântica iniciou processo 

natural de regeneração, encontrando-se hoje em estágio 

médio de regeneração.  

 

Hoje é utilizada para várias atividades de lazer como pes-

ca esportiva e de subsistência, visitação, trilhas, piqueni-

ques, festas, que são realizadas sem monitoramento o que 

acarreta diversos impactos ambientais. As tentativas de 

urbanizar a área desencadearam mobilizações populares 

em defesa da Ponta do Goulart, que culminaram com o 

zoneamento em Área de Preservação Permanente (APP), 

demonstrando a forte ligação e identidade cultural que a 

população local possui com a área. 

Defronte a Casa do Governador, a área da Ponta do Lessa 

possui hoje uma pequena colônia de pescadores, organiza-

dos em uma associação. A área, parte da Zona de Amorte-

cimento do Parque Municipal do Manguezal do Itacorubi, 

tem grande relevância ambiental e histórico/cultural. 

 

Nossas propostas para a área se concentram em usos cultu-

rais e tradicionais, buscando o zoneamento como Área de 

Proteção Cultural (APC), com propósito de garantir a con-

servação dos sítios arqueológicos, integrar a comunidade 

local ao Programa de Visitação, ressaltar a importância da 

pesca artesanal e dos usos tradicionais da região. 

 

Os primeiros grupos humanos que habitaram o litoral cata-

rinense (entre 6.000 e 2.000 anos atrás) registraram sua 

história com um sambaqui na Ponta do Lessa, na localida-

de de Pedra Grande, hoje bairro da Agronômica. Esses 

amontoados de conchas, verdadeiras relíquias arqueológi-

cas, vem sendo destruídos pela crescente urbanização e 

pelo descaso do poder público que desconhece a importân-

cia histórica desses sítios.  

 

Com a chegada dos açorianos foi erguida  no local uma 

pequena fortificação, conhecida como Fortim Marechal 

Lessa ou Entrincheiramento d'agronômica.cujas ruínas 

foram desaparecendo. 

Nosso desafio é buscar um modelo de cidade que contemple o crescimento populacional e o desenvolvimento urbano, considerando as ques-
tões ambientais, culturais, históricas e sociais. É por isso que somos em defesa das Pontas do Coral, do Lessa e do Goulart. Em defesa das Baí-

as Norte e Sul. Em defesa da pesca artesanal e das tradições. Em defesa da Ilha de Santa Catarina. 


