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Este encarte trata do planejamento do PEPCV (Parque Estadual Paulo Cesar Vinha) e da 
região na qual se insere sua zona de amortecimento e inicia-se rememorando o histórico 
de planejamento de UCs em âmbito nacional que seguiam a metodologia de 
planejamento segundo programas e subprogramas de manejo1. Essa metodologia foi 
sucedida por versões de roteiros metodológicos até o estabelecimento da última versão 
do “Roteiro Metodológico de Planejamento: Parques Nacionais, Reservas Biológicas e 
Estações Ecológicas”2 que introduz a abordagem de planejamento por áreas de atuação 
que identifica as áreas focais para atuação da administração da UC, tanto em seu interior 
quanto em seu exterior (áreas estratégicas), estabelece as ações a serem desenvolvidas 
em cada uma dessas áreas, organizando seu planejamento segundo temas de ação.  
 
Dessa forma, este encarte é elaborado com base nos resultados da ERA (Avaliação 
Ecológica Rápida) na UC e seu entorno, são estabelecidos os objetivos específicos de 
manejo da UC e, em seguida, é estabelecida uma gradação de uso para a área através 
do zoneamento. Posteriormente, são identificadas as áreas estratégicas nas quais são 
propostas as linhas de ação nos diferentes temas programáticos. As ações voltadas 
para toda a UC ou para toda a sua zona de amortecimento são agrupadas nas ações 
gerenciais gerais. As linhas de ação são compostas por atividades, subatividades e 
normas específicas. As normas gerais de manejo estabelecem a orientação para 
procedimentos gerais da Unidade. Finalmente, é estabelecido um cronograma físico no 
qual são delineadas as ações propostas para a execução do Plano de Manejo para um 
horizonte de cinco anos. Os projetos específicos detalharão posteriormente algumas 
atividades propostas, em especial aquelas que envolvem conhecimentos específicos. 
 
A monitoria e a avaliação do Plano de Manejo fornecerão novas informações para o 
diagnóstico e a revisão do planejamento, retro-alimentando e aprimorando o manejo do 
PEPCV no decorrer do tempo. A intenção é permitir, além do acompanhamento 
sistemático, que a adequada revisão do plano seja feita a partir de uma análise dos 
instrumentos de planejamento anteriores de forma a avaliar as ações que foram 
desenvolvidas no horizonte temporal de cinco anos e identificar os motivos pelos quais 
determinadas atividades ou programas obtiveram ou não êxito. Assim, espera-se que tal 
análise subsidie a proposição e realização de futuros estudos complementares ou que 
permita a atualização das informações disponíveis para auxiliar a revisão deste 
planejamento para que possam ser propostas novas linhas programáticas e/ou atividades, 
ou ainda, a continuidade das propostas existentes. 
 
 
4.1 PRESSUPOSTOS E REQUISITOS PARA O MANEJO  
 
Para tornar possíveis os resultados esperados no planejamento do PEPCV ao final dos 
próximos cinco anos de execução, foram identificados os seguintes pressupostos e pré-
requisitos básicos (Tabela 4.1-1): 
 
 
 
 

                                        
1 (MILLER, 1980).  
2 (IBAMA, 2002).  
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PRESSUPOSTOS PRÉ-REQUISITOS 

A alta administração do IEMA assumirá politicamente o 
presente Plano dando suporte decisório à sua 
implementação. 

Apoio e compromisso institucional do IEMA e 
instituições que integram o Conselho da Unidade 
efetivado. 

Serão garantidos e/ou obtidos os recursos financeiros, 
humanos e materiais necessários à implementação do 
manejo do PEPCV pelo IEMA. 

 Recursos humanos e financeiros adquiridos e 
disponíveis. 

 Continuidade da implementação das ações 
administrativas. 

Serão envidados esforços para o envolvimento de 
atores locais e efetivação de parcerias com distintos 
segmentos para o alcance dos objetivos de manejo do 
PEPCV. 

 Atores locais envolvidos e parcerias técnicas 
estabelecidas e comprometidas para alcance 
dos objetivos do PEPCV.  

 Convênios e/ou acordos de parcerias 
firmados.  

As normas legais vigentes são tidas como estáveis e 
possíveis alterações tanto tendem a ampliar seu rigor 
como melhorar as condições de fiscalização quanto ao 
seu cumprimento. 

Gerenciamento do Plano de Manejo efetivado 
com real comprometimento da administração do 
PEPCV e da Gerência de Recursos Naturais do 
IEMA. 

 
Tabela 4.1-1: Pressupostos e pré-requisitos para a execução do planejamento do PEPCV. 

 
 
Com base na avaliação e diagnóstico realizados, o presente Plano de Manejo tem como 
intento estabelecer diretrizes gerais e ações de manejo que possibilitem a proteção da 
biodiversidade local e demais atributos naturais, a melhoria das condições paisagísticas 
regionais, o desenvolvimento de atividades de educação ambiental e a oferta de 
oportunidades recreativas, através de proposições de ações que visem a: 
 
 Proteger a biodiversidade local nos remanescentes de Mata Atlântica e ecossistemas 

associados presentes na Unidade e zona de amortecimento, viabilizando condições 
para a evolução natural dos mesmos; 

 
 Proteger espécies da flora e fauna locais, em particular aquelas consideradas 

endêmicas e ameaçadas, quer pela simples proteção das áreas de ocorrência das 
mesmas como pela sua ampliação e interconexão (corredores ecológicos); 

 
 Proteger o solo e os recursos hídricos na Bacia do rio Una; 

 
 Promover ações de manejo e contribuir para a manutenção e melhoria das condições 

paisagísticas regionais através da manutenção e recuperação dos remanescentes 
florestais no PEPCV e zona de amortecimento; 

 
 Promover atividades de educação ambiental, como instrumento facilitador do alcance 

dos objetivos mencionados; 
 
 Identificar oportunidades recreativas potenciais e orientar seu desenvolvimento de 

forma compatível com os demais objetivos aqui estabelecidos; 
 

 Oportunizar e prover condições para o desenvolvimento de pesquisas científicas no 
PEPCV em conformidade com os interesses institucionais; 

 

 Identificar e priorizar as ações gerenciais e administrativas necessárias ao alcance das 
demais atividades aqui estabelecidas. 
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4.2 AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA DO PEPCV 
 
Neste item fez-se uma análise da situação geral do PEPCV, com relação aos fatores 
internos e externos que impulsionam ou que dificultam a consecução dos objetivos da sua 
criação. Esta análise tem como documento base a AER realizada para a elaboração deste 
plano e o relatório da oficina de planejamento realizada em Guarapari entre os dias 08 e 
10 de dezembro de 2006 (Anexo 4.1). 
 
Os fatores endógenos que constituem o cenário interno do PEPCV são caracterizados 
como pontos fortes e pontos fracos e condicionam o manejo do Parque. Os fatores do 
cenário externo são caracterizados como oportunidades e ameaças, e auxiliam ou 
dificultam o cumprimento de seus objetivos de criação. 
 
Assim, procura-se construir uma matriz de análise estratégica que sistematiza os fatores 
identificados ao longo dos trabalhos de diagnóstico e oficina de planejamento, de forma a 
orientar o planejamento e definir estratégias de manejo para o PEPCV. 
 
Essa Matriz permite identificar os principais elementos endógenos, pontos fortes e fracos 
da Unidade, assim como fatores exógenos, ou seja, as ameaças e as oportunidades que 
o entorno oferece. Consiste em uma análise sistêmica que visa orientar a organização da 
atuação do chefe da Unidade. 
 
Para a análise dos fatores endógenos do PEPCV, sob o ponto de vista estratégico, 
foram considerados: 
 
 Pontos Fortes: fenômenos ou condições inerentes ao PEPCV, que contribuem ou 

favorecem seu manejo. 
 
 Pontos Fracos: fenômenos ou condições inerentes ao PEPCV, que comprometem ou 

dificultam o alcance de seus objetivos. 
 
 
Para os efeitos da análise dos fatores exógenos, foram consideradas: 
 
 Oportunidades: fenômenos ou condições externos ao PEPCV, que contribuem ou 

favorecem o alcance de seus objetivos. 
 
 Ameaças: fenômenos ou condições externos ao PEPCV, que comprometem ou 

dificultam o alcance de seus objetivos. 
 
 
4.2.1 MATRIZ DE ANÁLISE ESTRATÉGICA DO PEPCV 
 
O objetivo da matriz de avaliação estratégica é construir uma visão integrada das 
evoluções prováveis dos ambientes interno e externo do PEPCV, bem como avaliar 
prováveis situações (favoráveis e/ou desfavoráveis), servindo de embasamento para a 
proposição das principais ações de manejo a serem detalhadas no planejamento do 
Parque. 
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4.2.1.1 Análise dos Pontos Fracos e Fortes no Ambiente Interno 
 
Os resultados da avaliação dessa matriz apontam que de forma geral no ambiente 
interno puderam ser identificados pontos fracos, tais como a carência de infra-estrutura 
e de meios para a implementação das atividades do PEPCV. Em geral, os problemas 
apontados estão inter-relacionados como a ausência de capacitação e carência de 
recursos humanos, que acabam gerando dificuldades na resolução de vários problemas. 
A falta de fluxo adequado de informações é apontada como outro ponto que vem 
acarretando uma subutilização das informações já existentes, visto que não são 
repassadas para os parceiros que têm capacidade ou possibilidade de atuarem pro-
ativamente junto à gestão do PEPCV. Por outro lado, são destacados os pontos fortes, 
que servem como forças impulsionadoras, tais como a existência de uma riqueza de 
diversidade biológica, aliada à beleza cênica. Além disso, seu reconhecimento como área 
núcleo da reserva da biosfera da Mata Atlântica no Espírito Santo ressalta o valor 
biológico da Unidade. A grande quantidade de pesquisas e parceiros atuando no PEPCV 
facilita a construção e a manutenção de um espaço privilegiado de atuação para o 
desenvolvimento de pesquisas. 
 
 
4.2.1.2 Análise das Ameaças e Oportunidades no Ambiente Externo 
 
No ambiente externo, as ameaças verificadas referem-se ao tipo de uso e ocupação do 
solo no entorno, sobretudo à existência de práticas de especulação imobiliária realizadas 
nas propriedades do entorno. A existência de extensa infra-estrutura Rodoviária (Rodovia 
ES 060) vem acarretando atropelamentos, e a prática de caça ilegal na região é outro 
fator que vem contribuindo para a diminuição de animais silvestres, apesar de não haver 
números para avaliar seu efeito. A existência de espaços urbanos no entorno do Parque 
desprovidos de saneamento ambiental também vem contribuindo para a contaminação 
dos corpos d’água, principalmente pela disposição inadequada de efluentes domésticos. 
Por fim, a falta de integração interinstitucional também foi apontada como ameaça para o 
manejo adequado do PEPCV, pois várias licenças, autorizações e acompanhamento 
ocorreram de forma precária. As oportunidades identificadas para o ambiente externo 
apontam a existência de instituições, organizações e outras UCs (Unidades de 
conservação) no entorno que podem ser alvo de integração com o PEPCV, facilitando 
uma ação conjunta nos programas a serem desenvolvidos na região. A existência de um 
canal de diálogo com as prefeituras municipais é ressaltada como um dos aspectos mais 
expressivos, aliada ao potencial turístico de toda a região. O interesse despertado nos 
moradores e estudantes é outro ponto relevante, que pode vir a redundar na maior 
integração entre Parque e sociedade civil. 
 
 
4.2.1.3 Matriz de Análise Estratégica  
 
Para a elaboração da matriz de análise estratégica (Tabela 4.2-1 (A e B)) os dados foram 
analisados buscando-se identificar: 
 
 Forças atuantes (restritivas e impulsionadoras); 

 
 Premissas (defensivas/recuperação e ofensivas/avanço). 
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4.2.1.3.1 Forças Restritivas e Principais Premissas de Defensiva/Recuperação 
 
A identificação das forças restritivas resulta do cruzamento dos pontos fracos versus 
ameaças, donde se obtêm as principais premissas defensivas ou de recuperação que 
deverão ser objeto de ações mais urgentes por parte da administração do PEPCV.  
 
A tabela 4.2-1 (A) (Matriz de Análise Estratégica/Forças Restritivas) apresenta as 
principais tensões existentes no ambiente interno e externo e apresenta os eixos 
norteadores de atuação a serem adotados pelo poder público. 
  
 

FORÇAS RESTRITIVAS 

AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO 

 

Pontos Fracos Ameaças 

PREMISSAS DEFENSIVAS OU DE 
RECUPERAÇÃO 

1 
Ausência de titularidade da terra 
dificultando a consolidação da UC e 
ações de manejo. 

Pressão pela urbanização no entorno 
do PEPCV. 

Estabelecimento de programa de 
regularização fundiária.  

2 Área reduzida para a conservação da 
biodiversidade em longo prazo. 

A conversão do uso e ocupação do 
solo no entorno induz à 
fragmentação de habitats e à 
redução de remanescentes florestais 
no entorno.  

Ordenamento territorial do entorno do 
PEPCV pautado em princípios de 
planejamento da paisagem de forma integrada 
e participativa. 

3 

Indefinição na gestão do PEPCV 
frente às atribuições do Conselho da 
APA de Setiba (Lei Estadual 5.651/98) 
que prevê a gestão e administração 
do PEPCV. 

Indefinição acerca da formação e 
caráter do Conselho do PEPCV. 

 Proposta de revisão da legislação estadual de 
criação da APA de Setiba, para adequar as 
funções e categoria do Conselho Gestor 
(consultivo) com base no SNUC para o 
PEPCV. 

4 

Infra-estrutura física e de pessoal 
insuficiente ao potencial de uso 
público, pesquisa, educação 
ambiental, fiscalização e controle e 
gestão do PEPCV. 

Ausência de infra-estrutura, políticas 
de apoio e incentivo às comunidades 
do entorno do PEPCV. 

 Avaliação e conhecimento do potencial 
turístico do entorno e de visitação do PEPCV e 
delineamento de estratégias e aporte 
sistêmico e dotação de recursos que 
promovam a gestão da Unidade integrada com 
o entorno. 

5 
Inexistência de estudos específicos de 
uso público e, capacidade de carga 
dos sítios de visitação do PEPCV. 

Uso e ocupação do solo dissociados 
dos preceitos de sustentabilidade e 
conservação dos recursos naturais. 

 Definição de estratégias junto a instituições de 
ensino e pesquisa para definição do 
potencial turístico e da capacidade de 
suporte para uso público no PEPCV e 
entorno. 

6 

Retirada/caça/coleta de recursos 
naturais (areia, aroeira, bromélias, 
caça/pesca) em Unidade de 
Conservação de uso indireto. 

Fragmentação de ecossistemas e 
uso desordenado do solo e recursos 
naturais. 

Elaboração de plano de educação ambiental 
e comunicação social, com medição da 
efetividade das ações implementadas. 

7 

Ausência de banco de 
dados/informação que subsidie o 
planejamento, monitoramento e 
controle sistêmico do PEPCV. 

Fluxo de informações ineficiente 
gerando desconhecimento da 
legislação e normas que incidem 
sobre o PEPCV e sua zona de 
amortecimento. 

Sistematização de informações, elaboração e 
implementação de banco de dados 
georreferenciado. 

8 Fiscalização e controle ambiental no 
PEPCV deficitários. 

Alteração dos ecossistemas naturais 
e impactos ambientais registrados na 
APA de Setiba. 

Ações de fiscalização e controle integrados 
ao Plano de Fiscalização Integrada da Mata 
Atlântica no Espírito Santo. 

9 Ausência de política interna de 
integração com o entorno do PEPCV. 

Pouca informação de domínio público 
acerca da relevância do PEPCV e 
região de inserção para a 
conservação da biodiversidade da 
zona costeira e marinha. 

Estabelecimento de ações de integração e 
desenvolvimento do entorno. 

10 
Ausência de Plano Operativo anual, 
de plano de cargos e salários e de 
organograma funcional. 

Pouca informação sobre o 
funcionamento, gestão e controle 
ambiental do PEPCV e sobre as 
atribuições do poder público e 
relevância da participação dos atores 
locais. 

Estabelecimento de programa de 
operacionalização, definição de cargos e 
funções e plano operativo anual do PEPCV. 

 
 Tabela 4.2-1 (A): Matriz de Análise Estratégica – Forças restritivas atuantes no PEPCV e principais 

premissas defensivas.  
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A análise da tabela 4.2-1 (A) permite inferir que para formular soluções às forças 
restritivas devem ser estabelecidas estratégias para dotar a Unidade de meios para a 
implementação das ações delineadas neste plano.  
 
Na seqüência, apresentam-se as 10 principais premissas defensivas delineadas para a 
gestão estratégica do PEPCV. 
 
Discorre-se, inicialmente, sobre a primeira premissa defensiva que consiste na definição 
de ações em prol da regularização fundiária do PEPCV, visto que a situação atual 
compromete os níveis de eficiência da gestão dessa área protegida e suscita conflito com 
os atores locais, em razão de que o patrimônio natural a ser conservado, só o será em 
sua plenitude quando a posse for indiscutivelmente do Estado. Essa premissa justifica-se 
também pelo fato de que algumas dessas áreas estão sob litígio judicial, chegando a 
apresentar mais de uma reivindicação de propriedade. Assim, vislumbra-se a real e 
premente necessidade de solucionar, em definitivo, a situação dessas áreas que integram 
a Unidade, como uma tarefa prioritária que possibilite a gestão dos recursos de forma a 
garantir a integridade dos processos ecológicos. 
 
Paralelamente, deve-se estabelecer estratégia para a concretização da segunda premissa 
defensiva, de ordenamento territorial no entorno do PEPCV (visto que o poder público 
não possui previsão de deter posse de terras fora dos limites do Parque), pautado em 
uma visão de que o planejamento da paisagem deve ser orientado, dimensionado e 
manejado de forma a garantir que a flora e a fauna possam sobreviver e continuar os 
seus processos biológicos normais.  
 
A terceira premissa relevante consiste na definição de estratégias de implementação de 
conselho do PEPCV em consonância com as definições contidas no SNUC, no intuito de 
permitir a participação dos atores locais e uma melhor coordenação do planejamento e 
aplicação das políticas ambientais e obter melhor desempenho em seu manejo. Destaca-
se que a participação da sociedade nos processos de gestão de UCs é considerada 
atualmente premissa fundamental ao sucesso de suas propostas. Documentos 
norteadores das políticas públicas neste setor, como as “Recomendações do V 
Congresso Mundial de Parques da União Internacional para Conservação da Natureza”3, a 
Lei 9.985/00 e o Decreto 5.758/06 que institui o Plano Nacional de Áreas Protegidas 
consagram a inclusão da sociedade na gestão dessas áreas como condição primordial 
para que estas alcancem seus objetivos. Por conseguinte, conclui-se que a inclusão da 
sociedade nos processos de tomada de decisões para a gestão do PEPCV se apresenta 
como pré-requisito à elaboração das políticas públicas que considerem suas demandas e 
visões, sendo este especialmente importante no caso das comunidades locais afetadas 
pela criação do PEPCV e da APA de Setiba. Desta forma, o Conselho do PEPCV deverá 
ser implementado como um espaço oficial de participação da sociedade na sua gestão.  
 
A quarta premissa defensiva de delineamento de estratégias para aporte sistêmico e 
dotação de recursos visa à garantia dos meios necessários para a gestão do PEPCV 
considerando os objetivos para os quais foi criado e aqueles a que se destina, segundo a 
Lei 9.985/00 (Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza). Para tanto é 
necessário que além do aporte de recursos e provimento de infra-estrutura por parte do 

                                        
3 (UICN, 2003). 
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Estado, sejam priorizadas ações para a captação de recursos (públicos e/ou privados), de 
modo a dimensionar a escala de inversões de impactos no ambiente a que se pode 
almejar. Rememora-se, contudo, que a captação de recursos não descarta a formalização 
da economia integrada com a melhoria dos padrões ambientais no entorno do PEPCV, 
por meio de esforço compartilhado dos diferentes órgãos de governo e sociedade. Assim, 
em uma visão abrangente, o planejamento e a construção de instrumentos econômicos 
devem vir a mobilizar recursos para uma gestão responsável do meio ambiente na região 
de inserção do Parque, constituindo, nesse aspecto, um dos elementos para a promoção 
da conservação da biodiversidade. 
 
A quinta premissa defensiva abrange o requerimento de conhecer e maximizar o 
potencial turístico, considerando a capacidade de suporte do PEPCV e seu entorno, 
sugerindo-se que para isso se desenvolvam e executem pesquisas para dar suporte ao 
processo de tomada de decisões em planejamentos ecoturísticos dentro da Unidade, 
através da análise e da combinação de uma base de dados socioambientais. Fatores 
como a paisagem, declividade, classe de solos, classe de vegetação, proximidade de 
locais estratégicos e outros devem ser considerados, para que possam caracterizar zonas 
específicas a determinado uso. Portanto, deverá ser previsto um planejamento 
ecoturístico que contemple os dados referidos, para que possam ser obtidos resultados, 
como por exemplo, um planejamento das trilhas e dos locais de visitação em função da 
declividade, vegetação, da classe de solos, do índice de chuvas, da proximidade a 
estradas e da relação daquele ambiente com a comunidade. 
 
A sexta premissa é a elaboração de plano de educação ambiental e comunicação 
social para o PEPCV, alinhado com os esforços nacionais e internacionais, de âmbito 
governamental e/ou não governamental, no sentido de se identificarem estratégias e 
propostas de ação que reponham, por parte do ser humano, o respeito pelas leis que 
regem o equilíbrio das componentes ambientais (biofísicas em interação com o ser 
humano e com as suas atividades). São exemplos desses esforços, em âmbito 
internacional, as conferências de Estocolmo (1972), Belgrado (1975), Tbilisi (1977), Rio 
(1992) e Thessaloniki (1997), que contribuíram com importantes bases de reflexão e de 
trabalho, enquadrando e fundamentando políticas de caráter geral, e práticas de 
educação ambiental, em particular.  
 
De forma complementar, a sétima premissa defensiva prevê a sistematização das 
informações e a elaboração de um banco de dados georreferenciado que possibilite 
a aquisição, edição, armazenamento, atualização e análise de dados, assim como a 
geração de novas informações através do cruzamento entre dados espaciais e não-
espaciais ou entre dados espaciais e espaciais (sobreposição de polígonos). Assim, 
poder-se-ia construir um banco de dados no qual as informações podem ser de diferentes 
fontes e formatos e, uma vez inseridos e integrados na base, podem ser combinados de 
diversas maneiras, através de algoritmos de manipulação e análise ou simplesmente 
permanecerem disponíveis para fácil consulta, visualização e plotagem. Esse banco 
permite vislumbrar uma abordagem, com a utilização de diferentes escalas para uma 
efetiva avaliação da paisagem já que cada uma delas resulta em percepções e alcances 
diversificados. Portanto, a depender do tipo e qualidade das informações, o detalhamento 
desse banco de dados poderia vir a abranger a identificação dos agentes, dos usos e 
tipos de edificações mais presentes nos locais problemáticos ou ainda as relações 
existentes entre atributos diferenciados. 
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A oitava premissa é a adoção de ações eficazes de fiscalização e controle ambiental 
no PEPCV e entorno, de forma integrada com o Plano de Fiscalização da Mata Atlântica 
no Espírito Santo. A estratégia a ser adotada deverá basear-se principalmente em três 
componentes: prevenção, detecção e repressão. A prevenção deverá incluir atividades 
que visem a educar, informar e sensibilizar o público em geral para o cumprimento da lei e 
para evitar a ocorrência de atividades ilegais no PEPCV e região de inserção. A detecção 
incluirá a efetivação de parcerias para a monitoria e atividades de inteligência, visando a 
identificar os locais de maior incidência das ditas atividades ilegais e os transgressores 
sistemáticos a regras estabelecidas para a Unidade e sua zona de amortecimento. A 
eficácia das ações requer uma boa formação dos fiscais no recolhimento, análise e 
sistematização de dados e uma estrutura física de suporte, munida de recursos humanos 
e materiais adequados. Alerta-se que a repressão é o componente mais delicado da 
estratégia que, no caso dos dois primeiros componentes funcionarem bem, poderia até 
dispensar o seu uso dos meios coercivos para forçar o cumprimento da lei.  
 
A nona premissa recomenda o delineamento de estratégias e aporte sistêmico de 
recursos que promovam a gestão da Unidade integrada com o entorno, aceitando-se 
uma visão de que o PEPCV possa vir a fornecer uma série de bens e serviços para as 
populações que vivem em seu entorno e para a sociedade como um todo. Neste âmbito 
deverá ser considerada a classificação desses serviços em quatro categorias segundo a 
Avaliação Ecossistêmica do Milênio4, ou seja, os serviços de provisão, que incluem os 
serviços que fornecem produtos naturais com valor de uso direto para as comunidades 
rurais. Os outros três tipos de serviços de ecossistema incluem: serviços reguladores 
(ou seja, benefícios provenientes de serviços de ecossistema, tais como regulação 
climática, proteção de bacias, proteção da costa, purificação da água, seqüestro de 
carbono e polinização); serviços culturais (valores religiosos, turismo, educação e 
herança cultural); e serviços de suporte (formação de solos, ciclo de nutrientes e 
produção primária).  
 
A décima premissa defensiva versa sobre a elaboração de um programa de 
operacionalização a ser desenvolvido no PEPCV, que promova a execução das 
recomendações de manejo traçadas por esse plano, constantes neste e nos encartes 
subseqüentes. 
 
 
4.2.1.3.2 Pontos Fortes e Principais Premissas Ofensivas/Avanço 
 
A identificação das forças impulsionadoras resulta do cruzamento dos pontos fortes 
versus oportunidades, donde se obtêm as principais premissas ofensivas ou de avanço 
que deverão ser objeto de ações mais urgentes por parte da administração do PEPCV.  
 
Baseado nessa abordagem, a tabela 4.2-1 (B) (Matriz de Análise Estratégica/Forças 
Impulsionadoras) apresenta os eixos norteadores de atuação a serem adotados pelo 
poder público para potencializá-las. 
 
 
 

                                        
4 (MEA, 2003). 
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FORÇAS IMPULSIONADORAS 
. AMBIENTE INTERNO AMBIENTE EXTERNO 

 

Pontos Fortes Oportunidades 

PREMISSAS OFENSIVAS OU DE 
AVANÇO 

1 Expressiva riqueza biológica 
e diversidade de espécies. 

Presença de ambientes em bom 
estado de conservação favorecendo 
a viabilidade das espécies. 

Estabelecimento de programa de 
educação ambiental e proteção dos 
recursos naturais. 

2 

Exerce função crítica na 
paisagem para a 
conservação da 
biodiversidade e abrigo de 
espécies raras, em perigo e 
ameaçadas de extinção. 

Existência de áreas úmidas e 
remanescentes florestais com 
potencial de formação de corredores 
ecológicos na zona de 
amortecimento do PEPCV. 

Elaboração de estratégias para a 
formação de corredores ecológicos e 
proposição de alternativas de 
desenvolvimento no entorno do 
PEPCV. 

3 
O PEPCV é representativo no 
Sistema Estadual de 
Unidades de Conservação. 

Inserção na Reserva da Biosfera e 
no Corredor Central da Mata 
Atlântica. 

Gestão integrada com outras UCs 
existentes na região fortalecendo a 
gestão dos espaços protegidos na região 
de inserção do PEPCV. 

4 

Beleza cênica, paisagística e 
elevado potencial de 
visitação e recreação em 
contato com a natureza. 

Atores locais conscientes da 
importância do PEPCV como parte 
integrante das belezas cênicas e 
atrativos no município de Guarapari. 

Estabelecimento de ações de integração 
com o entorno que promovam a 
conservação dos ecossistemas pela 
formação de uma rede social 
articulada com a gestão do PEPCV e 
entorno. 

5 
Possui alto potencial para 
uso público e recreação em 
contato com a natureza. 

Existência de rotas turísticas 
planejadas em âmbito estadual que 
podem ser integradas com 
planejamento do PEPCV e zona de 
amortecimento. 

Planejamento estratégico do uso 
público do PEPCV em conformidade 
com seus objetivos de manejo, 
zoneamento e identificação de rotas e 
produtos turísticos no entorno do PEPCV, 
para promover a inserção dos atores e 
comunidades locais. 

6 

Relevante valor educacional 
e científico para o 
desenvolvimento de estudos 
e pesquisas. 

Instituições de ensino e pesquisa que 
podem realizar estudos para ampliar 
a base de conhecimento sobre o 
PEPCV e entorno. 

Estabelecimento de programa de 
pesquisa e monitoramento ambiental. 

7 

Possui potencial para a 
integração com os atores 
locais orientados à geração 
de renda, associado ao 
potencial turístico da região 
de inserção. 

Atores locais pró-ativos e 
cooperantes quando ofertada 
possibilidade de participação na 
gestão do PEPCV e entorno. 

Programa de educação e comunicação 
social harmônico com as proposições de 
desenvolvimento sustentável do entorno 
do PEPCV. 

8 

A alta administração do IEMA 
é comprometida com a 
gestão e disponibiliza quadro 
funcional para o manejo do 
PEPCV. 

As ONGs e atores locais são 
receptivos às iniciativas de 
conservação da biodiversidade, 
planejamento participativo e 
formulação de alternativas de 
desenvolvimento local sustentável. 

Estabelecimento de uma gestão 
integrada entre poder público e a 
sociedade civil. 

9 

Os objetivos de manejo 
definidos pelo poder público 
são adequados à proteção da 
biodiversidade e manejo dos 
recursos naturais. 

A proposta de plano diretor municipal 
de Guarapari reconhece a área do 
PEPCV e APA de Setiba, bem como 
a de vários ambientes na bacia do rio 
Una como relevantes à conservação 
e designa zonas apropriadas. 

Formulação de normas e legislações 
que influenciem a gestão do PEPCV e 
zona de amortecimento com consulta 
aos atores locais. 

10 

O PEPCV é formalmente 
instituído, possuindo amparo 
legal para as ações de 
controle ambiental. 

A área da Reserva da Biosfera e do 
Corredor Central da Mata Atlântica 
são formalmente instituídas e 
reconhecidas como relevantes para a 
conservação da biodiversidade. 

Manejo do PEPCV orientado ao 
alcance dos objetivos da Reserva da 
Biosfera e do Corredor Central da Mata 
Atlântica. 

 
Tabela 4.2-1 (B): Matriz de Análise Estratégica – Forças Impulsionadoras atuantes no PEPCV e principais 

premissas ofensivas.  
 
 
 



  
 

 

 
RT 307/07 
Setembro/07 

Capítulo 4 
11/250 

 

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do Plano de 
Manejo do Parque Estadual 

Paulo Cesar Vinha
Rev. 00

 

De forma similar ao procedido para as forças restritivas apresentam-se a seguir as 10 
principais premissas ofensivas delineadas para a gestão estratégica do PEPCV, que 
consideraram os seguintes conceitos e efetividade de manejo de áreas protegidas em 
suas proposições, conforme segue: 
 
 Manejo de áreas protegidas: conjunto de ações que resulta no melhor 

aproveitamento e permanência de uma área protegida, permitindo que os objetivos 
para os quais foi estabelecida se cumpram5; 

 
 Efetividade de manejo: conjunto de características, ações, atitudes, capacidades e 

competências particulares que permitam a uma área protegida cumprir 
satisfatoriamente a função e os objetivos para os quais foi criada6.  

 
Considerando o exposto, a primeira premissa ofensiva consiste no estabelecimento de 
programas de educação ambiental e proteção dos ambientes que envolva atividades 
integradas formais, informais e não-formais, que possibilitem a mediação de interesses e 
conflitos entre atores sociais que interagem com o ambiente, usam e se apropriam dos 
recursos naturais de modo desigual. Com isso, espera-se ampliar a percepção da 
temática ambiental atual compreendida como uma questão mediada por dimensões 
econômicas, políticas, simbólicas e ideológicas que ocorrem em dado contexto, para uma 
percepção na qual o entendimento crítico e histórico das relações existentes entre 
educação, sociedade, trabalho e natureza, contribuam para a organização e participação 
dos atores locais, em processos decisórios nos diferentes espaços de participação 
existentes nos processos de gestão do PEPCV e sua zona de amortecimento. 
 
A segunda, terceira e quarta premissas ofensivas, por sua vez, versam respectivamente 
sobre: a formação de corredores ecológicos e proposição de alternativas de 
desenvolvimento no entorno do PEPCV, a gestão integrada com outras UCs 
existentes na região e sobre a formação de uma rede social articulada com a gestão 
do PEPCV. Neste contexto, ressalta-se a relevância e complementaridade dessas 
premissas, visto que tratam da formulação de estratégias para a conservação da 
biodiversidade em longo prazo, onde a escala de conservação é considerada em distintas 
escalas, desde os atores locais para o estabelecimento de alternativas de 
desenvolvimento que considerem a capacidade de suporte do ambiente, até o âmbito 
regional, no qual a gestão de áreas protegidas existentes no entorno passa a considerar a 
possibilidade de formação de mosaico e de corredores ecológicos como uma estratégia 
de alcance das diretrizes delineadas, não somente para o PEPCV, mas também para as 
demais áreas protegidas (UCs, APPs, Reservas Legais e outras modalidades) 
considerando como essencial o envolvimento e a efetiva participação dos atores locais. 
 
A quinta, sexta e sétima premissas tratam de ações voltadas ao alcance dos objetivos de 
criação do PEPCV por intermédio do delineamento e cumprimento de programas voltados 
ao planejamento estratégico e uso público da Unidade; aquisição de conhecimento 
através da execução de programa de pesquisa e monitoramento; e da interlocução e 
interação com os atores locais através dos programas de educação ambiental e 
comunicação social. 

                                        
5 (CIFUENTES, 1998).  
6( IZURIETA, 1997). 
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A oitava premissa é essencial para que se promova a conservação da biodiversidade, na 
medida em que a gestão exercida de forma integrada entre o poder público e 
sociedade civil concorram para a promoção da integração regional, colabore para a 
diminuição da resistência e pressões externas sobre as áreas protegidas e aumente a 
possibilidade de parcerias para sua implantação.  Para tanto, é necessário que se 
fortaleça a participação dos atores locais para a promoção de alianças e parcerias, de 
modo a permitir a formação de redes sociais que venham a ocupar espaços nos postos 
de decisão e que possam propiciar o estabelecimento de mecanismos de sustentabilidade 
econômica que estejam em permanente interação com a sociedade.  
 
A nona premissa recomenda que a formulação de normas e legislações que 
influenciem a gestão do PEPCV e sua zona de amortecimento seja feita com a 
consulta aos atores locais, para que a articulação entre o PEPCV e demais áreas 
protegida existentes em seu entorno seja efetuada considerando o requerimento de 
ordenamento territorial como um dos princípios fundamentais para a efetiva 
implementação de modelos de desenvolvimento sustentável. 
 
Finalmente, a décima premissa ofensiva prevê que o manejo do PEPCV seja orientado 
ao alcance dos objetivos da Reserva da Biosfera e do Corredor Central da Mata 
Atlântica, imputando uma visão do requerimento da gestão em distintas escalas como 
um meio de fortalecer a inserção do PEPCV nas políticas públicas nacionais de 
Conservação de Biodiversidade. 
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4.2.2 MATRIZ SÍNTESE DO PLANEJAMENTO DO PEPCV 
 

 
ESTRATÉGIA INDICADORES FONTES DE VERIFICAÇÃO 

Objetivo Superior: 
A biodiversidade dos ecossistemas 
associados de Mata Atlântica 
representados pelo PEPCV é 
conservada. 

- - 

Objetivo Imediato: 
Efetividade de manejo do PEPCV 
garantindo a proteção das espécies e 
dos processos ecológicos nos 
ecossistemas protegidos. 

 Percentual de objetivos de 
manejo do PEPCV alcançados. 
 Percentual de áreas 
conservadas, restauradas e 
antropizadas no PEPCV. 

 Relatórios de monitoramento do Plano 
de Manejo do PEPCV. 
 Imagens de satélite, levantamentos 
aerofotogramétricos. 

RESULTADOS ESPERADOS  

1 Conhecimento sobre o PEPCV e 
zona de amortecimento ampliado. 

Número de pesquisas orientadas 
à aquisição de conhecimento 
dos aspectos social, ambiental, 
cultural realizadas. 

Publicações e artigos científicos, 
dissertações, monografias e relatórios de 
estudos técnico-científicos. 

2 
Uso público do PEPCV adequado à 
categoria de manejo e em 
conformidade com a capacidade 
de carga recreativa. 

 Número de atividades do 
planejamento de uso público 
implementadas. 
 Percentual de redução dos 
impactos da visitação. 
 Percentual de visitantes e 
usuários satisfeitos. 
 Número de sítios de Visitação e 
trilhas monitorados e com 
capacidade de carga recreativa 
determinada. 

 Relatórios de monitoramento do 
Programa de Uso Público do PEPCV. 
 Relatórios do monitoramento de 
impactos de visitação. 
 Relatórios técnicos para a determinação 
da capacidade de carga recreativa dos 
sítios de visitação e trilhas do PEPCV. 

3 

PEPCV integrado ao entorno e 
propiciando ordenamento do uso e 
ocupação do solo e a conservação 
da biodiversidade na zona de 
amortecimento. 

 Número de ações previstas no 
Programa de Integração com o 
Entorno realizadas. 
 Número de associações, 
ONG’s, instituições públicas e 
privadas envolvidas na gestão 
do PEPCV. 
 Número de reuniões do 
Conselho da Unidade 
realizadas. 

 Listas de presença e/ou relatório das 
atividades revistas no Programa de 
Integração com o Entorno do PEPCV. 
Projetos específicos de incentivo a 
alternativas de manejo em implantação. 
 Atas de reunião do Conselho Consultivo. 

4 

Manejo do PEPCV e zona de 
amortecimento orientado para a 
manutenção da integridade do 
patrimônio biológico, natural e 
cultural. 

 Percentual de áreas em 
processo de regeneração no 
PEPCV. 
 Número de iniciativas 
orientadas à formação de 
corredores ecológicos e 
conservação dos recursos 
naturais existentes na zona de 
amortecimento. 
 Número de ações de controle e 
fiscalização dos recursos 
naturais realizados. 
 Percentual de redução de 
áreas degradadas na zona de 
amortecimento. 

 Relatórios de monitoramento e estudos 
técnicos relativos aos programas 
previstos no Plano de Manejo, imagens 
de satélite e fotografias aéreas. 

5 
Programas de manejo 
operacionalizados e propiciando a 
efetividade de manejo do PEPCV. 

  Percentual de programas 
implementados no PEPCV.  

 Relatórios dos programas de manejo em 
conformidade com prioridades 
estabelecidas para o alcance da 
efetividade do manejo do PEPCV. 

 
Tabela 4.2-2: Matriz Síntese do Planejamento do PEPCV. 



  
 

 

 
RT 307/07 
Setembro/07 

Capítulo 4 
14/250 

 

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do Plano de 
Manejo do Parque Estadual 

Paulo Cesar Vinha
Rev. 00

 

4.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS (OE) DA UNIDADE  
 
Considerando os objetivos previstos na criação do PEPCV e os estudos realizados para 
elaboração do Plano de Manejo, foram definidos os seguintes objetivos específicos: 
 
OE_1) Proteger, em estado natural, amostras representativas do ecossistema de 

restinga, sua biodiversidade e recursos genéticos para o benefício desta e das 
futuras gerações;  

 
OE_2) Assegurar a representatividade do PEPCV, na condição de área núcleo da 

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Espírito Santo;  
 
OE_3) Assegurar a integridade e a riqueza do bioma da Mata Atlântica preservado 

pelo PEPCV, em especial os ecossistemas lacustres e áreas úmidas no interior 
do PEPCV;  

 
OE_4) Proteger a flora e fauna nativa, de modo especial as espécies endêmicas, raras, 

em perigo, ameaçadas de extinção e migratórias; 
 
OE_5) Propiciar meios e incentivos técnicos para atividades de pesquisa científica, 

estudos e monitoramento ambiental, em especial: estudos de ecologia da 
biodiversidade encontrada no PEPCV, monitoramento das espécies invasoras, 
e estudos de análise da paisagem; 

 
OE_6) Proteger as paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica no 

interior do PEPCV e as diversas fitofisionomias do ecossistema de restinga 
existentes em seu interior; 

 
OE_7) Possibilitar atividades de recreação, sensibilização e educação ambiental 

difundindo os princípios de conservação da natureza e dos recursos histórico-
culturais; 

 
OE_8) Contribuir para o monitoramento ambiental, fornecendo parâmetros relativos a 

áreas naturais e outras áreas de usos diversos, em diferentes graus; 
 
OE_9) Promover a recreação em contato com a natureza e o ecoturismo no Parque e 

entorno; 
 
OE_10) Prover o Parque dos meios necessários e adequados para o funcionamento das 

atividades, compatibilizando o uso com a proteção do patrimônio natural; 
 
OE_11) Apoiar o desenvolvimento de tecnologias alternativas em consonância com os 

preceitos de conservação da biodiversidade, planejamento da paisagem e 
formação de corredores ecológicos; 

 
Como objetivos secundários de manejo destacam-se: 
 
OE_12) Colaborar com o desenvolvimento regional integrado, através do turismo 

ecológico, dos projetos de desenvolvimento sustentável do entorno e de 
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práticas conservacionistas de uso do solo nas propriedades do entorno; 
 
OE_13) Desenvolver ações de cunho conservacionistas no âmbito das bacias 

hidrográficas dos rios Una e Guarapari. 
 
OE_14) Contribuir, estimular e integrar os princípios e práticas de conservação da 

natureza no processo de desenvolvimento da zona de amortecimento do 
PEPCV;  

 
OE_15) Propiciar a integração do PEPCV com outras UCs contíguas e próximas de 

forma a favorecer a gestão em mosaico, tornando-o sua área núcleo;  
 
OE_16) Contribuir com a conectividade entre remanescentes florestais da região de 

forma a favorecer o trânsito e o fluxo gênico nos mini-corredores ecológicos 
existentes na bacia do rio Una. 

 
 
4.4 ZONEAMENTO 
 
De acordo com o Art 2º da Lei nº 9.985/00, entende-se por zoneamento a “definição de 
setores ou zonas em uma Unidade de Conservação com objetivos de manejo e normas 
específicas, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os 
objetivos da UC possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz”. A referida Lei (no 
mesmo art. 2º) define zona de amortecimento como sendo, “o entorno de uma Unidade 
de Conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas às normas e restrições 
específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a Unidade”. 
 
Considerando o disposto, a estratégia utilizada para definir o zoneamento do PEPCV foi 
inicialmente identificar uma área central que representasse e/ou reunisse as 
características ambientais mais relevantes, visando garantir a existência dos atributos 
ambientais que o elevaram ao status de Unidade de Conservação integral.  
 
Em função da natureza das ações de manejo, a implementação é atribuída em primeira 
instância ao poder público, que tem o compromisso junto à sociedade de garantir a 
conservação da biodiversidade e a proteção do patrimônio natural e cultural. Sob este 
prisma, as atividades a serem desenvolvidas deverão primordialmente ser ajustadas ao 
zoneamento. Ressalta-se, nesse sentido, que a proposição das atividades e prestação de 
serviços considera a possibilidade de que a ação do Estado e da iniciativa privada possa  
ser compartilhada, desde que o valor ambiental sempre prepondere sobre o valor 
mercadológico/oportunidade de negócio, configurando um requisito que deverá ser 
atendido através de instrumentação técnica, jurídica e administrativa. 
 
Neste preceito, o zoneamento norteia a proposição de linhas temáticas de atuação com a 
proposição de alternativas, em geral simples, de baixo a médio custo e viáveis. No 
entanto, em função da precariedade de infra-estrutura do PEPCV, algumas delas, ou 
porque são consideradas difíceis de serem implementadas no prazo previsto pelo Plano, 
ou porque representam inovações administrativas a serem experimentadas pelo IEMA, 
são apresentadas em duas etapas de implementação (conhecimento do tema como 
subsídio à tomada de decisão e normatização da atividade/ação de manejo), de forma a 
se compreender a proposta global, todavia podendo ser reavaliada e ajustada numa etapa 
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sucessiva de planejamento. 
 
Em suma, o zoneamento deve ser acompanhado de um amplo trabalho para a solução 
dos conflitos junto aos atores locais e de um esforço conjunto para a adoção de ações de 
manejo orientadas para a conservação da biodiversidade, pesquisa, educação ambiental, 
recreação, gestão e controle ambiental do PEPCV.  
 
Ressalta-se, contudo que independente dos esforços do IEMA e dos atores locais, o 
conjunto de atividades propostas neste Plano de Manejo não se implementará com 
eficácia se não forem, em princípio, superados 04 pontos principais: i) ausência de 
regularização fundiária das propriedades situadas no PEPCV e em especial a ocupação 
por atividades rurais em seu interior 7; ii) controle e fiscalização ambiental ineficientes 8; iii) 
gestão dissociada dos atores locais 9 e iv) ausência de definição das formas de 
participação dos atores locais e sociedade em geral na gestão da Unidade. A partir da 
análise desses pontos, verifica-se que não são as decisões, mas, sim, as indecisões no 
trato das questões fundamentais relativas ao da Unidade que têm levado uma parcela da 
população a estabelecer um relacionamento descompromissado com o patrimônio natural 
do PEPCV 10.  
 
 
4.4.1 ORGANIZAÇÃO DO ZONEAMENTO 
 
A organização do zoneamento considerou a classificação proposta no zoneamento de 
Parques Nacionais (Decreto N° 87.017 de 21/09/87), o Roteiro Metodológico de 
Planejamento do IBAMA11, bem como os dados primários e secundários de caracterização 
da área e as observações de campo, respaldadas nos objetivos específicos do Parque12 e 
nos conhecimentos adquiridos durante a realização da avaliação ecológica rápida que 
embasou o Encarte 3. 
 
 
4.4.1.1 Critérios de Zoneamento na Unidade de Conservação 13 
 
O zoneamento definido para o PEPCV emprega os critérios de zoneamento propostos 
pelo Roteiro Metodológico14, tendo sido analisados para cada zona os critérios físicos ou 
mensuráveis e indicativos de singularidade da Unidade.  
 
Os critérios físicos ou mensuráveis (Tabela 4.4-1) se referem ao grau de conservação 
da vegetação identificados pelos estudos como base para inferências acerca dos 
aspectos relativos à fauna e fatores abióticos e, em alguns casos, como indicador da 
                                        
7 Um número muito reduzido de áreas foi desapropriada para a consolidação da Unidade.  Se não houver demarcação física clara, 
realização de imediato do levantamento fundiário e processo de indenização, provavelmente nenhuma outra atividade se estabelecerá 
com sucesso.  
8 A fiscalização é deficitária, desde sua criação, em pessoal, estratégias e aparelhagem. O controle do Parque exige um aparato 
administrativo e operacional, sem o qual não se pode assegurar sua proteção integral.  
9 A pouca integração do PEPCV com o entorno propicia a geração de conflitos de diversas ordens existentes entre o Parque e sua 
zona de amortecimento, sobretudo na região da APA de Setiba. 
10 Paradoxalmente, este mesmo patrimônio é visto pela população como alternativa para o desenvolvimento regional através de 
ecoturismo e sustentabilidade ambiental.  
11 (IBAMA, 2002). 
12 O zoneamento abrange a área interna da Unidade e seu ambiente externo, tendo sido delimitada, para este último, zona 
complementar (zona de amortecimento) em conformidade com o previsto no Sistema nacional de Unidades de Conservação.   
13 Adaptado de (CEPEMAR, 2004). 
14 (IBAMA, 2002). 
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interação do Parque com o entorno, em áreas cujos limites da Unidade definem uma 
interface com os atores locais.  
 

 
CRITÉRIOS FÍSICOS OU MENSURÁVEIS 

Grau de Conservação da Vegetação Variabilidade Ambiental 

As áreas mais conservadas deverão conter zonas de 
maior grau de proteção. As áreas mais degradadas 
devem ser direcionadas para as zonas de recuperação ou 
para as zonas de maior intensidade de uso (zona de uso 
intensivo e especial). 

A compreensão da organização das formas do relevo e da 
drenagem, fatores intrinsecamente ligados em suas 
relações de causa e efeito, levam à compreensão dos 
fatores que atuam na distribuição dos solos e das 
diferentes fitofisionomias. 
 

 

Tabela 4.4-1: Critérios físicos ou mensuráveis do zoneamento ambiental do PEPCV. 
 
 
No que se refere aos critérios de singularidades da Unidade (Tabela 4.4-2), 
fundamentam-se na aplicação de critérios indicativos para valores de conservação, tais 
como: representatividade; riqueza e, ou, diversidade de espécies; áreas de transição; e 
suscetibilidade ambiental. Além desses critérios destacam-se os de vocação de uso 
(Tabela 4.4-2). 
 
 

CRITÉRIOS DE SINGULARIDADE  

Representatividade 
Zonas de maior grau de proteção que devem proteger amostras de recursos naturais mais 
representativos da Unidade. Recomendando-se a existência destas amostras, sempre que 
possível, em áreas onde possam ser apreciadas pelos visitantes. 

Riqueza e/ou 
Diversidade de 
Espécies 
 

Áreas detentoras dos maiores índices de espécies devem integrar zonas de maior grau de 
proteção, como a intangível e a primitiva. 

Áreas de Transição 
 

Consideradas como aquelas que abrangem simultaneamente características de dois ou mais 
ambientes, retratadas na sua fisionomia e na sua composição de espécies. Características 
únicas que cada área de transição apresente merecem graus maiores de proteção (zona 
intangível e primitiva). 

Áreas de 
Susceptibilidade 
Ambiental 
 

Possuem características que as indiquem como ambientalmente suscetíveis, tendo sido 
inclusas em zonas mais restritivas (zona intangível e primitiva). 

 

Tabela 4.4-2: Critérios de singularidade do zoneamento ambiental do PEPCV. 
 
 
 

VOCAÇÃO DE USO  

Potencial de Visitação 
Uso possível na Unidade, seja para recreação e lazer, ou educação ambiental 
considerando-se atrativos e os condicionado aos usos permitidos por sua categoria de 
manejo.  A escolha deve considerar restrição relativa ao ambiente. 

Potencial para 
Conscientização 
Ambiental 

As características devem apresentar indicativos para o desenvolvimento de processos de 
educação ambiental, trilhas interpretativas, estudos específicos. 
 

Presença de Infra-
Estrutura 
 

De acordo com o destino definido, a zona circundante deve ser classificada como de uso 
intensivo, se destinado à utilização pelo público. 
 

 
Tabela 4.4-3: Critérios de vocação de uso do zoneamento ambiental do PEPCV. 
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4.4.1.1.1 Critérios de Ajustes de Zonas 
 
Para a distinção das zonas aplicaram-se também os seguintes critérios de ajuste para 
definição de limites e localização das zonas: 
 
 Nível de pressão antrópica como indicativo para a classificação da área em zona de 

recuperação ou outra zona de maior intervenção. 
 
 Acessibilidade considerando que as zonas de uso mais intenso devem ser sempre 

aquelas com acesso mais fácil.  
 
 Gradação de uso para o estabelecimento das zonas de maior grau de proteção, 

preferencialmente envolvidas por zonas de grau de proteção progressivamente menor 
com objetivo de que as zonas de maior grau de proteção estejam resguardadas por 
aquelas nas quais, além da proteção, exista a possibilidade de uso pelo público. 

 
 Percentual de proteção das zonas de maior grau de proteção que devem cobrir áreas 

maiores do que as zonas de maior uso pelo público ou pela administração da Unidade. 
 
 Limites identificáveis na paisagem na medida do possível. 

 
 
4.4.2 APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ZONEAMENTO NO PEPCV 
 
4.4.2.1 Aspectos Gerais 
 
O PEPCV é uma Unidade de Conservação de uso indireto que tem como objetivos gerais 
promover a preservação dos recursos naturais e fomentar atividades de pesquisa 
científica, educação ambiental e recreação. Com o intuito de contribuir para que o Parque 
cumpra com seus objetivos, procedeu-se zoneamento15, ou seja, a subdivisão da área em 
porções, denominadas de zonas que serão destinadas a distintos usos, todos eles 
indiretos, com diferentes graus de intervenção e que, por conseguinte, requerem distintos 
graus de proteção. 
 
Em princípio, seu zoneamento tem caráter permanente, entretanto, a dinâmica dos 
resultados obtidos pelo manejo pode vir a alterá-lo em casos como, por exemplo, das 
zonas de recuperação, tipicamente temporárias, cujas áreas uma vez recuperadas devem 
integrar uma zona considerada definitiva ou, inversamente, uma área de zona 
considerada definitiva, mas que tenha sido degradada (em decorrência de ação humana 
e/ou fenômenos naturais), poderá passar a integrar a zona de recuperação até que seja 
considerada recuperada e possa novamente integrar a zona de origem ou outra 
considerada mais adequada.  
 
Assim, este zoneamento poderá ser modificado por ocasião da elaboração do Plano de 
Manejo - Fase 2, de acordo com os novos conhecimentos que irão ser adquiridos ao 
longo dos anos a respeito dos ecossistemas. 
 
 

                                        
15 O zoneamento proposto baseou-se nos resultados do diagnóstico ambiental para o qual foi utilizada a metodologia Avaliação 
Ecológica Rápida, desenvolvida pela The Nature Conservancy e o levantamento socioeconômico. Foram considerados critérios 
ecológicos, a fragilidade, tamanho e representatividade das tipologias vegetais no PEPCV e zona de amortecimento, o grau de 
primitividade em que se encontram, critérios socioeconômicos e de uso da terra como os padrões da ocupação humana atual e os 
sistemas de produção atualmente presentes na área.  
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4.4.2.2 Classificação das Zonas por Grau de Intervenção 
 
Com base na aplicação dos critérios físicos mensuráveis ou espacializáveis e dos critérios 
indicativos das singularidades da UC, é possível identificar a vocação das áreas 
classificando-as segundo o grau de intervenção, a saber: nenhuma ou baixa intervenção, 
média intervenção ou alta intervenção (Figura 4.4-1). 
 
A zona classificada como de nenhuma ou baixa intervenção para o PEPCV é a zona 
primitiva cujas atividades admitidas são: pesquisa e proteção, não sendo admitida a 
implantação de qualquer infra-estrutura. 
 
 

 
 

Figura 4.4-1: Enquadramento das zonas por graus de intervenção, mostra como as 
diferentes zonas estão agrupadas. Fonte: IBAMA (2002). 

 
 
A zona de média intervenção do PEPCV é classificada como zona de uso extensivo na 
qual as atividades admitidas são: pesquisa, proteção, visitação, trilhas, sinalização e 
pontos de descanso, locais para banhos (sem quaisquer tipos de vendas de alimentos ou 
outros). 
 
As classificadas como zonas de alta intervenção para o PEPCV são: 
 
 Zona de uso intensivo (ZuInt): pesquisa, proteção, lazer, recreação, como: Centro 

de Visitantes, serviços autorizados como lanchonete, estacionamentos, locais para 
apoio à visitação, como mirantes, pontos de banho e outros.  

 
 Zona de uso especial (ZuEsp): infra-estrutura necessária à administração, pesquisa, 

proteção. 
 
 Zona de recuperação (ZuRec): recuperação natural dos ecossistemas degradados 

priorizando a recuperação natural. A recuperação induzida estará condicionada a um  
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projeto específico, aprovado pelo IEMA. As demais atividades permitidas são: 
pesquisa, proteção e educação ambiental. 

 
 Zona de uso conflitante (ZuConf): fiscalização, proteção, manutenção de infra-

estrutura específica e serviços inerentes aos empreendimentos de utilidade pública. 
 
 Zona de ocupação temporária (ZOT): fiscalização, proteção, educação ambiental e 

atividades previstas em termo de compromisso. 
 
Destaca-se que as zonas propostas foram definidas com limites fáceis de identificar em 
campo, e em função de suas características, potencialidades, necessidades específicas 
de proteção ou de resolução de conflitos de uso atual.  
 
Para o delineamento final consideraram-se ainda: os objetivos previstos no SNUC, os 
objetivos específicos de manejo do PEPCV e as informações constantes nos Encartes 1, 
2 e 3, principalmente dos mapas temáticos e a análise da paisagem do PEPCV.  
 
Baseados nestes critérios foram então definidas sete tipologias de zonas (Tabela 4.4-4 e 
Anexos 4.2 ).  
 
 

NUMERO ZONAS GRAU DE 
INTERVENÇÃO SIGLA CARACTERÍSTICAS DAS ÁREAS NO PEPCV 

 
ÁREA 
(ha) 

TOTAL 
(ha) 

1 Primitiva Baixo ZP 
Áreas com distintas fitofisionomias em bom estado 

de conservação, constituem a área núcleo da 
Unidade. 

1.176,69 1.176,69

ZUExt 1 Linha de Praia. 19,29 
2 Uso Extensivo Médio 

ZUExt 2 Lagoa de Caraís. 22,55 
41,84 

ZUInt 1 Trilha Tropical. 2,14 

ZUInt 2 Trilha da Restinga. 4,46 

ZUInt 3 Área destinada à implantação do novo centro de 
visitantes e trilha circular. 3,40 

3 Uso Intensivo Alto 

ZUInt 4 Trilha da Clusia. 0,04 

10,04 

ZURec 
1 Recuperação da formação Aberta de Clusia. 13,90 

ZURec 
2 Recuperação da formação Aberta de Ericácia. 53,58 

ZURec 
3 Recuperação de áreas Brejosas. 17,99 

ZURec 
4 Recuperação de Floresta Periodicamente Inundada. 64,51 

ZURec 
5 Recuperação da formação Halofila Psamófila. 1,30 

ZURec 
6 Mata Seca de Restinga. 25,27 

4 Recuperação Alto 

ZURec 
7 Pós-praia. 35,54 

212,09 

5 Uso Especial Alto ZUEsp 
1 

Portal de acesso/guarita, sede, estacionamento, 
garagem e serviços gerais. 0,10 0,10 

6 Ocupação 
Temporária Alto ZOT Área com uso agrícola e presença de animais 

domésticos. 6,25 6,25 

7 Uso 
Conflitante Alto ZUConf  Faixa de Domínio da Rodovia do Sol. 66,02 66,02 

  
Tabela 4.4-4 (A): Zonas definidas para a área de estudo e tipo de intervenção permitida. 
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Ressalta-se que as Zonas devem ser interpretadas como espaços de utilização 
diferenciados, orientadas à aplicação de alternativas de manejo e medidas de proteção 
dos ecossistemas, e que a definição do tipo de Zona foi baseada na classificação pré-
existente do IBAMA, conforme descrito no Roteiro Metodológico16. 
 
 
4.4.2.3 Zona Primitiva (ZP) 
 
Os resultados obtidos a partir da análise da paisagem e diagnóstico ambiental dos 
ambientes que integram a zona primitiva permitem verificar que a área apresenta 
basicamente ambientes em diferentes níveis de alteração. Assim sendo, o presente 
zoneamento não prevê uma zona intangível, uma vez que a existência dessa zona 
pressupõe ambientes primários inalterados. 
 
Neste sentido, as áreas com ambientes primários em seus diferentes estágios ou graus 
de alteração foram enquadradas na zona primitiva, sendo seu manejo direcionado de tal 
maneira que o uso seja o mais restritivo possível.  
 
As normas de uso previstas para essa zona, entretanto, garantirão um grau de proteção 
semelhante ao de uma zona intangível típica, conforme o determina o Decreto N° 

84.017/79 (Regulamento dos Parques Nacionais Brasileiros). 
 
 
♦ DEFINIÇÃO 
 
Zona primitiva é aquela onde tenha ocorrido pequena ou mínima intervenção humana, 
contendo espécies da flora e da fauna ou fenômenos naturais de grande valor científico.  
 
 
♦ OBJETIVO GERAL 
 
Preservar o ambiente natural, possibilitando a realização de pesquisa científica.  
 
 
♦ OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Garantir a manutenção da biodiversidade. 

 
 Favorecer a evolução natural das espécies e ecossistemas naturais.  

 
 Possibilitar a realização de atividades de pesquisa e fiscalização que não promovam 

alterações ambientais significativas nos ecossistemas protegidos. 
 
 

                                        
16 (IBAMA, 2002). 
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♦ LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS 
 
Os ambientes são conformados por áreas com distintas fitofisionomias em bom estado de 
conservação que constituem a área núcleo do PEPCV: 
 
 Formação Aberta de Clusia estabelecida sobre solo arenoso em locais onde o lençol 

freático encontra-se bem mais afastado da superfície, em alguns pontos mais de cinco 
metros abaixo. Esta vegetação é constituída por arbustos, lianas e herbáceas, 
organizadas em moitas e entre-moitas. As moitas, apresentando formas geométricas 
variadas, variando de arredondadas a elípticas e com bordas irregulares e atingindo 
altura de 4-6 m. 

 
 Formação Aberta de Ericaceae estabelecida sobre solo arenoso em locais onde o 

lençol freático encontra-se nas proximidades das camadas superiores do solo, e que 
em certos trechos e em determinadas épocas do ano a superfície do solo chega a ficar 
úmida e até mesmo com uma fina lâmina de água aflorada. Possui vegetação 
constituída por arbustos, lianas e herbáceas. Organizada em moitas e entre-moitas. As 
moitas, apresentando formas geométricas variadas, variando de arredondadas a 
elípticas e com bordas irregulares e atingindo altura de 3-4 m. 

 
 Brejo Arbustivo que ocorre principalmente em substrato turfoso de úmido a alagado, 

ao longo, no interior e nas margens da planície de inundação, com vegetação de porte 
arbustivo atingindo cerca de 4 m de altura e de difícil acesso, pois a maioria encontra-
se em locais alagados.  

 
 Brejo Herbáceo como componente de parte da planície inundável, localizada entre os 

cordões arenosos. A flora predominante é de indivíduos herbáceos. Registra-se a 
ocorrência da briófita Sphagnum sp., considerada importante na formação de turfeiras 
que em conjunto com a vegetação graminóide constituem material orgânico altamente 
susceptível a incêndios. 

 
 Floresta Periodicamente Inundada que ocorre em quase toda a extensão do Parque 

é inundada periodicamente pela variação do nível do lençol freático, chegando a 
atingir 20 m ou mais de altura. Possui vegetação variada, sendo em determinados 
locais composta predominantemente por Calophyllum brasiliense (guanandi-cedro) e 
Symphonia globulifera (guanandi) e em outros locais por Tapirira guianensis (cupuba), 
Blepharocalix salicifolius e Dendropanax selloi.  

 
 Floresta Permanentemente Inundada que ocorre em pequeno trecho na face sul do 

Parque é inundada permanentemente, chegando a atingir 15 m ou mais de altura. 
Possui vegetação composta predominantemente por Tabebuia cassinoides (pau-
tamanco) e com muito menor densidade Calophyllum brasiliense (guanandi-cedro), 
Alchornea triplinervia.  

 
 Halófila-Psamófila situada na “crista da praia”, justaposta à arrebentação das ondas, 

a vegetação halófila encontra-se constituída basicamente por Blutaparom 
portulacoides (do grupo das onze horas). Junto à praia e misturada com a halófila 
difundindo-se em direção ao continente ocorre a vegetação psamófila. A formação 
Halófila-Psamófila ocorre ao longo de todo o Parque entre o oceano e o continente e é 
composta principalmente por plantas estoloníferas, reptantes e pequenos arbustos, 
atingindo altura menor que um metro. Possui grande poder de regeneração, o que 
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torna este grupo importante na fixação de dunas.  
 
 Mata Seca de Restinga que é estabelecida sobre solo arenoso. Possui grande 

riqueza de espécies principalmente das arbóreas, serrapilheira abundante, podendo 
atingir 20 cm de profundidade em determinados locais. As Matas Secas encontram-se 
distribuídas ao longo de toda área do Parque, ladeando a planície da inundação sobre 
os cordões arenosos. 

 

 Formação Palmae estabelecida sobre solo arenoso em trechos paralelos ao oceano. 
Com vegetação constituída por arbustos, lianas e herbáceas atingindo 1,5 m de altura, 
densa em alguns locais a ponto de dificultar o acesso em seu interior. Esta vegetação 
é dominada por plantas arbustivas e herbáceas, encontra-se composta principalmente 
pela palmeira Allagoptera arenaria (guriri), além de Schinus terebinthifolius (aroeira), 
Sophora tomentosa, Cereus fernambucensis (cacto), Jacquinia armillaris (pimenteira – 
ameaçada de extinção), dentre outras.  

 

 Formação Pós-Praia localizada paralela ao oceano, no sentido mar-continente 
encontra-se logo após a Halófila-Psamófila às vezes fixando dunas. Essa formação é 
constituída por plantas arbustivas, herbáceas e lianas, entrelaçadas, com porte de até 
quatro metros de altura formando uma barreira intransponível, principalmente em 
virtude de espécies espinhosas como Scutia arenicola, Smilax rufescens, Quesnelia 
quesneliana, Pseudoananas sagenarius, Bromelia antiacantha (gravatá), Cereus 
fernambucensis (cacto) e Pilosocereus arrabidae (cacto). 

 

A figura 4.4-2 mostra as fitofisionomias contidas na ZP. 
 
 

♦ PRINCIPAIS AMEAÇAS 
 
A principal ameaça advém da extração de espécimes vegetais, caça e coleta de fauna, 
além do risco de incêndio nas áreas onde ocorrem as turfas no interior do PEPCV. 
 
 

♦ CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E ENQUADRAMENTO 
 

Os critérios utilizados para a classificação e enquadramento da ZP são apresentados na 
tabela 4.4-5. 
 

ÁREAS ANALISADAS GRAU DE 
 INTERVENÇÃO CRITÉRIOS 

Alto Médio Baixo ou 
Inexistente 

Grau de Conservação da Vegetação    
Variabilidade Ambiental    
Representatividade    
Riqueza e/ou diversidade de espécies    
Áreas de Transição    
Suscetibilidade Ambiental    
Potencial e/ou Presença de Sítios Arqueológicos    
Potencial de Visitação    
Potencial para a conscientização ambiental    
Presença de Infra-estrutura    
Uso Conflitante    
Presença de população    

A
LT

O
 

M
ÉD

IO
  

B
A

IX
O

 

ENQUADRAMENTO ZONA PRIMITIVA
 

Tabela 4.4-5: Critérios de Enquadramento da Zona Primitiva do PEPCV. 



Figura 4.4-2  - MAPA DE TIPOLOGIAS VEGETAIS INCIDENTES NA 
ZONA PRIMITIVA
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♦ NORMAS GERAIS DA ZONA PRIMITIVA (NG_ZP) 
 
NG_ZP_1) As atividades permitidas serão: visitação, pesquisa científica, o 

monitoramento ambiental, a fiscalização, desde que orientadas pelos 
respectivos subprogramas. 

 
NG_ZP_2) É proibida a coleta de material botânico e material arqueológico (caso venha 

a ser comprovada sua existência), assim como a captura de exemplares da 
fauna, salvo para pesquisas, e desde que cumpridos os requisitos legais e 
que as pesquisas estejam previamente autorizadas pelo IEMA. 

 
NG_ZP_3) Não será permitida a visitação do público em geral, sendo que em casos 

excepcionais, que levem à valorização da área, a visitação será permitida 
mediante licença do IEMA e devidamente alicerçada em estudos que 
garantam a manutenção da integridade da área.  

 
NG_ZP_4) A permanência só será permitida para patrulhas de fiscalização da área e, 

em casos excepcionais, para educação ambiental, monitoramento e 
pesquisa científica previamente autorizada.  

 
NG_ZP_5) As instalações serão limitadas a trilhas e picadas essenciais à manutenção 

e proteção da Unidade.  
 
NG_ZP_6) Em casos excepcionais serão permitidas atividades de recuperação e/ou 

restauração de pequenas áreas, cuja extensão e características não 
justifiquem o reenquadramento na zona de recuperação. 

 
NG_ZP_7) A interpretação dos atributos dar-se-á somente através de folhetos e/ou 

recursos indiretos, inclusive aqueles oferecidos no Centro de Visitantes.  
 
NG_ZP_8) Os visitantes, pesquisadores e o pessoal da fiscalização serão advertidos 

para não impactarem esta zona.  
 
NG_ZP_9) Não serão permitidas quaisquer instalações de infra-estrutura.  
 
NG_ZP_10) A fiscalização deverá ser constante nesta zona. 
 
NG_ZP_11) As atividades permitidas não poderão comprometer a integridade dos 

recursos naturais.  
 
NG_ZP_12) Deverão ser observadas as normas descritas nos subprogramas, quando se 

aplicarem a esta zona.  
 
NG_ZP_13) Serão observadas as Normas Gerais estabelecidas para a Unidade. 
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♦ RESULTADOS ESPERADOS 
 
 Formações florestais e ambientes sujeitos ao regime de inundação protegidos. 

 
 Conhecimentos científicos sobre os ecossistemas associados de Mata Atlântica 

ampliados. 
 
 Refúgio para a fauna local assegurado.  

 
 
♦ INDICADORES 
 
 Percentual de áreas da ZP conservadas. 

 
 Redução do número de registros de ocorrência de fogo, extrativismo vegetal e caça.  

 
 
4.4.2.4 Zona de Uso Extensivo (ZuExt) 
 
♦ DEFINIÇÃO 
 
Esta zona é composta por áreas naturais com certo grau de distúrbio humano. Tem como 
propósito desenvolver atividades de pesquisas, monitoramento, proteção, educação e 
interpretação ambiental e visitação em ambientes naturais. É uma zona de transição entre 
as áreas onde se concentra o uso público e as zonas mais restritas. Este tipo de zona 
pode oportunizar aos visitantes conhecerem a flora e fauna do PEPCV, contemplar os 
atributos naturais em grupos ou individualmente e fomentar um contato do visitante de 
forma pessoal com a natureza. 
 
 
♦ OBJETIVO GERAL  
 
Manter um ambiente natural com mínimo impacto humano, oferecendo acesso para 
atividades de visitação controlada, proteção, pesquisa, monitoramento e educação 
ambiental. 
 
 
♦ OBJETIVOS ESPECÍFICOS (ZUExt) 
 
 Propiciar condições de maior controle às perspectivas de uso público no PEPCV. 
 Propiciar o desenvolvimento de atividades educativas e recreativas em baixa 

intensidade, compatíveis com o ambiente natural. 
 
 
♦ LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS (ZUExt) 
 
A ZuExt é dividida em duas subzonas 1 e 2, que abrangem respectivamente a linha de 
praia do PEPCV e a lagoa de Caraís.  
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 A ZuExt 1 (Linha de Praia) caracteriza-se por situar-se em cordão arenoso e ser área 
de ocorrência da formação halófila-psamófila degradada. As espécies mais 
representativas na região em termos de freqüência e dominância relativa registradas 
nesses ambientes foram Sporobulus virginicus, Stenotaphrum secundatum e Panicum 
racemosum. As espécies com os menores valores de freqüências e dominâncias 
relativas presentes foram Ipomoea pes-caprae, Remiria maritima e Blutaparon 
portulacoides.  

 
 A ZuExt 2 abrange a lagoa de Caraís cujo manejo é muito relevante para a 

perpetuação das espécies eurialinas e a vegetação estabelecida sobre substrato 
rochoso. Ressalta-se que nessa lagoa Caraís ocorrem exemplares de uma espécie de 
peixe-cachimbo (Família Syngnathidae), que até recentemente era identificada como 
Oostethus lineatus. Entretanto, trata-se de uma espécie nova do gênero Microphis, 
que é endêmica de lagoas e estuários costeiros do Brasil, e encontra-se em processo 
de descrição17. 

 
A figura 4.4-3 mostra as fitofisionomias contidas na ZExt. 
 
 
♦ PRINCIPAIS AMEAÇAS 
 
As principais ameaças à ZuExt 1 são o trânsito de pedestres e veículos em locais não 
permitidos, enquanto que à ZuExt 2 são a pesca, o risco de introdução de espécies 
exóticas e o manejo inadequado do extravasamento da lagoa de Caraís. 
 
 
♦ CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E ENQUADRAMENTO  
 
Os critérios utilizados para a classificação e enquadramento da ZP são apresentados na 
tabela 4.4-6. 
 

ÁREAS ANALISADAS GRAU DE 
 INTERVENÇÃO CRITÉRIOS 

Alto Médio Baixo ou 
Inexistente 

Grau de Conservação da Vegetação    
Variabilidade Ambiental    
Representatividade    
Riqueza e/ou diversidade de espécies    
Áreas de Transição    
Suscetibilidade Ambiental    
Potencial e/ou Presença de Sítios Arqueológicos    
Potencial de Visitação    
Potencial para a conscientização ambiental    
Presença de Infra-estrutura    
Uso Conflitante    
Presença de população    
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ENQUADRAMENTO ZONA DE USO 
EXTENSIVO 

 
Tabela 4.4-6: Critérios de Enquadramento da Zona de Uso Extensivo do PEPCV. 

                                        
17 (CARVALHO & GUIMARÃES, 2000). 
 
 



Figura 4.4 - 3 - MAPA DE TIPOLOGIAS VEGETAIS INCIDENTES NA
 ZONA DE USO EXTENSIVO (ZUExt)
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♦  NORMAS GERAIS DA ZONA DE USO EXTENSIVO (NG_ZUExt)  
 
NG_ZuExt_1) As atividades permitidas serão: a visitação, a pesquisa científica, o 

monitoramento ambiental e a fiscalização, orientadas pelos respectivos 
subprogramas. 

 
NG_ZuExt_2) O acesso dos visitantes somente poderá ser realizado com o 

conhecimento e/ou autorização da administração do PEPCV. 
 
NG_ZuExt_3) A visitação deverá obedecer às limitações descritas no Programa de Uso 

Público.  
 
NG_ZuExt_4) Poderão ser instaladas pequenas estruturas de apoio e/ ou orientação 

aos visitantes desde que estejam devidamente autorizadas pelo IEMA.  
 
NG_ZuExt_5) A sinalização admitida é aquela indispensável à proteção dos recursos 

do PEPCV e à segurança do visitante. 
 
NG_ZuExt_6) É proibida a coleta de material botânico e material arqueológico (caso 

venha a ser comprovada sua existência), assim como a captura de 
exemplares da fauna, salvo para pesquisas desde que cumpridos os 
requisitos legais e que as pesquisas estejam previamente autorizadas 
pelo IEMA. 

 
NG_ZuExt_7) Poderão ser instalados equipamentos simples para a interpretação dos 

recursos naturais e recreação, sempre em harmonia com a paisagem. 
 
NG_ZuExt_8) As atividades de interpretação e recreação terão como objetivo facilitar a 

compreensão e a apreciação dos recursos naturais das áreas pelos 
visitantes. 

 
NG_ZuExt_9) A fiscalização deverá ser constante nesta zona. 
 
NG_ZuExt_10) Serão distribuídas lixeiras, segundo orientação do Programa de Uso 

Público. 
 
NG_ZuExt_11) Todas as atividades permitidas para esta zona atenderão às normas 

descritas nos subprogramas, quando se aplicarem. 
 
NG_ZuExt_12) Serão observadas as Normas Gerais da Unidade. 
 
 
♦ RESULTADOS ESPERADOS 
 
 Uso público controlado. 

 
 Degradação ambiental e focos de incêndios reduzidos. 
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♦ INDICADORES 
 
 Registros do acesso de visitantes. 

 
 Número de impactos detectados provenientes do uso público. 

 
 Número de ocorrências de focos de incêndios e outros impactos. 

 
 
4.4.2.5 Zona Uso Intensivo (ZuInt) 
 
♦ DEFINIÇÃO  
 
O propósito fundamental dessa zona é o desenvolvimento, de forma harmônica com o 
ambiente, de atividades de educação ambiental, recreação e ecoturismo que requeiram 
infra-estrutura permanente de apoio e que facilite a proteção do meio ambiente18.  
 
 
 OBJETIVO GERAL  

 
Propiciar a recreação em contato com a natureza e educação ambiental em harmonia 
com o meio ambiente. 
 
 
 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 
 Regulamentar o uso público das áreas envolvidas, criando infra-estrutura adequada 

para a visitação, controle e fiscalização das atividades de uso público.  
 
 Controlar os impactos identificados nos sítios de visitação, estabelecendo limites de 

conduta e monitorando as atividades para avaliação e manejo do uso público. 
 
 
♦ LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS 
 
Localizada na periferia do PEPCV, é constituída por áreas naturais ou sob influência 
antrópica, destinadas ao uso público (Trilhas formais e não formais e, novo centro de 
visitantes).  
 
 A ZuInt 1 é constituída pela Trilha Tropical que se localiza na porção norte do 

PEPCV e que apesar de não ter sua operação regularizada pelo IEMA vem sendo 
utilizada pelos atores locais e freqüentadores das Dunas D’Ulé com o trânsito de 
veículo automotores na trilha e nos ambientes praias de forma não autorizada. 
Ressalta-se que este Plano de Manejo vislumbra sua utilização após a realização dos 
estudos e dotação de pessoal e infra-estrutura adequados. Até que isto ocorra essa 

                                        
18 Composta por áreas naturais e alteradas que contêm sítios que por sua localização e características, possuem potencial para o uso 
público intensivo. Admite a presença de concentrações de visitantes e as correspondentes instalações e serviços necessários. As 
instalações nessa zona concentram-se na área de Recepção de Visitantes. 
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trilha deverá ser destinada somente à fiscalização e visitação, desde que previamente 
autorizada pelo IEMA em casos excepcionais.  

 
 A ZuInt 2 é constituída pela Trilha da Restinga que se inicia próximo ao antigo centro 

de visitantes, perpassa o PEPCV em sentido transversal e permite a interpretação de 
ambientes com distintas formação vegetais, tais como a aberta de clusia, mata seca, 
floresta periodicamente inundada, brejo herbáceo, pós-praia e palmae.   

 
 A ZuInt 3 é constituída por ambientes alterados que destinar-se-ão à implantação do 

novo centro de visitantes e de trilha circular.  
 
 A ZuInt 4 é constituída pela Trilha da Clusia que se situa próximo à sede e antigo 

centro de visitantes e permite a interpretação de ambientes de restinga em um trajeto 
de curta duração. 

 
A figura 4.5-4 mostra as fitofisionomias contidas na ZuInt. 
 
 
♦ PRINCIPAIS AMEAÇAS 
 
As principais ameaças a esta zona é o uso público inadequado, que poderá implicar em 
riscos aos ambientes circundantes pela disposição de resíduos, pisoteio e trânsito por 
locais não permitidos. 
 
 
♦ CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E ENQUADRAMENTO 
 
Os critérios utilizados para a classificação e enquadramento da ZP são apresentados na 
tabela 4.4-7. 
 

ÁREAS ANALISADAS GRAU DE 
 INTERVENÇÃO CRITÉRIOS 

Alto Médio Baixo ou 
Inexistente 

Grau de Conservação da Vegetação    
Variabilidade Ambiental    
Representatividade    
Riqueza e/ou diversidade de espécies    
Áreas de Transição    
Suscetibilidade Ambiental    
Potencial e/ou Presença de Sítios Arqueológicos    
Potencial de Visitação    
Potencial para a conscientização ambiental    
Presença de Infra-estrutura    
Uso Conflitante    
Presença de população    
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Tabela 4.4-7: Critérios de Enquadramento da zona de uso intensivo do PEPCV. 



Figura 4.4 - 4 - MAPA DE TIPOLOGIAS VEGETAIS INCIDENTES NA
 ZONA DE USO INTENSIVO (ZUInt)
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♦ NORMAS GERAIS DA ZONA DE USO INTENSIVO (NG_ZUInt) 
 
NG_ZuInt_1) O Centro de Visitantes e outros serviços oferecidos ao público, somente 

poderão estar localizados nesta zona.  
 
NG_ZuInt_2) Poderá ser instalada infra-estrutura de apoio à visitação tais como abrigos 

e lixeiras nas trilhas estabelecidas no Subprograma de Uso Público nos 
locais apropriados. 

 
NG_ZuInt_3) A utilização das infra-estruturas desta zona será subordinada à capacidade 

de suporte estabelecida para as mesmas. 
 
NG_ZuInt_4) As atividades previstas deverão ter como principal objetivo permitir ao 

visitante entender a importância do PEPCV e da adoção de práticas de 
conservação da natureza. 

 
NG_ZuInt_5) Todas as construções e reformas deverão estar harmoniosamente 

integradas com o meio ambiente. 
 
NG_ZuInt_6) A fiscalização será intensiva nesta zona. 
 
NG_ZuInt_7) Esta zona poderá comportar sinalização educativa, interpretativa ou 

indicativa. 
 
NG_ZuInt_8) Os esgotos deverão receber tratamento de forma a não contaminarem os 

recursos hídricos. O lixo gerado nas infra-estruturas previstas será 
recolhido periodicamente e terão destinação adequada. 

 
NG_ZuInt_9) Serão observadas as Normas dos Subprogramas, quando aqui se 

aplicarem e as normas gerais da Unidade. 
 
 
♦ RESULTADOS ESPERADOS 
 
 Atividades de uso público regulamentadas, fiscalizadas e controladas na zona de uso 

intensivo. 
 
 Normas de conduta dos visitantes e usuários formuladas e aplicadas. 

 
 
♦ INDICADORES 
 
 Percentual de áreas operando em conformidade com a capacidade de suporte dos 

ambientes e/ou com monitoramento dos impactos da visitação. 
 
 Controle do trânsito de veículos e pedestres. 
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4.4.2.6 Zona de Uso Especial (ZuEsp) 
 
♦ DEFINIÇÃO  
 
É aquela que contém as áreas necessárias à administração, manutenção e serviços do 
PEPCV, abrangendo habitações, oficinas e outros.  
 
 
♦ OBJETIVO GERAL 
 
Centralizar a administração e os serviços do Parque, comportando alojamentos para 
receber funcionários e pesquisadores, centralizando, também, todas as atividades de 
pesquisa e monitoramento.  
 
 
♦ OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
 Apoiar as atividades de fiscalização e construção das instalações. 

 
 Proporcionar um espaço físico para abrigar e manter materiais e equipamentos do 

PEPCV. 
 
 Proporcionar infra-estrutura adequada para a administração do PEPCV. 

 
 
♦ LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS 
 
A ZuEsp localiza-se em área altamente antropizada, próxima à Rodovia do Sol e é 
composta pelo portal de acesso/guarita, sede, estacionamento, garagem e serviços 
gerais. 
 
A figura 4.4-5 mostra as fitofisionomias contidas na ZuEsp.  
 



Figura 4.4.-5 MAPA DE TIPOLOGIAS VEGETAIS INCIDENTES NA
 ZONA DE USO ESPECIAL (ZUEsp)
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♦ PRINCIPAIS AMEAÇAS 
 
Riscos de contaminação de áreas por vazamento acidental de substâncias e/ou manejo 
inadequado de substâncias, máquinas e equipamentos, além da possibilidade de 
destinação inadequada de resíduos. 
 
 
♦ CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E ENQUADRAMENTO 
 
Os critérios utilizados para a classificação e enquadramento da ZuEsp são apresentados 
na tabela 4.4-8. 
 

ÁREAS ANALISADAS GRAU DE 
 INTERVENÇÃO CRITÉRIOS 

Alto Médio Baixo ou 
Inexistente 

Grau de Conservação da Vegetação    
Variabilidade Ambiental    
Representatividade    
Riqueza e/ou diversidade de espécies    
Áreas de Transição    
Suscetibilidade Ambiental    
Potencial e/ou Presença de Sítios Arqueológicos    
Potencial de Visitação    
Potencial para a conscientização ambiental    
Presença de Infra-estrutura    
Uso Conflitante    
Presença de população    
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ENQUADRAMENTO ZONA DE USO 
ESPECIAL 

 
Tabela 4.4-8: Critérios de Enquadramento da zona de uso especial do PEPCV. 

 
 
♦ NORMAS GERAIS DA ZONA DE USO ESPECIAL (NG_ZUESP) 
 
NG_ZuEsp_1) Esta zona é voltada especialmente para a administração, controle 

ambiental, a fiscalização e a proteção do PEPCV. 
 
NG_ZuEsp_2) Esta zona é destinada a conter a sede do PEPCV e a centralização dos 

serviços. 
 

a) As áreas de administração e centralização de serviços não 
comportam a visitação. 

 
NG_ZuEsp_3) As instalações são preferencialmente na periferia do PEPCV. 
 
NG_ZuEsp_4) É admitido o tratamento paisagístico nesta zona, desde que precedida da 

autorização do GRN/IEMA e respeitadas as normas e limites dispostos 
neste Plano de Manejo. 
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NG_ZuEsp_5) As construções e reformas deverão estar em harmonia com o meio 
ambiente. 

 
NG_ZuEsp_6) Deverá conter locais específicos para a guarda e destinação final do lixo 

gerado no PEPCV.  
 

a) O lixo gerado no PEPCV deverá ser tratado de acordo com as 
indicações do Programa de Operacionalização. 

 
NG_ZuEsp_7) Os esgotos deverão receber tratamento de forma a não contaminar o 

ambiente.  
 
NG_ZuEsp_8) Serão observadas as Normas Gerais da Unidade e as Normas dos 

Subprogramas quando se aplicarem. 
 
 
♦ RESULTADOS ESPERADOS 
 
Minimização dos impactos ambientais incidentes no PEPCV.  
 
 
♦ INDICADORES 
 
Número de ocorrências ambientais registradas. 
 
 
4.4.2.7 Zona de Ocupação Temporária (ZOT) 
 
♦ DEFINIÇÃO 
 
A ZOT corresponde à área existente no interior do PEPCV na qual existe ocupação 
humana e respectivas áreas de uso. Uma vez solucionada a questão fundiária, será 
incorporada a uma das zonas permanentes. 
 
 
♦ OBJETIVO GERAL 
 
Permitir a ocupação provisória destas áreas pelos residentes enquanto não se regulariza 
a situação fundiária de forma controlada. 
 
 
♦ LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS 
 
Situa-se em área relevante no PEPCV e é circundada por zona primitiva (ZP) e zona de 
recuperação (ZuRec6).  
 
Caracteriza-se por utilização rural no interior do PEPCV com presença de criação 
doméstica de suínos e aves. 
 
A figura 4.4-6 mostra as fitofisionomias contidas na ZOT. 



Figura 4.4-6 MAPA DE TIPOLOGIAS VEGETAIS INCIDENTES NA
 ZONA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA (ZOT) 
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♦ PRINCIPAIS AMEAÇAS 
 
Risco de contaminação dos ambientes por resíduos e efluentes, assim como o de 
introdução de espécies de fauna e flora exóticas. 
 
 
♦ CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E ENQUADRAMENTO 
 
Os critérios utilizados para a classificação e enquadramento da ZP são apresentados na 
tabela 4.4-9. 
 

ÁREAS ANALISADAS GRAU DE 
 INTERVENÇÃO CRITÉRIOS 

Alto Médio Baixo ou 
Inexistente 

Grau de Conservação da Vegetação    
Variabilidade Ambiental    
Representatividade    
Riqueza e/ou diversidade de espécies    
Áreas de Transição    
Suscetibilidade Ambiental    
Potencial e/ou Presença de Sítios Arqueológicos    
Potencial de Visitação    
Potencial para a conscientização ambiental    
Presença de Infra-estrutura    
Uso Conflitante    
Presença de população    
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ENQUADRAMENTO ZONA DE OCUPAÇÃO 
TEMPORÁRIA 

 
Tabela 4.4-9: Critérios de Enquadramento da Zona de ocupação temporária do PEPCV. 

 
 
♦ NORMAS GERAIS DA ZONA DE OCUPAÇÃO TEMPORÁRIA (NG_ZOT) 
 
NG_ZOT_1) Para esta zona será estabelecido um Termo de Compromisso com os 

residentes na área do PEPCV que definirá caso a caso as normas 
específicas sobre o tempo e as formas de ocupação temporárias. 

 
NG_ZOT_2) Os ocupantes ou proprietários que ainda não puderam ser retirados e 

indenizados pelo IEMA ficarão localizados nesta zona, sob constante 
monitoramento.   

 
NG_ZOT_3) As atividades de agropecuária devem ser desestimuladas de forma a ser 

controlado o avanço da degradação ambiental. 
 
 
♦ RESULTADOS ESPERADOS 
 
Regularização fundiária das áreas que integram esta zona e retirada dos fatores de 
degradação. 
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♦ INDICADORES 
 
 Documentos comprobatórios da regularização fundiária.  

 Relatório de estudo de proposição de alteração da ZOT para uma zona permanente.  

 Relatório de monitoramento ambiental do uso do solo na ZOT. 
 
 
4.4.2.8 Zona de Recuperação (ZuRec) 
 
♦ DEFINIÇÃO 
 
Zona que abrange as áreas já consideravelmente alteradas pelo homem. É uma zona 
provisória, e uma vez restaurada, será incorporada novamente a uma das zonas 
permanentes. 
 
 
♦ OBJETIVO GERAL  
 
Controlar a degradação das áreas ocupadas pelo elemento humano, bem como 
implementar um manejo visando à sua recuperação, de forma a controlar o avanço da 
alteração das condições primitivas da área. 
 
 
♦ OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Garantir a continuidade do processo natural de regeneração. 

 Impedir a proliferação de espécies invasoras nestas áreas. 
 
 
- LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS 
 
 A ZuRec 1 abrange os ambientes da formação aberta de clusia degradada, 

enquanto a ZuRec 2 abrange os ambientes da formação aberta de ericacea 
degradada. Essas duas formações sofreram intervenções similares por ações que 
provocaram impactos (extração mineral de areia, abertura de vias para implantação de 
loteamento, retirada da vegetação por máquinas pesadas e incêndios) 19.  

                                        
19 Recomendam-se em ambos os casos (ZUREc 1 e 2) que: Nas áreas onde foram realizadas atividades de extração mineral de areia, 
houve um rebaixamento da superfície do solo, possibilitando inundações periódicas com lâmina de água acima da superfície do solo 
maior que o normal. Este impacto é irreversível e não se recomenda a reposição do solo devido à indisponibilidade do mesmo. A 
vegetação pode sofrer mudanças quanto à composição florística e até mesmo quanto à estrutura, uma vez que as espécies que vêm 
se estabelecendo possuem desvio quanto àquelas de ambientes conservados da formação, com presença inclusive de invasoras. 
Nessas áreas a recuperação poderá ser acelerada realizando o controle das invasoras, plantio de espécies nucleadoras e outros tratos 
culturais que se fizerem necessários que devem ficar definidos em projeto. As áreas que foram impactadas com aterro por deposição 
argila podem ser recuperadas a partir do desaterro das mesmas, deixando novamente aparente o solo arenoso da restinga. Os locais 
que sofreram retiradas da vegetação com parte do solo através de máquinas pesadas e sofreram plantio ou transplante de solo com 
vegetação, devem sofrer manutenção e plantio de espécies nucleadoras e outros tratos culturais que se fizerem necessários que 
devem ficar definidos em projeto. Ainda, nas áreas que sofreram incêndio não se faz necessária nenhuma ação no momento, deixando 
que a regeneração e a competição natural recuperem a vegetação da área. 
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 A ZuRec 3 abrange os ambientes da formação brejo arbustivo degradado em alguns 
trechos, principalmente ao longo da planície de inundação, associado com o Brejo 
Herbáceo, sofreu no passado queima de parte de seus componentes, encontrando-se 
atualmente em fase de regeneração, com excelente desempenho, uma vez que o 
incêndio queimou a parte aérea de seus indivíduos. Em sua maioria vem rebrotando 
como Bonnetia anceps, Tapirira guianensis (cupuba), Cecropia cf. lyratiloba (imbauba), 
Protium icicariba, Scleria tatifolia, Tibouchina sp. (quaresmeiras), apresentando altura 
de cerca de 2 m. 

 
 A ZuRec 4 abrange os ambientes da formação floresta periodicamente inundada 

degradada que foram degradados por ação de construção de rua próxima ao trevo de 
Setiba. Apesar de o trecho ser pequeno sugere-se que seja avaliada a possibilidade 
de retirada do citado aterro. Esse aterro pode ter provocado alagamento e estar 
provocando uma modificação na composição da vegetação da Floresta 
Periodicamente Inundada passando para Permanentemente Inundada. A vegetação 
encontra-se também impactada por incêndio, com perda quase total da cobertura 
arbórea. Alerta-se ainda que esta formação possui parte de sua borda em contato com 
as áreas de brejo ao longo do Parque, que por ser uma área mais sujeita aos 
incêndios, vem afetando também as formações vegetais que estão na sua margem 
como é o caso desta formação florestal.  

 
 A ZuRec 5 abrange os ambientes da formação halófila-psamófila degradada 

principalmente pelos impactos decorrentes do uso por usuários como banhistas, 
surfistas, mas os mais fortes são aqueles decorrentes de trânsito de veículos 
automotores tanto na extremidade sul quanto na norte. Com o controle que vem 
ocorrendo e até mesmo a suspensão de parte das causas, ela pode recuperar-se com 
relativa rapidez devido às características estoloníferas de seus componentes. 

 
 A ZuRec 6 abrange os ambientes da formação de mata seca de restinga degradada  

por ação de construção de ruas próximo ao trevo de Setiba. Apesar de o trecho se 
encontrar com deposição de argila, já há várias espécies da floresta se estabelecendo 
e não se recomenda retirar o citado aterro. A vegetação encontra-se também 
impactada por incêndio, com perda quase total da cobertura arbórea, podendo ser 
observados poucos indivíduos vivos, contudo, a regeneração está ocorrendo 
satisfatoriamente.  

 
 A ZuRec 7 abrange os ambientes da formação pós-praia degradada que inclui áreas 

desde próximo à praia no final da estrada da sede do Parque. Um trecho da Pós-Praia 
foi degradado por ação de trator com posterior plantio de Jacquinia amilaris 
(pimenteira), perpassando outra área, que neste mesmo local sofreu aterro em 2000, 
de onde foi retirada a argila depositada e realizado o plantio de espécies nativas. Além 
da região antes das Dunas D’Ulé, parte de vegetação da formação Pós-Praia foi 
degradada para implantação de um empreendimento denominado Tropical Clube. O 
impacto foi causado pela ação de trator de esteira, com a movimentação de solo e 
supressão da vegetação, apresentando-se no momento em franca recuperação, 
entretanto registra-se que há forte presença de invasoras como Imperata brasiliensis 
(sapé), Terminalia catappa (castanheira) e Leucaena leucocephala (leucena).  

 
A figura 4.4-7 mostra as fitofisionomias contidas na ZuRec. 



Figura 4.4-7 - MAPA DE TIPOLOGIAS VEGETAIS INCIDENTES NA
 ZONA DE RECUPERAÇÃO (ZURec)
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♦ PRINCIPAIS AMEAÇAS 
 
As principais ameaças são os riscos de as áreas degradas permitirem o ingresso de 
pessoas no PEPCV em sítios não destinados a esta finalidade e elevarem as chances de 
ocorrência de usos indevidos (como a caça e coleta, por exemplo) no interior da Unidade.  
 
 
♦ CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E ENQUADRAMENTO 
 
Os critérios utilizados para a classificação e enquadramento da ZuRec são apresentados 
na tabela 4.4-10.  
 

ÁREAS ANALISADAS GRAU DE 
 INTERVENÇÃO CRITÉRIOS 

Alto Médio Baixo ou 
Inexistente 

Grau de Conservação da Vegetação    
Variabilidade Ambiental    
Representatividade    
Riqueza e/ou diversidade de espécies    
Áreas de Transição    
Suscetibilidade Ambiental    
Potencial e/ou Presença de Sítios Arqueológicos    
Potencial de Visitação    
Potencial para a conscientização ambiental    
Presença de Infra-estrutura    
Uso Conflitante    
Presença de população    
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ENQUADRAMENTO ZONA DE 
RECUPERAÇÃO 

 
Tabela 4.4-10: Critérios de Enquadramento da zona de recuperação do PEPCV. 

 
 
♦ NORMAS GERAIS DA ZONA DE RECUPERAÇÃO (NG_ZURec) 
 
NG_ZuRec_1) A recuperação, embora preferencialmente natural, poderá ser induzida, 

desde que seja devidamente analisada e autorizada pelo IEMA.  
 
NG_ZuRec_2) Na recuperação induzida, somente poderão ser usadas espécies nativas, 

devendo ser eliminadas as espécies exóticas porventura existentes. 
 
NG_ZuRec_3) Os trabalhos de recuperação induzida poderão ser interpretados para o 

público no Centro de Visitantes, de acordo com previsto no Programa de 
Uso Público. 

 
NG_ZuRec_4) As pesquisas sobre os processos de regeneração natural deverão ser 

incentivadas. 
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NG_ZuRec_5) Não serão instaladas infra-estruturas nesta zona, com exceção daquelas 
necessárias aos trabalhos de recuperação induzida. Essas instalações 
serão provisórias. 

 
NG_ZuRec_6) O acesso a esta Zona será restrito a pesquisadores e pessoal técnico, 

ressalvada a situação dos moradores. 
 
NG_ZuRec_7) Serão observadas as Normas Gerais da Unidade e as Normas dos 

Subprogramas, quando se aplicarem. 
 
 
- RESULTADOS ESPERADOS 
 
Recuperação das áreas degradadas no interior do PEPCV com emprego de espécies 
nativas. 
 
 
- INDICADORES 
 
Percentual de áreas recuperadas no PEPCV. 
 
 
4.4.2.9 Zona de Uso Conflitante (ZuConf) 
 
♦ DEFINIÇÃO 
 
Compreende os espaços e atividades executadas dentro do perímetro do PEPCV e que 
estejam em conflito com os objetivos do PEPCV. 
 
 
♦ OBJETIVO GERAL  
 
Criar condições para que as empresas que operam estas estruturas contribuam com a 
proteção, monitoramento, controle e implantação do PEPCV, e garantir que 
empreendimentos imprescindíveis sejam instalados somente depois de garantida a 
minimização máxima dos impactos decorrentes conforme legislação competente, bem 
como a disponibilização das devidas compensações ambientais e parcerias para 
implantação do parque, inclusive durante a operação do sistema. 
 
 
♦ OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
 Garantir que novas estruturas implantadas tenham o mínimo contato com a biota; 

 
 Viabilizar a participação das empresas e/ou concessionárias na proteção, 

monitoramento e controle dos acessos às estruturas implantadas. 
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♦ LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS 
 
A zona de uso conflitante é constituída por áreas ocupadas pela infra-estrutura composta 
pela faixa de domínio da Rodovia ES – 060, torres e/ou linhas de transmissão de energia 
elétrica, antena de telefonia e tubulação para cabos de fibra óptica, a maior parte 
instalada anteriormente à criação do PEPCV, cujos usos e finalidades são caracterizados 
como de utilidade pública, mas que conflitam com os objetivos de conservação da área 
protegida e influem diretamente nos processos ecológicos da Unidade. 
 
A figura 4.4-8 mostra as fitofisionomias contidas na ZuConf. 
 
 
♦ PRINCIPAIS AMEAÇAS 
  
As principais ameaças são: o fluxo não autorizado de pessoas advindo da manutenção 
dos acessos às estruturas, a possível contaminação do ambiente por espécimes 
invasoras e/ou pelo uso de defensivos agrícolas, tais como herbicidas. 
 
 
♦ CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E ENQUADRAMENTO 
 
Os critérios utilizados para a classificação e enquadramento da ZuConf são apresentados 
na tabela 4.4-11. 
 

ÁREAS ANALISADAS GRAU DE 
 INTERVENÇÃO CRITÉRIOS 

Alto Médio Baixo ou 
Inexistente 

Grau de Conservação da Vegetação    
Variabilidade Ambiental    
Representatividade    
Riqueza e/ou diversidade de espécies    
Áreas de Transição    
Suscetibilidade Ambiental    
Potencial e/ou Presença de Sítios Arqueológicos    
Potencial de Visitação    
Potencial para a conscientização ambiental    
Presença de Infra-estrutura    
Uso Conflitante    
Presença de população    
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ENQUADRAMENTO ZONA DE USO 
CONFLITANTE 

 
Tabela 4.4-11: Critérios de Enquadramento da zona de recuperação do PEPCV. 

 
 
 



Figura 4.4-8 - MAPA DE TIPOLOGIAS VEGETAIS INCIDENTES NA
 ZONA DE USO CONFLITANTE (ZUConf)
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 NORMAS GERAIS DA ZONA DE USO CONFLITANTE (NG_ZUConf) 
 
NG_ZUConf_1) Serão permitidas atividades de manutenção de equipamentos e 

serviços relacionados às estruturas dentro dos procedimentos a 
serem fixados pelo IEMA, e que deverão ser objeto de 
acompanhamento técnico pela empresa proprietária ou 
concessionária dos equipamentos. 

 
NG_ZUConf_2) As empresas devem providenciar relatório de passivo ambiental e 

recuperação ambiental dos danos causados pela operação das 
estruturas sob sua responsabilidade, conforme normatização a ser 
definida por Portaria do IEMA. 

 
NG_ZUConf_3) O licenciamento destes empreendimentos estará condicionado a 

compensações ambientais para mitigação dos danos decorrentes da 
sua implantação, bem como do apoio contínuo na proteção e 
implantação do PEPCV. 

 
NG_ZUConf_4) Todos os caminhos que percorrem trechos nos limites do PEPCV, 

com objetivo principal de viabilizar o acesso a obras ou equipamentos 
de infra-estrutura localizados no interior da UC deverão contar com 
controle e monitoramento do acesso ao Parque. 

 
NG_ZUConf_5) Em caso de acidentes com as cargas perigosas transportadas nas 

estradas, as empresas responsáveis devem arcar com todos os 
procedimentos de emergência, limpeza e recuperação da área 
afetada. 

 
NG_ZUConf_6) É responsabilidade das empresas o apoio à confecção, instalação e 

manutenção nas estradas e acessos às suas estruturas e 
equipamentos, de placas informativas sobre o Parque e as restrições 
de acesso e permanência nesses locais. 

 
 
♦ RESULTADOS ESPERADOS 
 
Controle ambiental da zona de uso conflitante garantindo que as ameaças advindas de 
tais usos não comprometam a conservação da biodiversidade no PEPCV.  
 
 
♦ INDICADORES 
 
Percentual de áreas dotadas com mecanismos de controle ambiental que garantam o 
cumprimento dos objetivos específicos desta zona ambiental. 
 
 
4.4.2.9.1 Quadro Síntese do Zoneamento do PEPCV 
 
O quadro síntese do zoneamento e apresentado na tabela 4.4-12. 
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GRAU DE 

INTERVENÇÃO 
TIPOLOGIA 

ZONAL 
DEFINIÇÃO OBJETIVO GERAL OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
AMBIENTES 

ABRANGIDOS 
PRINCIPAIS AMEAÇAS 

A M B 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES 

Zona 
Primitiva 

É aquela onde tenha ocorrido pequena ou 
mínima intervenção humana, contendo 
espécies da flora e da fauna ou fenômenos 
naturais de grande valor científico.  
 

Preservar o ambiente natural, 
possibilitando a realização de pesquisa 
científica.  
 

 Garantir a manutenção 
da biodiversidade. 

 Favorecer a evolução 
natural das espécies e 
ecossistemas naturais.  

 Possibilitar a realização 
de atividades de 
pesquisa e fiscalização 
que não promovam 
alterações ambientais 
significativas nos 
ecossistemas 
protegidos. 

 

 Formação Aberta de Clusia; Formação 
Aberta de Ericaceae; Brejo Arbustivo; 
Brejo Herbáceo; Floresta 
Periodicamente Inundada; Floresta 
Permanentemente Inundada; Halófila-
Psamófila; Mata Seca de Restinga; 
Formação Palmae; Formação Pós-
Praia. 

 Coleta de espécimes 
vegetais 

 Caça e coleta de fauna 
 Risco de Incêndio 

    Formações florestais e 
ambientes de várzea 
protegidos. 

 Conhecimentos 
científicos sobre os 
ecossistemas 
associados de Mata 
Atlântica ampliados. 

 Refúgio para a fauna 
local assegurado. 

 
 
 
 

 Percentual de áreas 
da ZP conservadas. 

 Redução do número 
de registros de 
ocorrência de fogo, 
extrativismo vegetal 
e caça.  

 

Zona de Uso 
Extensivo 

Esta zona é composta por áreas naturais 
com certo grau de distúrbio humano. Tem 
como propósito desenvolver atividades de 
pesquisas, monitoramento, proteção, 
educação e interpretação ambiental e 
visitação em ambientes naturais. É uma 
zona de transição entre as áreas onde se 
concentra o uso público e as zonas mais 
restritas. Este tipo de zona pode oportunizar 
aos visitantes conhecerem a flora e fauna 
do PEPCV, contemplar os atributos naturais 
em grupos ou individualmente e fomentar 
um contato do visitante de forma pessoal 
com a natureza. 

Manter um ambiente natural com mínimo 
impacto humano, oferecendo acesso para 
atividades de visitação controlado, 
proteção, pesquisa, monitoramento e 
educação ambiental. 

 Propiciar condições de 
maior controle às 
perspectivas de uso 
público no PEPCV. 

 Propiciar o 
desenvolvimento de 
atividades educativas e 
recreativas em baixa 
intensidade, 
compatíveis com o 
ambiente natural. 

 

 Linha de Praia (formação halófila 
psamófila degradada); Lagoa de Caraís; 
Afloramentos Rochosos. 

 Trânsito de usuários e 
veículos em locais não 
permitidos 

    Uso público controlado. 
 Degradação ambiental e 
focos de incêndios 
reduzidos. 

 
 
 
 
 
 
 

 Registros do acesso 
de visitantes. 

 Número de impactos 
detectados 
provenientes do uso 
público. 

 Número de 
ocorrências de focos 
de incêndios e outros 
impactos. 

 

Zona de Uso 
Intensivo 

O propósito fundamental desta zona é o 
desenvolvimento, de forma harmônica com 
o ambiente, de atividades de educação 
ambiental, recreação e ecoturismo que 
requeiram infra-estrutura permanente de 
apoio e que facilite a proteção do meio 
ambiente. 
 
 
 
 
 
 

 Propiciar a recreação em contato com a 
natureza e educação ambiental em 
harmonia com o meio ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 

 Regulamentar o uso 
público das áreas 
envolvidas, criando 
infra-estrutura 
adequada para a 
visitação, controle e 
fiscalização das 
atividades de uso 
público. 

 Controlar os impactos 
identificados nos sítios 
de visitação, 
estabelecendo limites 
de conduta e 
monitorando as 
atividades para 
avaliação e manejo do 
uso público. 

 Localizada na periferia do PEPCV, é 
constituída de áreas naturais ou sob 
influência antrópica, destinadas ao uso 
público (Trilhas formais e não formais e, 
novo centro de visitantes).  

 

 Coleta de espécimes 
vegetais 

 Caça e coleta de fauna 
 Risco de Incêndio 

    Atividades de uso 
público 
regulamentadas, 
fiscalizadas e 
controladas na zona de 
uso intensivo. 

 Normas de conduta dos 
visitantes e usuários, 
formuladas e aplicadas. 

 
 
 
 

 Percentual de áreas 
operando em 
conformidade com a 
capacidade de carga 
recreativa. 

 Controle do trânsito 
de veículos e 
pedestres. 

 

Zona de Uso 
Especial 

É aquela que contém as áreas necessárias 
à administração, manutenção e serviços do 
PEPCV, abrangendo habitações, oficinas e 
outros.  

Centralizar a administração e os serviços 
do Parque, comportando alojamentos para 
receber funcionários e pesquisadores, 
centralizando, também, todas as atividades 
de pesquisa e monitoramento. 

 Apoiar as atividades de 
fiscalização e 
construção das 
instalações. 

 Proporcionar um 
espaço físico para 
abrigar e manter 
materiais e 
equipamentos do 
PEPCV. 

 Proporcionar infra-
estrutura adequada 
para a administração do 
PEPCV. 

 

 Portal de acesso/guarita, sede, 
estacionamento, garagem e serviços 
gerais. 
 

 Riscos de contaminação 
de áreas por vazamento 
acidental de substâncias 
e/ou manejo inadequado 
de substâncias, máquinas 
e equipamentos. 

 Possibilidade de 
destinação inadequada de 
resíduos. 

 

   Minimização dos impactos 
ambientais incidentes no 
PEPCV. 
 

Número de ocorrências 
ambientais registradas. 
 

 
Tabela 4.4-12: Quadro síntese do zoneamento do PEPCV.
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GRAU DE 

INTERVENÇÃO 
TIPOLOGIA 

ZONAL 
DEFINIÇÃO OBJETIVO GERAL OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
AMBIENTES 

ABRANGIDOS 
PRINCIPAIS AMEAÇAS 

A M B 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES 

Zona de 
Ocupação 

Temporária 

A ZOT corresponde à área existente no 
interior do PEPCV na qual existe ocupação 
humana e respectivas áreas de uso. Uma 
vez solucionada a questão fundiária, será 
incorporada a uma das zonas permanentes. 
 

Permitir a ocupação provisória destas 
áreas pelos residentes enquanto não se 
regulariza a situação fundiária de forma 
controlada. 
 

Situa-se em área 
relevante no PEPCV e é 
circundada por zona 
primitiva (ZP) e zona de 
recuperação (ZuRec6).  
Caracteriza-se por 
utilização rural no interior 
do PEPCV com presença 
de criação doméstica de 
suínos e aves. 
 

Os ambientes circundantes pertencem à 
zona primitiva e são classificados como 
brejo herbáceo. 

Risco de contaminação dos 
ambientes por resíduos e 
efluentes, assim como o de 
introdução de espécies de 
fauna e flora exóticas. 
 

   Regularização fundiária 
das áreas que integram 
esta zona e retirada dos 
fatores de degradação. 

 Documentos 
comprobatórios da 
regularização fundiária.
 Relatório de estudo de 
proposição de alteração 
da ZOT para uma zona 
permanente. 
 Relatório de 
monitoramento 
ambiental do uso do 
solo na ZOT. 

Zona de 
Recuperação 

Zona que abrange as áreas já 
consideravelmente alteradas pelo homem. 
É uma zona provisória, e uma vez 
restaurada, será incorporada novamente a 
uma das zonas permanentes. 

Controlar a degradação das áreas 
ocupadas pelo elemento humano, bem 
como implementar um manejo visando à 
sua recuperação, de forma a controlar o 
avanço da alteração das condições 
primitivas da área. 

 Garantir a continuidade 
do processo natural de 
regeneração. 

 Impedir a proliferação de 
espécies invasoras 
nestas áreas. 

 

 Abrange as formações degradadas: 
Aberta de clusia; Aberta de ericaceae; 
Brejo arbustivo; Floresta periodicamente 
inundada; Halófila psamófila; Mata seca 
de restinga; Pós-praia degradada. 

Riscos das áreas degradas 
permitirem o ingresso de 
pessoas no PEPCV em 
sítios não destinados a esta 
finalidade e elevarem as 
chances de ocorrência de 
usos indevidos (como a caça 
e coleta por exemplo) no 
interior da Unidade. 
 

   Recuperação das áreas 
degradadas no interior do 
PEPCV. 

 Percentual de áreas 
recuperadas no 
PEPCV. 

Zona de Uso 
Conflitante 

Compreende os espaços e atividades 
executadas dentro do perímetro do PEPCV 
e que estejam em conflito com os objetivos 
do PEPCV. 

Criar condições para que as empresas que 
operam estas estruturas contribuam com a 
proteção, monitoramento, controle e 
implantação do PEPCV, e garantir que 
empreendimentos imprescindíveis sejam 
instalados somente depois de garantida a 
minimização máxima dos impactos 
decorrentes conforme legislação 
competente, bem como a disponibilização 
das devidas compensações ambientais e 
parcerias para implantação do parque, 
inclusive durante a operação do sistema. 

 Garantir que novas 
estruturas implantadas 
tenham o mínimo 
contato com a biota;  

 Viabilizar a participação 
das empresas e/ou 
concessionárias na 
proteção, 
monitoramento e 
controle dos acessos 
às estruturas 
implantadas. 

 

A zona de uso conflitante é constituída por 
áreas ocupadas pela infra-estrutura 
composta pela faixa de domínio da Rodovia 
ES - 060, torres e/ou linhas de transmissão 
de energia elétrica, antena de telefonia e 
tubulação para cabos de fibra óptica, a 
maior parte instalada anteriormente à 
criação do PEPCV, cujos usos e finalidades 
são caracterizados como de utilidade 
pública, mas que conflitam com os 
objetivos de conservação da área protegida 
e influem diretamente nos processos 
ecológicos da Unidade. 

As principais ameaças são: 
o fluxo não autorizado de 
pessoas advindo da 
manutenção dos acessos às 
estruturas, a possível 
contaminação do ambiente 
por espécimes invasoras 
e/ou pelo uso de defensivos 
agrícolas, tais como 
herbicidas. 
 

   Controle ambiental da 
zona de uso conflitante 
garantindo que as 
ameaças advindas de tais 
usos não comprometam a 
conservação da 
biodiversidade no PEPCV.  

 Percentual de áreas 
dotadas com 
mecanismos de 
controle ambiental que 
garantam o 
cumprimento dos 
objetivos específicos 
desta zona ambiental. 

 
Tabela 4.4-12: Quadro síntese do zoneamento do PEPCV. Continuação 
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4.4.3 ZONA DE AMORTECIMENTO (ZA) 
 
♦ DEFINIÇÃO 
 
Segundo o Art 2º do SNUC (Lei 9.985/00), Zona de Amortecimento (ZA) é o entorno de 
uma Unidade de Conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e 
restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre o 
PEPCV. 
 
Neste contexto ressalta-se que a APA de Setiba, quando de sua criação, tinha entre seus 
objetivos criar uma zona tampão para o PEPCV. Contudo, considerando as 
recomendações oriundas da análise da paisagem (c.f. Encarte 3), modificaram-se os 
limites, ampliando-se a porção terrestre para inclusão da bacia do rio Una.  
 
 
♦ OBJETIVO GERAL 
 
O objetivo desta Zona é amortecer os impactos e interferências das atividades humanas 
sobre a região do entorno do PEPCV, de forma a minimizar suas conseqüências sobre a 
UC. 
 
 
♦ LOCALIZAÇÃO E CARACTERÍSTICAS 
 
A zona de amortecimento do PEPCV pode ser observada na Figura 4.4-9. 
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♦ DIRETRIZES GERAIS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DA ZONA DE 
AMORTECIMENTO (DG_ZA) 20 

 
A zona de amortecimento do PEPCV, inicialmente representada pela APA de Setiba 
(atual zona de transição), corresponde à bacia hidrográfica do rio Una. Na seqüência são 
apresentadas as diretrizes de manejo para o entorno, estabelecendo-se os princípios 
gerais das atividades a serem desenvolvidas na zona de amortecimento, que resultam 
nas seguintes diretrizes de manejo:  
 
DG_ZA_1) Toda atividade passível de licenciamento ambiental, conforme as 

resoluções do CONAMA Nº. 001/86 e Nº. 237/97 deverá ser licenciada 
pelo órgão competente responsável, tendo parecer técnico do 
IEMA/PEPCV. 

 
DG_ZA_2) Todos os empreendimentos que não estejam de acordo com o 

estabelecido para esta Zona de Amortecimento terão um prazo de dois 
anos para regularização, a partir da data de aprovação do Plano de 
Manejo. 

 
DG_ZA_3) Os processos de licenciamento de empreendimentos novos para o entorno 

do PEPCV deverão observar o grau de comprometimento da conectividade 
dos fragmentos de vegetação nativa. 

 
DG_ZA_4) Fica proibida a disposição nesta área de resíduos químicos, gerados fora 

da Zona de Amortecimento e dos Corredores Ecológicos. 
 
DG_ZA_5) Fica proibida a criação e instalação de aterros sanitários, lixões e de 

tratamento ou outras de disposição de resíduos sólidos na zona de 
amortecimento.  

 
DG_ZA_6) O transporte de produtos perigosos deverá seguir às normas dispostas em 

legislação específica.  
 
DG_ZA_7) A pessoa física ou jurídica responsável pelo transporte de produtos 

perigosos, que já tenha a autorização prévia do órgão estadual de meio 
ambiente e do órgão de trânsito, será obrigada a comunicar-se com o 
chefe do PEPCV, com antecedência mínima de 24h de sua efetivação, a 
fim de que sejam adotadas as providências cabíveis.  

 
DG_ZA_8) O asfaltamento e a duplicação das estradas e rodovias do entorno do 

PEPCV dependerão de uma anuência prévia do IEMA, ouvido a 
GRN/IEMA.  

 
DG_ZA_9) A duplicação, a construção e a manutenção de estradas e rodovias 

deverão observar técnicas que permitam o escoamento de águas pluviais 
para locais adequados e as medidas mitigadoras para o trânsito de 
animais silvestres devem estar previstas, tais como: instalação de 

                                        
20 Adaptado de (CEPEMAR, 2004). 
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sonorizadores, redutores de velocidade, medidas de proteção à fauna 
silvestre, entre outros. 

 
DG_ZA_10) Não serão permitidas novas atividades de mineração, devendo as 

existentes ser licenciadas e recuperadas após o término de sua 
exploração.  

 
DG_ZA_11) Não serão permitidas atividades de terraplanagem, dragagem e 

escavação, ou que venham a causar danos ou degradação do meio 
ambiente e/ou perigo para pessoas ou para a biota sem autorização dos 
órgãos competentes e a anuência do IEMA.  

 
DG_ZA_12) O licenciamento/instalação de apiários com abelhas exóticas só poderá 

ocorrer mediante a autorização dos órgãos competentes, desde que 
ouvida a GRN/IEMA e a equipe locada no PEPCV. Os apiários já 
existentes devem ser regularizados em no máximo cinco anos após a 
aprovação do Plano de Manejo, devendo ser estimulada a transição para a 
meliponicultura. 

 
DG_ZA_13) Fica proibida a instalação de chiqueiros e currais nas áreas de APPs e a 

disposição de seus efluentes in natura nos recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos. 

 
DG_ZA_14) Não é permitida a instalação de indústrias potencialmente poluidoras ou 

degradadoras na Zona de Amortecimento.  
 
DG_ZA_15) As indústrias e/ou empreendimentos já instalados deverão possuir 

adequados sistemas de tratamento e disposição de efluentes líquidos e de 
resíduos sólidos. 

 
DG_ZA_16) As empresas instaladas na APA de Setiba (Município de Guarapari e Vila 

Velha) deverão se adaptar às recomendações de controle ambiental no 
período de cinco anos após a aprovação do Plano de Manejo.  

 
DG_ZA_17) Não será autorizada a instalação de carvoarias e cerâmicas na zona de 

amortecimento. Caso existam atividades licenciadas para esta finalidade 
antes da aprovação do Plano de Manejo, deverão ser regularizadas e a 
renovação da licença deverá ficar condicionada a rigorosa avaliação dos 
efeitos da atividade sobre o ambiente.  

 
DG_ZA_18) Não será permitida a deposição de lixo ao longo da Rodovia do Sol, 

limítrofe ao PEPCV. 
 
DG_ZA_19) Recomenda-se que o licenciamento de criadouro de espécies exóticas 

fique condicionado a oitiva do GRN/IEMA e equipe do PEPCV pelo IBAMA. 
                          
DG_ZA_20) Deverá ser providenciada a obtenção de outorga para o uso da água, em 

especial para irrigação, para as propriedades que estejam localizadas na 
Zona de Amortecimento.  
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DG_ZA_21) O cultivo da terra será feito de acordo com as práticas de conservação do 
solo recomendadas pelos órgãos oficiais de extensão rural. 

 
DG_ZA_22) Todo empreendimento turístico implantado ou a ser implantado deverá ser 

licenciado pelos órgãos competentes e atender às normas sanitárias, bem 
como as de proteção dos recursos naturais.  

 
DG_ZA_23) As atividades de turismo não poderão comprometer a integridade dos 

recursos naturais da região. 
 
DG_ZA_24) Todos os bens de valor artístico, histórico e pré-histórico, bem como as 

manifestações culturais ou etnológicas deverão ser valorizados. 
 
 
DG_ZA_25) Na publicidade de produtos e serviços realizados nesta ZA os proprietários 

poderão mencionar nos rótulos dos seus produtos, a procedência dos 
mesmos, mediante autorização do IEMA, desde que atendidas as normas 
estabelecidas para a zona de amortecimento. 

 
DG_ZA_26) As novas edificações deverão, preferencialmente, seguir o padrão 

arquitetônico regional, como meio de valorização cultural. 
 
DG_ZA_27) As reservas legais (RLs) das propriedades na zona de amortecimento 

deverão ser recompostas objetivando a conectividade de fragmentos 
florestais e ambientes.  

 
DG_ZA_28) As propriedades situadas na ZA que não tenham averbação da RL nas 

suas escrituras deverão providenciar sua regularização num prazo de dois 
anos após a aprovação do Plano de Manejo21.  

 
DG_ZA_29) As reservas legais das propriedades confrontantes ao PEPCV deverão ser 

localizadas preferencialmente junto aos seus limites, objetivando o 
estabelecimento de conectividade. 

 
DG_ZA_30) Não poderão ser utilizadas cercas elétricas nas APPs e Reservas Legais, 

para que não venham a interferir nas áreas que potencialmente podem 
funcionar como corredores ecológicos. 

 
DG_ZA_31) Toda a supressão de vegetação e queima controlada na zona de 

amortecimento, deverá ser licenciada pelo IDAF, mediante conhecimento 
prévio da GRN/IEMA. Nas propriedades confrontantes e/ou próximas a 
remanescentes florestais esta atividade será acompanhada por servidores 
do PEPCV. 

 
DG_ZA_32) No momento de preparação do solo, as propriedades vizinhas ao PEPCV 

deverão observar a direção e velocidade do vento, de modo a diminuir a 
entrada de material particulado, fertilizantes, insumos e outros materiais 

                                        
21 O licenciamento da averbação da reserva legal na zona de amortecimento será realizado em cartório, conforme estabelecido no 
Código Florestal do Espírito Santo e apresentado aos órgãos competentes sempre que necessário. 
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em áreas protegidas situadas em sua zona de amortecimento, em especial 
na APA de Setiba. 

 
DG_ZA_33) Toda propriedade deverá contar com sistema mínimo de coleta e 

tratamento de esgotos domésticos e de criadouros. 
 

a) Deverá ser realizada campanha de educação ambiental para a 
conscientização dos proprietários rurais. 

 
b) Se necessário conceder prazo para a regularização da propriedade 

rural. 
 
DG_ZA_34) Nas propriedades, o agrotóxico e seus componentes e afins deverão ser 

armazenados em local adequado, evitando que eventuais acidentes, 
derrames ou vazamentos possam comprometer o solo e cursos d’água 
superficial e subterrâneo. 

 
a) O proprietário deverá manter cópia da receita agronômica, emitida por 

profissional legalmente habilitado, à disposição para fiscalização no local 
da aplicação.  

 
b) Todas as embalagens vazias deverão ser devolvidas aos 

estabelecimentos comerciais, onde foram adquiridas, devendo estes 
contar com local adequado para o recebimento e armazenamento das 
embalagens, até que sejam recolhidas pelas empresas responsáveis 
pela destinação final, conforme previsto em lei.  

 
c) A manipulação dos agrotóxicos e o enchimento dos reservatórios dos 

pulverizadores é proibido próximo aos cursos d’água. 
 
d) A lavagem dos equipamentos de aplicação dos agrotóxicos nos corpos 

d’água é proibida.  
 
DG_ZA_35) O PEPCV deverá desenvolver um programa de conscientização sobre a 

temática de agrotóxicos de forma a envolver os proprietários rurais no uso, 
na aplicação, no armazenamento e no manuseio. 

 
 
♦ RESULTADOS ESPERADOS 
 
Desenvolvimento sustentável promovendo a conservação da biodiversidade na zona de 
amortecimento do PEPCV. 
 
 
♦ INDICADORES 
 
Incremento no percentual de áreas voltadas à conservação da biodiversidade e ao 
decréscimo do número de ocorrência de impactos ambientais. 
 
 



 

 

  
 

RT 307/07 
Setembro/07 

Capítulo 4 
56/250 

 

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do Plano de 
Manejo do Parque Estadual 

Paulo Cesar Vinha
Rev. 00

4.5 NORMATIZAÇÃO DO PEPCV 22 
 
As normas de utilização do PEPCV e para as zonas de uso encontram-se em 
conformidade com o disposto na Lei 9.985/00 em seus artigos 25 e 27 e o Decreto 
4.340/02. 
 
 
4.5.1 NORMAS GERAIS (NG) DA UNIDADE 
 
Com o objetivo de delinear as normas gerais para o PEPCV são listados a seguir alguns 
princípios ou preceitos que estabelecem, regulamentam e esclarecem as atividades a 
serem desenvolvidas nas zonas internas dessa UC: 
 
NG_1) O horário de funcionamento do PEPCV será definido pelo IEMA e divulgado à 

sociedade em geral, podendo ser ajustado com o horário de verão e as 
atividades específicas descritas no programa de uso público. 

 
NG_2) A Gerência de Recursos Naturais do IEMA deverá estabelecer e divulgar regras 

de uso público para o Parque, estabelecendo minimamente critérios para o 
agendamento e comportamento do visitante no interior da Unidade.   

 
NG_3) Não será permitido o ingresso e a permanência no PEPCV, de pessoas 

portando armas, materiais ou instrumentos destinados ao corte, caça, pesca ou 
a quaisquer outras atividades prejudiciais à fauna e à flora. 

 
NG_4) A infra-estrutura instalada no PEPCV limitar-se-á àquela necessária ao seu 

manejo. 
 
NG_5) É vedada a realização de quaisquer obras de engenharia que não sejam de 

interesse para o manejo da Unidade23.  
 
NG_6) A fiscalização e o controle ambiental deverão ser feitos de forma permanente e 

sistemática. 
 
NG_7) As propostas de pesquisas no interior do PEPCV deverão estar em 

conformidade com os objetivos da Unidade e deverão ser previamente 
analisadas e autorizadas pela GRN/IEMA, segundo as determinações da 
legislação vigente e mediante estabelecimento de protocolo no qual se 
discrimine os procedimentos para instalação, condução e encerramento da 
pesquisa. 

 
NG_8) A introdução ou reintrodução de espécies de flora ou da fauna somente serão 

permitidas quando autorizadas pelo IEMA. 
 

                                        
22 Adaptado de (Cepemar, 2004). 
23 Os casos especiais de obras de utilidade pública deverão estar sujeitos aos procedimentos de licenciamento ambiental e à 
apreciação do Conselho da Unidade. 
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NG_9) São proibidas: a caça, a pesca, coleta e apanha de espécimes da fauna e da 
flora, ressalvadas aquelas com finalidades científicas, desde que autorizadas 
pelo IEMA e/ou IBAMA, conforme determine a legislação ambiental pertinente.  

 
NG_10) As pesquisas a serem realizadas no PEPCV deverão ter a autorização da 

autoridade competente segundo as determinações da legislação vigente. 
 
NG_11) Os relatórios produzidos pelos pesquisadores, fotógrafos e outros deverão ser 

disponibilizados ao PEPCV, devendo haver uma cópia depositada na sede do 
IEMA.  

 
NG_12) O material coletado no PEPCV deverá ser vistoriado por funcionários 

responsáveis pelo acompanhamento das pesquisas. 
 
NG_13) A fiscalização do PEPCV deverá ser permanente e sistemática. 
 
NG_14) Não serão permitidos a criação de animais domésticos e o cultivo de hortas e 

viveiros no interior do PEPCV. 
 
NG_15) É proibido transportar e consumir bebida alcoólica no interior do PEPCV. 
 
NG_16) Nenhuma atividade humana poderá comprometer a integridade da área.  
 
NG_17) Não será permitida a entrada e permanência de visitantes, pesquisadores e 

funcionários conduzindo animais domésticos e alóctones. 
 
NG_18) O lixo degradável e não degradável produzido pelas atividades do PEPCV 

deverá ser dele retirado. Deverá ser previamente separado por coleta seletiva, 
sendo armazenado provisoriamente em contêiner de plástico lavável, até ser 
transportado para fora da UC. 

 
NG_19) As atividades propostas neste documento deverão ser constantemente 

divulgadas em mídia apropriada.  
 
NG_20) Todo o sistema de comunicação visual, seja ele a sinalização educativa, a 

informativa, a de orientação e a de localização, para pedestres e motoristas, 
seguirá os padrões e especificações estabelecidas pelo IEMA. Assim, fica 
proibida a instalação de qualquer placa ou aviso que não conste do sistema de 
sinalização oficial, inclusive a de cunho publicitário, nos limite do PEPCV. 

 
NG_21) Todos os focos de incêndio que ocorrerem no interior do PEPCV devem ser 

comunicados à GRN/IEMA, ao corpo de bombeiros e à Cia. de Polícia 
Ambiental, para as providências cabíveis. 

 
NG_22) Todas as edificações do PEPCV deverão contar com extintores de incêndio, de 

acordo com as normas de segurança. 
 
NG_23) Todos os servidores do PEPCV deverão desenvolver suas atividades 

profissionais devidamente uniformizados e identificados. 
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NG_24) O horário de trabalho dos servidores do PEPCV será estabelecido pelo chefe 
da UC respeitando a legislação trabalhista vigente. 

 
NG_25) Quaisquer usuários que utilizarem as infra-estruturas e equipamentos do 

PEPCV serão responsáveis por danos a eles causados decorrentes do 
manuseio e/ou uso inadequado. 

 
NG_26) É proibido o trânsito de veículos particulares no PEPCV fora do 

estacionamento, com exceção daqueles devidamente autorizados pelo Chefe 
da Unidade para fins de fiscalização, pesquisa e monitoramento ambiental, a 
partir da implantação do sistema de visitação pública. Por ocasião da entrada 
e/ou saída da área de acordo com as operações de fiscalização, estes veículos 
poderão ser vistoriados. 

 
NG_27) É proibido alimentar e molestar animais dentro do PEPCV com exceção a 

procedimentos metodológicos aprovados em pesquisas científicas. 
 
NG_28) Deverá ser avaliado o grau de conscientização, absorção e aceitação dos 

diferentes instrumentos de interpretação oferecidos nas atividades, mediante a 
aplicação de questionários elaborados e fornecidos pela GRN/IEMA. 

 
NG_29) Deverá ser feito o resgate histórico da região como tema a ser interpretado nas 

atividades de uso público do Parque, podendo ser utilizadas as parcerias a 
serem firmadas com as Universidades, instituições de pesquisa e ONGs. 

 
NG_30) Deverá ser assegurado às comunidades do entorno facilidades no acesso aos 

bens e serviços implantados no Parque, promovendo eqüidade no 
desenvolvimento e melhoria da qualidade de vida das populações locais. 

 
 
4.5.2 SÍNTESE DAS NORMAS DO PEPCV 
 
No intuito de facilitar a aplicação das normas gerais do PEPCV, como também prevenir 
incidentes sobre as zonas delimitadas, apresenta-se a tabela 4.5-1 que as sumariza. 
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APLICAÇÃO CÓDIGO  NORMAS DE USO 
NG(1) ZP(2) ZuExt(3) ZuInt(4) ZuEsp(5) ZOT(6) ZuRec(7) ZuCon(8)

NG_1  O horário de funcionamento do PEPCV será 
definido pelo IEMA e divulgado à sociedade em 
geral, podendo ser ajustado com o horário de 
verão e as atividades específicas descritas no 
programa de uso público. 

  

    

  

NG_2  A Gerência de Recursos Naturais do IEMA 
deverá estabelecer e divulgar regras de uso 
público para o Parque, estabelecendo 
minimamente critérios para o agendamento e 
comportamento do visitante no interior da 
Unidade.   

  

    

  

NG_3  Não será permitido o ingresso e a permanência 
no PEPCV, de pessoas portando armas, 
materiais ou instrumentos destinados ao corte, 
caça, pesca ou a quaisquer outras atividades 
prejudiciais à fauna e à flora. 

        

NG_4  A infra-estrutura instalada no PEPCV limitar-se-á 
àquela necessária ao seu manejo.          

NG_5  É vedada a realização de quaisquer obras de 
engenharia que não sejam de interesse para o 
manejo da Unidade24. 

        

NG_6  A fiscalização e o controle ambiental deverão 
ser feitos de forma permanente e sistemática. 

        

NG_7  As propostas de pesquisas no interior do PEPCV 
deverão estar em conformidade com seus 
objetivos e deverão ser previamente analisadas 
e autorizadas pela GRN/IEMA, segundo as 
determinações da legislação vigente e mediante 
estabelecimento de protocolo no qual se 
discrimine os procedimentos para instalação, 
condução e encerramento da pesquisa. 

        

NG_8  A introdução ou reintrodução de espécies de 
flora ou da fauna somente serão permitidas 
quando autorizadas pelo IEMA. 

        

NG_9  São proibidas a caça, pesca, coleta e apanha de 
espécimes da fauna e da flora, ressalvadas 
aquelas com finalidades científicas, desde que 
autorizadas pelo IEMA e/ou IBAMA, conforme 
determine a legislação ambiental pertinente. 

        

NG_10  As pesquisas a serem realizadas no PEPCV 
deverão ter a autorização da autoridade 
competente segundo as determinações da 
legislação vigente. 

        

NG_11  Os relatórios produzidos pelos pesquisadores, 
fotógrafos e outros deverão ser disponibilizados 
ao PEPCV, devendo haver uma cópia 
depositada na sede do Iema. 

        

NG_12  O material coletado no PEPCV deverá ser 
vistoriado por funcionários responsáveis pelo 
acompanhamento das pesquisas. 

        

NG_13  A fiscalização do PEPCV deverá ser permanente 
e sistemática.         

NG_14  Não serão permitidos a criação de animais 
domésticos e o cultivo de hortas e viveiros no 
interior do PEPCV. 

        

NG_15  É proibido transportar e consumir bebida 
alcoólica no interior do PEPCV.         

(1) Normas Gerais do PEPCV; (2) Zona Primitiva; (3) Zona de Uso Extensivo; (4) Zona de Uso Intensivo; (5) Zona de Uso 
Especial; (6) Zona de Ocupação Temporária; (7) Zona de Recuperação; (8) Zona de Uso Conflitante. 
 

Tabela 4.5-1: Normas específicas de uso para cada Zona. 

                                        
24 Os casos especiais de obras de utilidade pública deverão estar sujeitos aos procedimentos de licenciamento ambiental e à 
apreciação do Conselho da Unidade. 
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APLICAÇÃO CÓDIGO  NORMAS DE USO 
NG(1) ZP(2) ZuExt(3) ZuInt(4) ZuEsp(5) ZOT(6) ZuRec(7) ZuCon(8)

NG_16  Nenhuma atividade humana poderá 
comprometer a integridade da área.          

NG_17  Não será permitida a entrada e permanência de 
visitantes autorizados, pesquisadores e 
funcionários conduzindo animais domésticos e 
alóctones. 

  
    

  

NG_18  O lixo degradável e não degradável produzido 
pelas atividades do PEPCV deverá ser dele 
retirado. Deverá ser previamente separado por 
coleta seletiva, sendo armazenado 
provisoriamente em contêiner de plástico 
lavável, até ser transportado para fora da UC.  

        

NG_19  As atividades propostas neste documento 
deverão ser constantemente divulgadas em 
mídia apropriada. 

  
    

  

NG_20  Todo o sistema de comunicação visual, seja ele 
a sinalização educativa, a informativa, a de 
orientação e a de localização, para pedestres e 
motoristas, seguirá os padrões e especificações 
estabelecidas pelo IEMA. Assim, fica proibida a 
instalação de qualquer placa ou aviso que não 
conste do sistema de sinalização oficial, 
inclusive a de cunho publicitário, nos limite do 
PEPCV. 

        

NG_21  Todos os focos de incêndio que ocorrerem no 
interior do PEPCV devem ser comunicados à 
GRN/IEMA, ao corpo de bombeiros e a Cia. de 
Polícia Ambiental, para as providências cabíveis.

        

NG_22  Todas as edificações do PEPCV deverão contar 
com extintores de incêndio, de acordo com as 
normas de segurança. 

        

NG_23  Todos os servidores do PEPCV deverão 
desenvolver suas atividades profissionais 
devidamente uniformizados e identificados. 

        

NG_24  O horário de trabalho dos servidores do PEPCV 
será estabelecido pelo chefe da UC respeitando 
a legislação trabalhista vigente. 

        

NG_25  Quaisquer usuários que utilizarem as infra-
estruturas e equipamentos do PEPCV serão 
responsáveis por danos a eles causados 
decorrentes do manuseio e/ou uso inadequado. 

        

NG_26  É proibido o trânsito de veículos particulares no 
PEPCV fora do estacionamento, com exceção 
daqueles devidamente autorizados pelo Chefe 
da Unidade para fins de fiscalização, pesquisa e 
monitoramento ambiental, a partir da 
implantação do sistema de visitação pública. Por 
ocasião da entrada e/ou saída da área de 
acordo com as operações de fiscalização, estes 
veículos poderão ser vistoriados. 

        

NG_27  É proibido alimentar e molestar animais dentro 
do PEPCV com exceção a procedimentos 
metodológicos aprovados em pesquisas 
científicas. 

        

NG_28  Deverá ser avaliado o grau de conscientização, 
absorção e aceitação dos diferentes 
instrumentos de interpretação oferecidos nas 
atividades, mediante a aplicação de 
questionários elaborados e fornecidos pela 
GRN/IEMA. 

        

(1) Normas Gerais do PEPCV; (2) Zona Primitiva; (3) Zona de Uso Extensivo; (4) Zona de Uso Intensivo; (5) Zona de Uso 
Especial; (6) Zona de Ocupação Temporária; (7) Zona de Recuperação; (8) Zona de Uso Conflitante. 
 

Tabela 4.5-1: Normas específicas de uso para cada Zona. Continuação  
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APLICAÇÃO CÓDIGO  NORMAS DE USO 

NG(1) ZP(2) ZuExt(3) ZuInt(4) ZuEsp(5) ZOT(6) ZuRec(7) ZuCon(8)

NG_29  Deverá ser feito o resgate histórico da região 
como tema a ser interpretado nas atividades 
de uso público do Parque, podendo ser 
utilizadas as parcerias a serem firmadas com 
as Universidades, instituições de pesquisa e 
ONGs. 

  

    

  

NG_30  Deverá ser Assegurado às comunidades do 
entorno facilidades no acesso aos bens e 
serviços implantados no Parque, promovendo 
eqüidade no desenvolvimento e melhoria da 
qualidade de vida das populações locais. 

  

    

  

NG_ZP_1  As atividades permitidas serão: visitação, 
pesquisa científica, o monitoramento 
ambiental, a fiscalização, desde que 
orientadas pelos respectivos subprogramas. 

        

NG_ZP_2  É proibida a coleta de material botânico e 
material arqueológico (caso venha a ser 
comprovada sua existência), assim como a 
captura de exemplares da fauna, salvo para 
pesquisas, e desde que cumpridos os 
requisitos legais e desde que as pesquisas 
estejam previamente autorizadas pelo IEMA. 

  

    

  

NG_ZP_3  Não será permitida a visitação do público em 
geral, sendo que em casos excepcionais, que 
levem à valorização da área, a visitação será 
permitida mediante licença do IEMA e 
devidamente alicerçada em estudos que 
garantam a manutenção da integridade da 
área.  

        

NG_ZP_4  A permanência só será permitida para 
patrulhas de fiscalização da área e, em casos 
excepcionais, para educação ambiental, 
monitoramento e pesquisa científica 
previamente autorizada.  

        

NG_ZP_5  As instalações serão limitadas a trilhas e 
picadas essenciais à manutenção e proteção 
da Unidade.  

        

NG_ZP_6 
 

 Em casos excepcionais serão permitidas 
atividades de recuperação e/ou restauração 
de pequenas áreas, cuja extensão e 
características não justifiquem o 
reenquadramento na zona de recuperação. 

        

NG_ZP_7 
 

 A interpretação dos atributos dar-se-á 
somente através de folhetos e/ou recursos 
indiretos, inclusive aqueles oferecidos no 
Centro de Visitantes.  

        

NG_ZP_8 
 

 Os visitantes, pesquisadores e o pessoal da 
fiscalização serão advertidos para não 
impactarem esta zona.  

        

NG_ZP_9 
 

 Não serão permitidas quaisquer instalações de 
infra-estrutura.          

NG_ZP_10  A fiscalização deverá ser constante nesta 
zona.         

NG_ZP_11  As atividades permitidas não poderão 
comprometer a integridade dos recursos 
naturais. 

        

NG_ZP_12  Deverão ser observadas as normas descritas 
nos subprogramas, quando se aplicarem a 
esta zona.  

        

NG_ZP_13  Serão observadas as Normas Gerais 
estabelecidas para a Unidade.          

(1) Normas Gerais do PEPCV; (2) Zona Primitiva; (3) Zona de Uso Extensivo; (4) Zona de Uso Intensivo; (5) Zona de Uso 
Especial; (6) Zona de Ocupação Temporária; (7) Zona de Recuperação; (8) Zona de Uso Conflitante. 
 

Tabela 4.5-1: Normas específicas de uso para cada Zona. Continuação  
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APLICAÇÃO CÓDIGO  NORMAS DE USO 

NG(1) ZP(2) ZuExt(3) ZuInt(4) ZuEsp(5) ZOT(6) ZuRec(7) ZuCon(8)

NG_ZuExt_1  As atividades permitidas serão: a 
visitação, a pesquisa científica, o 
monitoramento ambiental e a fiscalização, 
orientadas pelos respectivos 
subprogramas. 

        

NG_ZuExt_2  O acesso dos visitantes somente poderá 
ser realizado com o conhecimento e/ou 
autorização da administração do PEPCV. 

        

NG_ZuExt_3  A visitação deverá obedecer às limitações 
descritas no Programa de Uso Público.         

NG_ZuExt_4  Poderão ser instaladas pequenas 
estruturas de apoio e/ ou orientação aos 
visitantes desde que estejam 
devidamente autorizadas pelo IEMA.  

        

NG_ZuExt_5  A sinalização admitida é aquela 
indispensável à proteção dos recursos do 
PEPCV e à segurança do visitante.  

        

NG_ZuExt_6 
 

 É proibida a coleta de material botânico e 
material arqueológico (caso venha a ser 
comprovada sua existência), assim como 
a captura de exemplares da fauna, salvo 
para pesquisas, desde que cumpridos os 
requisitos legais e desde que as 
pesquisas estejam previamente 
autorizadas pelo IEMA. 

        

NG_ZuExt_7 
 

 Poderão ser instalados equipamentos 
simples para a interpretação dos recursos 
naturais e recreação, sempre em 
harmonia com a paisagem. 

        

NG_ZuExt_8 
 

 As atividades de interpretação e 
recreação terão como objetivo facilitar a 
compreensão e a apreciação dos recursos 
naturais das áreas pelos visitantes. 

        

NG_ZuExt_9 
 

 A fiscalização deverá ser constante nesta 
zona.         

NG_ZuExt_10 
 

 Serão distribuídas lixeiras, segundo 
orientação do Programa de Uso Público.         

NG_ZuExt_11 
 

 Todas as atividades permitidas para esta 
zona atenderão às normas descritas nos 
subprogramas, quando se aplicarem. 

        

NG_ZuExt_12 
 

 Serão observadas as Normas Gerais da 
Unidade.         

(1) Normas Gerais do PEPCV; (2) Zona Primitiva; (3) Zona de Uso Extensivo; (4) Zona de Uso Intensivo; (5) Zona de Uso 
Especial; (6) Zona de Ocupação Temporária; (7) Zona de Recuperação; (8) Zona de Uso Conflitante. 
 

Tabela 4.5-1: Normas específicas de uso para cada Zona. Continuação  
 



 

 

  
 

RT 307/07 
Setembro/07 

Capítulo 4 
63/250 

 

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do Plano de 
Manejo do Parque Estadual 

Paulo Cesar Vinha
Rev. 00

 

APLICAÇÃO CÓDIGO  NORMAS DE USO 
NG(1) ZP(2) ZuExt(3) ZuInt(4) ZuEsp(5) ZOT(6) ZuRec(7) ZuCon(8)

NG_ZuInt_1  O Centro de Visitantes e outros serviços oferecidos 
ao público, somente poderão estar localizados 
nesta zona. 

  
    

  

NG_ZuInt_2  Poderá ser instalada infra-estrutura de apoio à 
visitação tais como abrigos e lixeiras nas trilhas 
estabelecidas no Subprograma de Uso Público nos 
locais apropriados. 

  
    

  

NG_ZuInt_3  A utilização das infra-estruturas desta zona será 
subordinada à capacidade de suporte estabelecida 
para as mesmas. 

        

NG_ZuInt_4  As atividades previstas deverão ter como principal 
objetivo permitir ao visitante entender a 
importância do PEPCV e da adoção de práticas de 
conservação da natureza. 

  
    

  

NG_ZuInt_5  Todas as construções e reformas deverão estar 
harmoniosamente integradas com o meio 
ambiente. 

        

NG_ZuInt_6  A fiscalização será intensiva nesta zona.         
NG_ZuInt_7  Esta zona poderá comportar sinalização educativa, 

interpretativa ou indicativa.         

NG_ZuInt_8  Os esgotos deverão receber tratamento de forma a 
não contaminarem os recursos hídricos. O lixo 
gerado nas infra-estruturas previstas será 
recolhido periodicamente e terão destinação 
adequada. 

        

NG_ZuInt_9  Serão observadas as Normas dos Subprogramas, 
quando aqui se aplicarem e as normas gerais da 
Unidade. 

        

NG_ZuEsp_1  Essa zona é voltada especialmente para o controle 
ambiental, a fiscalização e a proteção do PEPCV.         

NG_ZuEsp_2  Esta zona é destinada a conter a sede do PEPCV 
e a centralização dos serviços deste e não 
comporta visitação. 

        

NG_ZuEsp_3  As instalações são preferencialmente na periferia 
do PEPCV.         

NG_ZuEsp_4  É admitido o tratamento paisagístico nesta zona, 
desde que precedida da autorização do GRN/IEMA 
e respeitadas as normas e limites dispostos neste 
Plano de Manejo. 

        

NG_ZuEsp_5  As construções e reformas deverão estar em 
harmonia com o meio ambiente.         

NG_ZuEsp_6  Deverá conter locais específicos para a guarda e 
destinação final do lixo gerado no PEPCV. O lixo 
gerado no PEPCV deverá ser tratado de acordo 
com as indicações do Programa de 
Operacionalização. 

        

NG_ZuEsp_7  Os esgotos deverão receber tratamento de forma a 
não contaminar o ambiente.          

NG_ZuEsp_8  Serão observadas as Normas Gerais da Unidade e 
as Normas dos Subprogramas quando se 
aplicarem. 

        

NG_ZOT_1  Para esta zona será estabelecido um Termo de 
Compromisso com os residentes na área do 
PEPCV que definirá caso a caso as normas 
específicas sobre o tempo e as formas de 
ocupação temporárias.  

        

NG_ZOT_2  Os ocupantes ou proprietários que ainda não 
puderam ser retirados e indenizados pelo IEMA 
ficarão localizados nesta zona, sob constante 
monitoramento.   

        

NG_ZOT_3  As atividades de agropecuária devem ser 
desestimuladas de forma a ser controlado o 
avanço da degradação ambiental. 

        

(1) Normas Gerais do PEPCV; (2) Zona Primitiva; (3) Zona de Uso Extensivo; (4) Zona de Uso Intensivo; (5) Zona de Uso 
Especial; (6) Zona de Ocupação Temporária; (7) Zona de Recuperação; (8) Zona de Uso Conflitante. 
 

Tabela 4.5-1: Normas específicas de uso para cada Zona. Continuação  
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APLICAÇÃO CÓDIGO  NORMAS DE USO 
NG(1) ZP(2) ZuExt(3) ZuInt(4) ZuEsp(5) ZOT(6) ZuRec(7) ZuCon(8)

NG_ZuRec_1  A recuperação, embora preferencialmente 
natural, poderá ser induzida, desde que 
seja devidamente analisada e autorizada 
pelo IEMA. 

  
    

  

NG_ZuRec_2  Na recuperação induzida, somente 
poderão ser usadas espécies nativas, 
devendo ser eliminadas as espécies 
exóticas porventura existentes.  

  
    

  

NG_ZuRec_3  Os trabalhos de recuperação induzida 
poderão ser interpretados para o público no 
Centro de Visitantes, de acordo com 
previsto no Programa de Uso Público. 

        

NG_ZuRec_4  As pesquisas sobre os processos de 
regeneração natural deverão ser 
incentivadas. 

  
    

  

NG_ZuRec_5  Não serão instaladas infra-estruturas nesta 
zona, com exceção daquelas necessárias 
aos trabalhos de recuperação induzida. 
Estas instalações serão provisórias. 

        

NG_ZuRec_6  O acesso a esta Zona será restrito aos 
pesquisadores e pessoal técnico, 
ressalvada a situação dos moradores. 

        

NG_ZuRec_7  Serão observadas as Normas Gerais da 
Unidade e as Normas dos Subprogramas, 
quando se aplicarem. 

        

NG_ZuConf_1  Serão permitidas atividades de 
manutenção de equipamentos e serviços 
relacionadas às estruturas dentro dos 
procedimentos a serem  fixados pelo IEMA, 
e que deverão ser objeto de 
acompanhamento técnico pela empresa 
proprietária ou concessionária dos 
equipamentos. 

        

NG_ZuConf_2  As empresas devem providenciar relatório 
de passivo ambiental e recuperação 
ambiental dos danos causados pela 
operação das estruturas sob sua 
responsabilidade, conforme normatização a 
ser definida por Portaria do IEMA. 

        

NG_ZuConf_3  O licenciamento destes empreendimentos 
estará condicionado a compensações 
ambientais para mitigação dos danos 
decorrentes da sua implantação, bem 
como do apoio contínuo na proteção e 
implantação do PEPCV. 

        

NG_ZuConf_4  Todos os caminhos que percorrem trechos 
nos limites do PEPCV, com objetivo 
principal de viabilizar o acesso a obras ou 
equipamentos de infra-estrutura localizados 
no interior da UC deverão contar com 
controle e monitoramento do acesso ao 
Parque. 

        

NG_ZuConf_5  Em caso de acidentes com as cargas 
perigosas transportadas nas estradas, as 
empresas responsáveis devem arcar com 
todos os procedimentos de emergência, 
limpeza e recuperação da área afetada. 

        

NG_ZuConf_6  É responsabilidade das empresas o apoio 
à confecção, instalação e manutenção, nas 
estradas e acessos às suas estruturas e 
equipamentos, de placas informativas 
sobre o Parque e as restrições de acesso e 
permanência nesses locais. 

        

(1) Normas Gerais do PEPCV; (2) Zona Primitiva; (3) Zona de Uso Extensivo; (4) Zona de Uso Intensivo; (5) Zona de Uso 
Especial; (6) Zona de Ocupação Temporária; (7) Zona de Recuperação; (8) Zona de Uso Conflitante. 
 

Tabela 4.5-1: Normas específicas de uso para cada Zona. Continuação  
 



 

 

  
 

RT 307/07 
Setembro/07 

Capítulo 4 
65/250 

 

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do Plano de 
Manejo do Parque Estadual 

Paulo Cesar Vinha
Rev. 00

4.6 PLANEJAMENTO POR ÁREAS DE ATUAÇÃO 
 
4.6.1 AÇÕES GERENCIAIS GERAIS 
 
Segundo o Roteiro Metodológico, as ações gerenciais gerais tratam de ações que, por 
seu caráter de abrangência, são aplicadas ao conjunto de todas as áreas da Unidade e 
sua região, fornecendo suporte geral para o planejamento.  
 
Para efeito de planejamento, essas ações foram divididas em 02 grupos, um denominado 
de: 
 
 Ações Gerenciais Gerais Externas (AGGE). 

 
 Ações Gerenciais Gerais Internas (AGGI). 

 
 
4.6.1.1 Ações Gerenciais Gerais Externas (AGGE) 
 
4.6.1.1.1  AGGE  de Relações Públicas (AGGE_RP) 
 
Esta linha de ação gerencial geral tem como propósito divulgar o PEPCV no contexto 
local, regional e nacional, bem como estimular a participação e o envolvimento de 
distintos atores no desenvolvimento das atividades apontadas por este Plano e construir 
uma imagem positiva da Unidade.  
 
As ações de relações públicas externas são listadas na seqüência: 
 
AGGE_RP_1) Estabelecer um canal de comunicação visando promover a integração 

PEPCV com o entorno. Esse canal deverá permitir: 
 

a) Divulgar o PEPCV, em particular, em relação ao andamento da 
implementação do seu Plano de Manejo, para as instituições de 
ensino e pesquisa.   

 
b) Promover o PEPCV junto à população residente na zona de 

amortecimento, veiculando informações sobre o mesmo, sobre o 
Plano de Manejo e as atividades que estão sendo realizadas, através 
de reuniões e encontros, com as diversas comunidades existentes e 
pelos meios de comunicação em funcionamento na região.  

 
c) Deverão ser identificadas lideranças nas sedes de cada município 

para que atuem como agentes multiplicadores.  
 
d) As lideranças identificadas devem ser informadas e conscientizadas 

sobre os objetivos e a importância do PEPCV para a comunidade.   
 
e) As reuniões deverão ser realizadas com freqüência pelo menos uma 

vez por ano.   
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AGGE_RP_2) Elaborar Plano de marketing para sustentabilidade do PEPCV.  
 

a) Envolver a mídia local, regional e estadual na divulgação de 
informações sobre o Parque, estabelecendo-se estratégias de 
campanha que considerem a aplicação de indicadores de correlação 
entre resultados obtidos versus resultados esperados.  

 
b) Deverá ser definido material promocional para a arrecadação de 

recursos através da comercialização (camisetas, bonés, chaveiros, 
agendas, mapas, vídeos, etc.), bem como todas possíveis estratégias 
de arrecadação de fundos (incluindo a possibilidade de concessão de 
serviços).   

 
c) Deverá ser definida uma espécie, paisagem ou tipologia de 

vegetação do PEPCV como estabelecimento de logomarca.  
 
d) Deverá ser feita a divulgação das atividades e trabalhos realizados e 

em desenvolvimento no PEPCV, em periódicos e/ou informativos 
específicos sobre Unidades de Conservação. 

 
AGGE_RP_3) Promover cursos de capacitação ou treinamento a serem desenvolvidos 

com a participação dos profissionais que prestarão serviços ao Parque, 
tais como guias, vigilantes, bilheteiros e intérpretes. 

 
AGGE_RP_4) Transmitir informações acerca da Unidade para os atores locais 

considerando-se a relevância de se debater relações custo/benefício da 
existência do PEPCV e a conseqüência das propostas apresentadas 
para as comunidades do entorno, consideradas neste plano.  

 
AGGE_RP_5) Divulgar as possibilidades de captação de recursos para a implantação 

do plano, dando ênfase às atividades científicas e ecoturísticas, 
devendo-se preparar relação de instituições/entidades/organismos 
potencialmente dispostos a doar ou financiar atividades dentro e na 
vizinhança do Parque, para viabilizar a implantação das atividades 
planejadas. 

 
AGGE_RP_6) Divulgar as possibilidades de uso para educação e lazer dentro do 

Parque. 
 
AGGE_RP_7) Elaborar, divulgar e distribuir publicação sobre legislação ambiental 

específica para a zona de transição (APA de Setiba) e zona de 
amortecimento (Bacia Hidrográfica do rio Una). 

 
AGGE_RP_8) Produzir material audiovisual e realizar programas de divulgação nos 

meios de comunicação local (rádio, TV e jornais).  
 
AGGE_RP_9) Divulgar a Lei do SNUC como legislação que garante ao IEMA o controle 

ambiental na zona de amortecimento das Unidades de Conservação.  
 
AGGE_RP_10) Divulgar os limites da zona de amortecimento estabelecidos pelo Plano 

de Manejo do PEPCV.  
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AGGE_RP_11) Divulgar o Plano de Manejo do PEPCV junto aos proprietários da Zona 
de Amortecimento.  As divulgações poderão ocorrer por meio de mídia 
falada ou escrita, em reuniões abertas à comunidade e em reuniões 
técnicas a serem agendadas com os proprietários. 

 
AGGE_RP_12) Desenvolver campanhas para integrar o Parque ao entorno, 

esclarecendo às comunidades locais sobre a importância da existência 
do PEPCV e da APA de Setiba. 

 
 
4.6.1.1.2 AGGE de Educação Ambiental (AGGE_EA)  
 
As ações concernentes à educação ambiental, de forma geral, objetivam minimizar os 
conflitos sociais, culturais e ambientais entre os atores locais e o PEPCV, presentes em 
seu interior e em sua zona de amortecimento.  
 
As ações de educação ambiental são listadas na seqüência: 
 
AGGE _EA_1) Atuar junto aos órgãos responsáveis por educação, meio ambiente, 

agricultura e turismo para que os valores naturais, históricos e culturais 
do PEPCV sejam incluídos no conteúdo programático das escolas da 
região. 

 
AGGE _EA_2) Incentivar e apoiar o desenvolvimento de atividades educativas com a 

população residente na zona de amortecimento visando instruí-los sobre 
a necessidade do saneamento básico, formação de corredores 
ecológicos e a importância do PEPCV. 

 
AGGE _EA_3) Promover reuniões e eventos para incentivar a introdução de temáticas 

ambientais referentes ao PEPCV nos conteúdos das disciplinas da rede 
de ensino municipal de Guarapari. Para a consecução desta ação será 
necessário: 

 
a) Promover a inserção dos temas ambientais, deverá ser planejada 

juntamente com as Secretarias de Educação e Meio Ambiente 
Municipal, diretores de escolas, IEMA e outras organizações 
governamentais e ONGs envolvidas com educação ambiental.  

 
b) Promover a visitação do PEPCV pelas escolas e ONGs que atuam na 

zona de amortecimento.  
 
c) Promover a capacitação de professores da rede municipal de ensino 

para o desenvolvimento de atividades de Educação Ambiental.  
 
d) Contatar os possíveis parceiros para auxiliar na implementação das 

atividades de educação ambiental.  
 
e) Elaborar material didático/educativo sobre o PEPCV para orientar o 

trabalho dos professores da rede de ensino municipal e para 
distribuição em cursos, palestras e exposições (álbum seriado, 
cartilhas educativas, slides, vídeos).  
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i) Esse material deverá ser elaborado em linguagem acessível ao 
público-alvo a que se destina. 

 
AGGE _EA_4) Apoiar a realização de eventos que promovam a conservação da 

biodiversidade e a adoção de alternativas de desenvolvimento 
compatíveis com os requerimentos de gestão da zona de amortecimento.  

 
a) Exemplos desses eventos são: Dia do Mundial de Proteção do Meio 

Ambiente, Dia da Árvore, assim como festas regionais, feiras de 
artesanato e comidas típicas entre outras. 

 
AGGE _EA_5) Firmar um Termo de Cooperação com as Prefeituras da Região 

Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), objetivando apoiar um 
programa de educação ambiental para disseminar a importância da 
conservação da biodiversidade na zona costeira e marinha.  

 
a) Essa parceria terá o PEPCV e a APA de Setiba como local de 

desenvolvimento de ações de educação ambiental. 
 
i) As atividades a serem desenvolvidas deverão observar as 

recomendações contidas nos planos de manejo dessas UCs. 
 
AGGE _EA_6) Desenvolver um programa de educação ambiental para a zona de 

amortecimento do PEPCV. 
 

a) O programa deverá trazer o público-alvo a ser atingido, devendo 
contemplar os proprietários do entorno e os alunos das escolas rurais 
do entorno da Unidade.  

 
b) Esse programa deve fornecer ao público-alvo informações sobre o 

PEPCV, seu objetivo, os atributos naturais que abriga, sua 
importância para a conservação da biodiversidade local, regional, os 
tipos de problemas que enfrenta e as soluções que estão sendo 
adotadas para contorná-los, entre outros. 

 
c) A linguagem a ser adotada deverá ser compatível com o público-alvo, 

necessitando fazer uso de todos os meios de comunicação 
disponíveis, de forma a despertar seu interesse na conservação do 
PEPCV. 

 
d) Como forma de conscientização ambiental da população do entorno 

deverão ser elaboradas cartilhas para a disseminação de práticas de 
saneamento básico, disposição e armazenamento de lixo e uso e 
armazenamento de agrotóxicos. 

 
AGGE _EA_7) Solicitar aos órgãos responsáveis, maior controle e fiscalização no 

comércio e uso de agrotóxicos. 
 
AGGE _EA_8) Estabelecer parceria com a SEAG para realizar campanhas de uso de 

defensivos agrícolas. 
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AGGE _EA_9) Desenvolver atividades educativas e preventivas de incêndios nas áreas 
contíguas ao PEPCV. Será dedicada especial atenção a essas áreas nos 
períodos de maiores riscos de queimadas. 

 
AGGE _EA_10) Manter a orientação dos agricultores sobre a prática das queimadas 

controladas, enfatizando os danos que elas acarretam ao meio ambiente, 
reiterando a necessidade de solicitarem licença com antecedência ao 
IDAF para procederem às queimadas. 

 
AGGE _EA_11) Solicitar aos agricultores vizinhos ao PEPCV e/ou fragmentos florestais 

situados na zona de amortecimento que avisem com antecedência 
quando forem fazer queimadas, de forma que os funcionários estejam 
atentos à possibilidade de propagação do fogo para o PEPCV. 

 
AGGE _EA_12) Fazer gestão junto ao IDAF e INCAPER para divulgação dos 

procedimentos necessários para o uso das queimadas, bem como outras 
técnicas alternativas ao uso do fogo.  

 
a) Desenvolver folheto sobre a proibição da caça e coleta de material 

biológico no interior do PEPCV. 
 
b) Realizar reuniões periódicas com a comunidade do entorno e com os 

municípios que constituem a zona de amortecimento, abordando 
temas específicos de interesse do PEPCV.  

 
i. As reuniões devem aproveitar os eventos comemorativos das 

cidades para atingir o maior público possível. 
 
c) Colaborar no treinamento e capacitação de multiplicadores em 

educação ambiental.  
 

d) Conhecer, apoiar e participar de eventos educativos na zona de 
amortecimento do PEPCV. 

 
e) Estimular a formação de outras associações de apoio ao PEPCV.   

 
f) Desenvolver campanha para sensibilizar a população local a 

colaborar com o PEPCV, através de denúncias telefônicas sobre 
qualquer tipo de contravenção ambiental.  

 
g) Preparar e divulgar material didático-pedagógico sobre os objetivos e 

normas deste Plano de Manejo.  
 

h) Fomentar e acompanhar o processo de assimilação das práticas 
ecológicas nas comunidades existentes na zona de amortecimento.  

 
i) Registrar e difundir, com objetivo histórico e didático, as atividades 

dos projetos realizados no PEPCV e imediações. 
 

j) Estimular a capacitação dos agentes de viagens, guias, hoteleiros, 
transportadores e demais profissionais envolvidos, para inserção de 
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suas atividades nos princípios de ecoturismo.  
 

i. Instituições como Sesc, Sebrae e Senac deverão ser 
sensibilizadas para a realização desta atividade.  

 
k) Estabelecer, em conjunto com as autoridades locais, programa de 

valorização da cultura da região.  
 
l) Realizar palestras, seminários e reuniões. 

 
i. Deverão ser realizados em conjunto com a comunidade, visando à 

divulgação e à implantação deste programa. 
 
 
4.6.1.1.3 AGGE de Controle Ambiental (AGGE_CA) 
 
Esta linha de atuação tem por objetivo controlar, fiscalizar e monitorar a zona de 
amortecimento por intermédio do estabelecimento de parcerias, objetivando minimizar os 
impactos identificados nessa Zona.  
 
As ações de controle ambiental externas ao PEPCV são listadas na seqüência: 
 
AGGE_CA_1) Realizar o monitoramento sistêmico da zona de amortecimento, visando 

acompanhar, avaliar e adotar ações de fiscalização e controle ambiental. 
 
AGGE_CA_2) Deverá ser efetivada e intensificada a fiscalização na Zona de 

Amortecimento do PEPCV priorizando:  
 

a) Combate à caça de animais silvestres e desmatamento; 
 
b) Controle de atividades poluentes nas propriedades vizinhas;  
 
c) Cumprimento de exigências ambientais e legislação relativa às APPs, 

uso de agrotóxicos, Reservas Legais, entre outras.  
 

d) Combate à extração de areia e a coleta de espécies nativas. 
 
AGGE_CA_3) A fiscalização terá, sempre que possível, uma abordagem educativa e de 

orientação.  
 
AGGE_CA_4) Fiscalizar periodicamente a zona de amortecimento, comunicando 

sempre que necessário aos demais órgãos competentes para a adoção 
das medidas cabíveis.  

 
AGGE_CA_5) Deverá ser designado corpo técnico do IEMA para a coleta, 

sistematização e avaliação do uso e ocupação do solo na zona de 
amortecimento. 

 
AGGE_CA_6) Deverá ser verificado o cumprimento, por parte das propriedades 

vizinhas, das normas ambientais e de uso e ocupação do solo da zona 
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de Amortecimento.  
 
AGGE_CA_7) A fiscalização atentará para os aspectos das normas de usos da zona de 

amortecimento, estabelecidos neste Plano e na legislação pertinente.  
 
AGGE_CA_8) Semanalmente uma equipe de fiscalização percorrerá a zona de 

Amortecimento. 
 
AGGE_CA_9) Registrar em relatório de fiscalização, modelo de ficha específica, as 

ocorrências verificadas na zona de amortecimento.  
 
AGGE_CA_10) Fazer cumprir a legislação sobre a recomposição da Reserva Legal e 

Áreas de Preservação Permanente.  
 

a) Tais ações serão precedidas de reuniões de esclarecimento com os 
proprietários e deverão ser amplamente divulgadas na mídia 
impressa ou falada.  

 
b) Sempre que possível, os proprietários receberão informações sobre 

as opções de recursos disponíveis. 
 
AGGE_CA_11) Estabelecer instrumentos de fiscalização em parceria com as 

comunidades locais e outros órgãos estaduais, federais e municipais que 
atuam na região, para efetivar a gestão e proteção da Zona de 
Amortecimento, quanto ao:  

 
a) Acompanhamento de emissão de licenciamentos ambientais para o 

estabelecimento de empreendimentos, atividades agrícolas e 
turísticas.  

 
b) Aplicação do Código Florestal quanto ao impedimento do uso e 

ocupação das Áreas de Preservação Permanente.  
 
c) Cumprimento das exigências legais determinadas pela legislação 

ambiental na implantação das atividades potencialmente poluidoras 
tais como posto de combustível, matadouros, curtume e outros.  

 
d) Firmar convênios e parceria com as demais UCs existentes na região 

litorânea compreendida entre os municípios de Guarapari e Vila 
Velha, para a fiscalização das áreas em que haja sobreposição das 
zonas de amortecimento designadas nos respectivos Planos de 
Manejo. 

 
 
4.6.1.1.4 AGGE de Manejo Recursos Naturais (AGGE_MA) 
 
As ações de manejo de áreas protegidas externas ao PEPCV são listadas na 
seqüência: 
 
AGGE_MA_1) Participar do processo de elaboração e/ou implantação dos Planos 

Diretores dos Municípios do entorno, de modo a influenciar na locação 
dos espaços protegidos para a promoção da conservação da 
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biodiversidade. 
 

a) Estabelecer um programa para efetivação das Reservas Legais nas 
propriedades localizadas na zona de amortecimento.  

 
AGGE_MA_2) O programa deverá divulgar as normas e legislações pertinentes para o 

estabelecimento de reservas legais.  
 

a) Esse programa deverá ser viabilizado através de parceria com 
Universidades e Instituições correlatas, dentro da proposta de 
realização de atividades de extensão, observando-se corredores 
ecológicos e áreas prioritárias para a conectividade de 
remanescentes. 

 
AGGE_MA_3) A GRN/IEMA deverá procurar os órgãos ambientais que atuam na zona 

de amortecimento e prefeituras municipais para informá-los da 
delimitação da zona de amortecimento e das normas estabelecidas no 
Plano de Manejo, em especial na definição de Reservas Legais. 

 
AGGE_MA_4) Preferencialmente, na aquisição de áreas para compor a reserva legal 

em consórcio, sugere-se que as propriedades a serem adquiridas sejam 
as estabelecidas no Plano de Manejo como áreas prioritárias para a 
formação de corredores ecológicos. 

 
AGGE_MA_5) As propriedades lindeiras ao PEPCV que dispõem de vegetação nativa 

em qualquer grau de alteração deverão ter prioridade como áreas 
sujeitas a serem adquiridas com fins de compor reservas legais em 
consórcio.  

 
a) Articular com outras instituições estaduais, municipais e proprietários 

a proteção de áreas identificadas fora do PEPCV como de interesse 
para conservação, para criação de UCs de proteção integral ou sua 
transformação em RPPNs, a saber:  

 
i) Áreas prioritárias para a conexão entre remanescentes que 

garantam fluxo gênico/troca entre populações no PEPCV e 
entorno;  

 
ii) Áreas externas que servem potencialmente para dessedentação, 

reprodução ou sobrevivência, de um modo geral, da fauna;  
 
iii) Áreas ou propriedades de potenciais parceiros para a 

incorporação em programas de conservação ambiental.  
 
AGGE_MA_6) Fomentar a elaboração e implantação de projeto de recuperação das 

margens do rio Una e seus contribuintes. 
 

a) Buscar apoio das Universidades, iniciativa privada, sociedade civil e 
órgãos de extensão para a elaboração e implantação do projeto.  
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b) Desenvolver campanhas junto às propriedades rurais para a 
conscientização da necessidade da recomposição das margens dos 
corpos hídricos.  

 
c) Identificar órgãos financiadores e apresentar o projeto. 

 
i) Captar recursos por meio de ONGs e outras instituições que 

tenham como objetivo a preservação e conservação da natureza.  
 
ii) Envolver os proprietários nas ações de recuperação e proteção 

das áreas de preservação permanente.  
 
iii) Na recomposição das margens desses rios serão utilizadas 

espécies florestais, arbustivas e arbóreas nativas, na tentativa de 
restaurar a composição original.  

 
iv) Informar aos proprietários das APPs acerca do seu status de 

proteção e a necessidade da sua recuperação e manutenção. 
 
 
4.6.1.1.5 AGGE de Integração com o Entorno (AGGE_IE) 
 
As ações externas de integração são: 
 
AGGE_IE 1) Estabelecer Conselho Consultivo para o PEPCV.  
 

a) Este conselho não tem função deliberativa ou normatizadora.  
 
b) Terá entre suas atribuições, a análise e a proposta de soluções para os 

problemas de interação entre o PEPCV e sua zona de amortecimento.  
 
c) A composição do conselho deverá ser paritária entre as esferas pública, 

privada e sociedade civil organizada.  
 
d) O conselho deverá elaborar e aprovar Regimento Interno para seu 

funcionamento.  
 
e) O IEMA deverá fornecer subsídios técnicos e administrativos para o 

funcionamento do conselho. 
 
f) A presidência do Conselho deverá ser exercida pelo IEMA conforme 

previsto no SNUC (Lei 9.985/00). 
 
AGGE_IE 2) Desenvolver um programa de comunicação acerca das normas legais que 

prevêem a proibição de queimadas controladas em Unidades de 
Conservação públicas ou privadas.  

 
a) Este programa deve ser dirigido aos proprietários rurais situados na zona 

de amortecimento.  
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b) O programa deve ser elaborado e implementado pelos técnicos do 
PEPCV, buscando o apoio de outras instituições existentes na região 
que disponham de pessoal capacitado para a execução dessa tarefa.  

 
c) O programa deve enfocar técnicas alternativas às queimadas, bem como 

os prejuízos causados pelas práticas desta atividade. 
 
AGGE_IE 3) Firmar termos de cooperação técnica com os municípios do entorno do 

PEPCV para o desenvolvimento de atividades de educação ambiental.  
 
AGGE_IE 4) Estabelecer convênios e/ou termos de cooperação com Universidades, 

instituições de pesquisa, ONGs e outros visando ao desenvolvimento de 
atividades ligadas à preservação e conservação dos recursos naturais que 
atuam na área de influência do PEPCV.   

 
AGGE_IE 5) Solicitar às empresas responsáveis pela energia elétrica e pelo 

saneamento básico para que as contas de luz e de água forneçam 
informações sobre o PEPCV.  

 
AGGE_IE 6) Solicitar aos órgãos governamentais atuantes na região de inserção do 

PEPCV para que todos os processos passíveis de licenciamento ambiental 
de atividades desenvolvidas na zona de amortecimento e nos Corredores 
Ecológicos do PEPCV sejam remetidos ao IEMA.  

 
a) Divulgar junto aos órgãos municipais de Guarapari e Vila Velha o Plano 

de Manejo, os seus limites e as normas e usos permitidos na zona de 
amortecimento.  

 
b) Estimular e apoiar os municípios da zona de amortecimento a 

elaborarem seus Planos Diretores Municipais, atentando-se para suas 
inter-relações com o PEPCV.  

 
c) Assegurar que os títulos de Patrimônio da Humanidade e de Reserva 

da Biosfera da Mata Atlântica, conferidos pela UNESCO à região de 
inserção, sejam assegurados pelo cumprimento de suas convenções.  

 
d) Promover a integração do PEPCV com a APA de Setiba com vistas ao 

desenvolvimento de políticas integradas. Os chefes das duas Unidades 
devem propor ações integradas estabelecidas nos Planos de Manejo 
das respectivas Unidades. 

 
4.6.1.1.6 AGGE de Incentivo a Alternativas de Desenvolvimento (AGGE_AD) 
 
Esta ação tem por objetivo envolver os distintos segmentos presentes e/ou atuantes na 
bacia hidrográfica do rio Una na implementação de alternativas que resultem em 
desenvolvimento econômico e melhoria da qualidade de vida, com menor impacto 
ambiental. As ações de incentivo a alternativas de desenvolvimento no entorno são 
listadas na seqüência: 
 
AGGE_AD 1) Estimular e orientar a elaboração de Plano de Desenvolvimento Local 



 

 

  
 

RT 307/07 
Setembro/07 

Capítulo 4 
75/250 

 

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do Plano de 
Manejo do Parque Estadual 

Paulo Cesar Vinha
Rev. 00

Sustentável (PDLS) para a bacia do rio Una.  
 

a) Deverão ser realizadas reuniões com a Prefeitura para se discutir e 
definir com as comunidades vizinhas ao PEPCV, alternativas de 
desenvolvimento sustentável para o entorno do PEPCV, em 
particular, a residentes na bacia hidrográfica do rio Una. 

 
AGGE_AD 2) Incentivar a realização de um diagnóstico do potencial turístico na zona 

de amortecimento, visando ao desenvolvimento econômico das 
comunidades no entorno do PEPCV com redução dos impactos 
negativos.  

 
a) Esta atividade deverá ser realizada em parceria com a Prefeitura 

Municipal de Guarapari, SEDETUR25, ONGs e faculdades com cursos 
na área de turismo e meio ambiente. 

 
AGGE_AD 3) Incentivar as Prefeituras e ONG’s26 locais para a implantação de um 

roteiro turístico e cultural a partir de atividades que valorizem a 
diversidade cultural e ambiental existentes na porção interiorana de 
Guarapari.  

 
a) Participar do processo de elaboração e/ou implantação dos Planos 

Diretores dos Municípios do entorno, de modo a incluir nestes as 
propostas de desenvolvimento de ecoturismo, agroturismo ou turismo 
rural.  

 
b) Apoiar os municípios na elaboração e implantação da Agenda 21, 

cujas propostas devem guardar reciprocidade com o Plano de Manejo 
do PEPCV.  

 
AGGE_AD 4) Apoiar estudo sobre a viabilidade de implementação do ecoturismo, do 

turismo rural, entre outras categorias, nos municípios da zona de 
amortecimento.  

 
a) Articular com o SEBRAE a realização de cursos de profissionalização 

nos municípios constantes na zona de amortecimento.  
 
AGGE_AD 5) Estimular a criação de Reservas Particulares de Patrimônio Natural nas 

propriedades vizinhas.  
 
AGGE_AD 6) Promover a criação de comitês de bacia hidrográfica em parceria com a 

GRH (Gerência de Recursos Hídricos) e o estabelecimento de um 
programa cooperativo de manejo dos recursos naturais na zona de 
amortecimento do PEPCV.  

 

                                        
25 SEDETUR (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e turismo do Estado do Espírito Santo).  
26 ONG’s (Organizações Não Governamentais). 
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AGGE_AD 7) Identificar e difundir experiências positivas de uso dos recursos naturais 
que favoreçam a conservação dos remanescentes florestais e ambientes 
alagados no entorno do PEPCV.  

 
a) Estimular, com apoio institucional, as experiências de sucesso que 

utilizem técnicas ambientalmente sustentáveis e envidar esforços 
para que estas sejam incluídas em roteiros agro e ecoturísticos.  

 
b) Solicitar oficialmente cursos, palestras e treinamentos sobre turismo 

junto às universidades ligadas a essa temática para serem 
ministrados nos Centros de Visitantes.  

 
AGGE_AD 8) Articular com as instituições governamentais e ONGs, para disponibilizar 

apoio técnico aos proprietários da Zona de Amortecimento, no sentido de 
estimulá-los a adotarem técnicas agroecológicas. 

 
a) As instituições envolvidas deverão analisar as realidades locais, 

baseadas nas informações previamente dispostas no Plano de 
Manejo, de forma a estimular o uso de técnicas mais adequadas à 
região.  

 
b) As instituições como INCAPER, ONGs e Universidades que 

trabalham com a questão deverão ser preferencialmente consultadas 
e envolvidas na prestação desse tipo de serviço.  

 
c) As seguintes técnicas agroecológicas devem ser incentivadas, tais 

como: adubação verde, adubação orgânica, adubação mineral, uso 
de defensivos naturais, combinação e rotação de culturas, 
permacultura, dentre outras. 

 
AGGE_AD 9) Elaborar em conjunto com instituições como a INCAPER, dentre outras, 

um programa de divulgação, visando à conscientização dos produtores 
quanto aos benefícios ambientais, sociais e econômicos advindos da 
adoção de técnicas de produção sustentáveis. 

 
a) As informações a serem divulgadas deverão possuir mecanismos 

para sua constante atualização, principalmente no que diz respeito às 
novas técnicas descobertas e ao crescimento, tanto interno quanto 
externo, do mercado consumidor deste tipo de produtos.  

 
b) Como uma das formas de estímulo à adoção de técnicas produtivas 

ambientalmente corretas, esse programa deverá enfocar e divulgar os 
malefícios causados pelo uso de técnicas da agricultura tradicional, 
principalmente os advindos do uso de agrotóxicos e adubos químicos, 
dos terrenos sem curvas em nível, práticas de conservação de solo, 
bem como suas conseqüências sobre o solo, a flora, a fauna e os 
próprios usuários/proprietários.  

 
c) O PEPCV deverá designar um funcionário para atuar nas articulações 

junto às instituições participantes e aos proprietários, bem como no 
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desenvolvimento e na implantação deste programa.  
 
d) Para a consecução do programa, deverão ser produzidos materiais 

informativos, divulgando as atividades alternativas desenvolvidas com 
sucesso na região.  

 
e) Estabelecer um programa de comunicação, seguindo as diretrizes 

estabelecidas pelo IEMA, para apresentação das novas atividades 
alternativas de desenvolvimento propostas para a zona de 
amortecimento. 

 
i) As atividades (Alternativas de desenvolvimento) deverão ser 

apresentadas às entidades de classe, associações de produtores 
e moradores locais e demais interessados.  

 
ii) Quando da apresentação das atividades, todos os atores 

envolvidos (financeiros, de pesquisa, apoio tecnológico, dentre 
outros) deverão estar presentes para sanar as dúvidas dos 
interessados.  

 
f) Atuar junto às instituições financeiras da região, para uma ação 

conjunta, visando à obtenção de financiamento para o 
desenvolvimento das alternativas de desenvolvimento propostas.  

 
g) Estabelecer mecanismos para a divulgação das linhas de 

financiamentos disponíveis, bem como de todas as alternativas de 
desenvolvimento apresentadas nos programas propostos e seus 
respectivos resultados.  

 
i) Para o desenvolvimento desta atividade o PEPCV deverá contar 

com a assessoria de comunicação da GRN/IEMA.  
 

h) Incentivar o cooperativismo para o desenvolvimento, a melhoria e o 
aproveitamento das oportunidades oferecidas pelo PEPCV.  

 
i) Incentivar e apoiar a comunidade da zona de amortecimento na 

adoção de sistemas agroflorestais.  
 
 
4.6.1.1.7 AGGE de Pesquisa e Monitoramentos (AGGE_PM) 
 
AGGE_PM_1) Apoiar estudos para o levantamento de fauna e flora dos remanescentes 

da zona de amortecimento. 
 
AGGE_PM_2) Apoiar estudos para os levantamentos específicos em diversos pontos 

da zona de amortecimento para ictiofauna, herpetofauna, avifauna, 
mastofauna e vegetação.  

 
a) Esse levantamento deve ser contínuo (ao longo das estações) e ter 

duração mínima de 2 anos. 
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AGGE_PM_3) Apoiar estudos para o levantamento sobre todos os agrotóxicos 

utilizados nas propriedades existentes na Zona de Amortecimento. 
 
AGGE_PM_4) Deverá ser divulgada junto a Universidades, Instituições de Pesquisa e 

laboratórios a necessidade de se fazer pesquisas com o intuito de 
verificar, estudar e identificar espécies indicadoras para o controle e 
monitoramento dos ambientes existentes na zona de amortecimento do 
PEPCV. 

 
AGGE_PM_5) O IEMA deverá incentivar a realização de termos de cooperação técnica 

e convênios com instituições capacitadas para a realização de tais 
análises e estudos. 

 
a) Os dados levantados poderão compor um banco de dados, contendo: 

 
i) Informações dos agricultores; 
 
ii) Nome da propriedade; 
 
iii) Culturas plantadas; 
 
iv) Agrotóxicos utilizados, tipo de estrutura existente para 

armazenamento de embalagens vazias e meio de descarte; 
 
v) Sazonalidade de plantio e produtos utilizados em todas as 

etapas; 
 
vi) Uso de fertilizantes; 
 
vii) Práticas agrícolas utilizadas; 
 
viii) Outras informações.  
 

b) Os funcionários do PEPCV ou entidade responsável pelo 
levantamento dos dados poderão ser treinados no preenchimento do 
questionário a ser aplicado, bem como em lidar com o público-alvo.  

 
c) Os pontos de amostragem definidos a priori são os situados nos 

principais remanescentes florestais e no Arquipélago de Três Ilhas, 
podendo ser agregados novos pontos.  

 
d) Os dados gerados das coletas e análises efetuadas deverão ser 

georreferenciados e sistematizados.  
 
e) Com base nas informações adquiridas deverão ser montados 

programas específicos de conscientização ambiental, a fim de sanar 
os eventuais problemas detectados.  

 
f) Caso as informações colhidas impliquem medidas preventivas e mais 
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restritivas, elas deverão ser incorporadas ao Plano de Manejo 
imediatamente, devendo ser aplicadas todas as medidas necessárias 
para sanar os problemas verificados. 

 
AGGE_PM_6) Apoiar estudos para o levantamento de abundância e densidade de aves 

e mamíferos em remanescentes nas áreas do entorno do PEPCV.  
 

a) As pesquisas devem verificar como está a população de aves nesses 
remanescentes, de forma a observar se as atividades de caça estão 
presentes nestas áreas a fim de subsidiar os programas de 
fiscalização e proteção.  

 
b) Este estudo deverá ter um monitoramento contínuo destes animais 

como forma de propor a conectividade entre remanescentes.  
 
c) Os estudos deverão ter duração de, no mínimo, um ano. 

 
AGGE_PM_7) Apoiar pesquisas de avaliação dos remanescentes do entorno do 

PEPCV, como áreas passíveis e efetivas para o habitat de populações 
de animais silvestres e conectividade entre remanescentes.  

 
a) Os estudos propostos para o reconhecimento dos corredores devem 

avaliar o grau de preservação dos remanescentes florestais.  
 
AGGE_PM_8) Apoiar pesquisas de avaliação das áreas adjacentes ao PEPCV que 

contenham espécies exóticas e invasoras (fauna e flora).  
 

a) Os estudos devem procurar encontrar meios de controlar a entrada 
de espécies exóticas.  

 
AGGE_PM_9) Apoiar e participar, quando possível, do levantamento das características 

das propriedades vizinhas ao PEPCV.  
 

a) Os estudos devem procurar identificar o sistema de produção e 
manejo adotado nessas áreas para a detecção de áreas vulneráveis 
a entrada de fogo, espécies invasoras, a pragas e doenças, e outras 
alterações que possam afetar o PEPCV.  

 
AGGE_PM_10) Apoiar pesquisas de utilização de técnicas de cultivo menos impactantes 

nas propriedades do entorno do PEPCV.  
 
AGGE_PM_11) Apoiar a realização de estudos de condicionantes limnológicos (causas) 

e respostas fisiológicas de grandes grupos de organismos aquáticos 
afetados pelos impactos antrópicos existentes na zona de 
amortecimento.  

 
AGGE_PM_12) Monitorar e avaliar os projetos para a construção de barragens na zona 

de amortecimento e seus efeitos sobre a avifauna e, em particular, a 
ictiofauna.  
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AGGE_PM_13) Apoiar os estudos de levantamento da fauna e ecologia das 
comunidades de peixes dos rios situados na zona de amortecimento e 
nos Corredores Ecológicos do PEPCV.  

 
AGGE_PM_14) Monitorar o impacto e as doenças causadas por animais domésticos, no 

entorno e na área do PEPCV. 
 

a) Atenção especial deve ser dada às doenças transmitidas por cães, 
roedores, pombos e outros animais que podem afetar as populações 
de animais silvestres e o homem.  

 
b) Deverão ser monitorados outros impactos tais como a predação, 

ocupação de nichos e outros. 
 
AGGE_PM_15) Monitorar os possíveis impactos advindos das criações de animais 

silvestres e exóticos situadas na zona de amortecimento e nos 
Corredores Ecológicos do PEPCV.  

 
AGGE_PM_16) Monitorar e propor medidas mitigatórias ao atropelamento de fauna nas 

rodovias e em áreas adjacentes ao PEPCV.  
 

a) Os pontos de maior ocorrência de atropelamentos no entorno no 
PEPCV deverão ser identificados e ter definidas as melhores formas 
de mitigação dos impactos.   

 
AGGE_PM_17) Incentivar e apoiar o programa de “melhores práticas agrícolas” nas 

propriedades situadas na Zona de Amortecimento.  
 
AGGE_PM_18) Propor projeto de criação e manejo restrito a abelhas nativas, como 

forma de substituir os apiários existentes.  
 
AGGE_PM_19) Apoiar a elaboração de estudos para avaliação da caça.  
 

a) Os estudos devem prever no mínimo:  
 

i) A caracterização do perfil socioeconômico do caçador; 
 
ii) A época de caça;  

 
iii) Os animais mais caçados; 
 
iv) A procedência dos caçadores; 
 
v) Se caçam por “esporte”, “lazer” ou subsistência, entre outros 

aspectos.  
 

b) Os resultados deverão subsidiar os programas de educação 
ambiental e de fiscalização. 
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4.6.1.1.8 AGGE para a Operacionalização da Zona de Amortecimento (AGGE_ZA) 
 
AGGE_ZA_1) Realizar, em parceria com os órgãos ambientais estaduais e federais, o 

licenciamento das atividades potencialmente e/ou efetivamente 
poluidoras localizadas na zona de amortecimento do PEPCV.  

 
AGGE_ZA_2) Avaliar a situação dos empreendimentos licenciados pelo órgão 

ambiental estadual e, caso já tenha sido licenciado, acompanhar as 
medidas mitigadoras constantes nas licenças de instalação e operação. 

 
AGGE_ZA_3) Contatar as instituições financeiras informando a existência do PEPCV e 

sua Zona de Amortecimento de forma a não incentivar o financiamento 
do desenvolvimento de atividades incompatíveis com o Plano de Manejo. 

 
AGGE_ZA_4) Firmar convênios e parceria com os municípios de Guarapari e Vila 

Velha para o desenvolvimento de atividades em conjunto no tocante à 
fiscalização, pesquisa, monitoramento, definição de corredores 
ecológicos e outros temas de interesse. 

 
 
4.6.1.2 Ações Gerenciais Gerais Internas (AGGI) 
 
De acordo com o Roteiro Metodológico27, as ações gerenciais internas tratam de ações 
que, por seu caráter de abrangência, são aplicadas ao conjunto de todas as áreas da 
Unidade e sua região, fornecendo suporte geral para o planejamento. A seguir são 
apresentadas ações de ordem geral para o PEPCV, organizadas nas seguintes linhas de 
atuações que se destinam a formular a estrutura básica, atividades de gestão e manejo 
da área.  
 
 
4.6.1.2.1 AGGI de Regularização Fundiária (AGGI_RF) 
 
As ações gerenciais gerais de regularização fundiária são listadas na seqüência: 
 
AGGI_RF_1) Realizar levantamento e demarcação dos limites do PEPCV, procedendo à 

ampla divulgação sobre esses limites, com croquis de localização 
adequados ao entendimento das comunidades, difundidos na mídia, 
objetivando não serem mais desconhecidos ou ignorados pela população 
da região.   

 
AGGI_RF_2) Criar força tarefa em articulação com INCRA, IDAF, PGE e cartórios para 

viabilizar mecanismos de regularização fundiária. 
 

a) Realizar o levantamento fundiário do PEPCV, identificando as ocupações 
existentes no perímetro definido pelo Decreto de criação e nas áreas pretendidas a 
sua ampliação.   

 

                                        
27 (IBAMA, 2002). 
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b) Realizar o cadastramento dos residentes e proprietários de terras no 
PEPCV.  

 
c) Confirmar junto aos cartórios regionais se a documentação relativa às 

áreas está devidamente regularizada. 
 
d) Contatar os proprietários das terras particulares e posseiros e informá-

los do interesse do Governo do Estado sobre as mesmas. Estes 
contatos deverão sempre possuir um caráter amistoso e não impositivo.  

 
e) Caso necessário, realizar reuniões periódicas com os proprietários para 

esclarecimentos da questão fundiária. 
 
AGGI_RF_3) Reunir e organizar todas as informações já levantadas, ou de 

levantamentos futuros descritos em Programa específico, para compor 
arquivo no Parque.  

 
AGGI_RF_4) Proceder à valoração judicial das terras particulares e das posses.  
 
AGGI_RF_5) Captar recursos para indenizações.  
 
AGGI_RF_6) Proceder à aquisição, indenização das posses e sua desocupação.  
 
AGGI_RF_7) Acompanhar os processos de desapropriação que estiverem em curso.  
 
AGGI_RF_8) Organizar na sede do PEPCV cópia de todo o material relacionado à 

situação fundiária do PEPCV em local apropriado para a guarda dos 
documentos.  

 
AGGI_RF_9) Transmitir à GRN/IEMA quaisquer informações que possam auxiliar e/ou 

retardar a regularização fundiária da UC.  
 
AGGI_RF_10) Estudar a viabilidade de incorporar via redelimitação da área do PEPCV os 

remanescentes florestais adjacentes à Unidade, conforme disposto no item 
que versa sobre as áreas estratégicas para expansão do PEPCV. 

 
 
4.6.1.2.2 AGGI de Administração e Operacionalização (AGGI_AO) 
 
Visa estabelecer as condições administrativas adequadas para o funcionamento do 
PEPCV quanto aos recursos necessários à sua gestão prevendo-se a possibilidade de 
conexão entre recursos administrativos e uso de dados institucionais e geração de um 
sistema de administração voltado à conservação de seus atributos naturais, à satisfação 
dos usuários e comprometido com a população da região.  
 
Esta linha de atuação objetiva também garantir maior autonomia para a administração do 
PEPCV, necessária ao equacionamento de soluções sintonizadas com as oportunidades 
e o tratamento adequado das questões peculiares decorrentes da regionalização. As 
ações de administração são listadas na seqüência: 
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AGGI_AO_1) Estabelecer Regulamento Interno do PEPCV.  
 

a) Este regulamento deverá conter todas as normas administrativas gerais 
para o gerenciamento da Unidade, tal como a rotina de fiscalização, 
horário de funcionamento da UC dentre outros. 

 
AGGI_AO_2) Definir a competência do Conselho da Unidade com base nos preceitos 

legais estabelecidos pela Lei Federal 9.985/00.   
 

a) Fortalecer o Conselho Consultivo do PEPCV. 
 
b) O Conselho Consultivo deverá contar com o apoio técnico da 

GRN/IEMA.  
 
c) Experiências de outras Unidades deverão ser consideradas na 

implementação do caráter consultivo ao Conselho do PEPCV. 
 
AGGI_AO_3) Alocar recursos humanos para o gerenciamento e manutenção do PEPCV.  
 

a) A função de cada cargo da estrutura administrativa do PEPCV e as 
atividades a serem executadas orientará a seleção dos profissionais 
necessários.  

 
b) No PEPCV, o quadro mínimo de pessoal não poderá ser inferior ao 

corpo funcional atualmente locado para seu manejo, conforme 
identificado no Encarte 3. 

 
AGGI_AO_4) Estabelecer as competências das áreas funcionais definidas, de acordo 

com a Figura 4.6-1, decompondo-as em processos gerenciais, objetivando 
melhor configurar a interação entre os processos elementares de gestão 
da Unidade, cabendo à GRN/IEMA avaliar e monitorar o modelo 
administrativo um ano após seu início, gerando documentos que permitam 
sua continuidade e/ou que proponham alterações nesta proposta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4.6-1: Sugestão de Organograma do PEPCV. 
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a) Deverá ser definido organograma do PEPCV (Figura 4.6-1) contendo 
minimamente áreas funcionais que desempenhem as seguintes 
atribuições: 

 
 

i) Área de Administração e Operacionalização com a atribuição de 
administrar os recursos humanos, materiais e financeiros. 

 
ii) Área Técnica com a responsabilidade nas atividades de pesquisa e 

monitoramento socioambiental, visitação e uso público, 
comunicação e educação ambiental, controlar as concessões de 
serviços, convênios, bem como o programa de voluntariado e 
estágios e demais formas de cooperação com a UC. 

 
iii) Área de Fiscalização e Controle Ambiental com atribuições 

pertinentes à proteção, fiscalização e controle ambiental, vigilância 
patrimonial. 

 
b) O quadro funcional do PEPCV poderá ser suprido por funcionários do 

IEMA e por trabalhadores cedidos de Prefeituras, ONGs e outras 
instituições, desde que sejam vinculados à administração da UC. 

 
c) Os trabalhadores de serviços terceirizados e/ou cedidos de outras 

instituições deverão trabalhar subordinados à administração do 
PEPCV.  

 
d) Designar formalmente os cargos e funções relativas à 

operacionalização do PEPCV. 
 
AGGI_AO_5) Elaborar anualmente o POA (Plano Operativo Anual) do PEPCV, 

observando-se o disposto neste Plano de Manejo e suas revisões e 
ajustes. 

 
a) Deverão ser identificadas outras fontes financiadoras para as 

atividades previstas neste Plano de Manejo, além das já descritas. 
 
b) Deverão ser previstos no PPA (Plano Plurianual) e POA os recursos 

necessários para complementar o quadro funcional adequado à 
implementação do Plano de Manejo. 

 
i) Nenhuma infra-estrutura ou qualquer outra obra deve ser construída 

se não existir o compromisso conjunto da contratação (ou outra 
forma de complementação de quadro) do(s) funcionário(s) que 
realizará (ão) a atividade principal a qual se destina.  

 
AGGI_AO_6) Destinar, captar e aplicar recursos financeiros para o gerenciamento e 

manutenção do PEPCV. 
 

a) O orçamento para a operacionalização do PEPCV deverá ser previsto 
pelo tesouro estadual. 
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b) Captar recursos junto a Entidades com a finalidade de estabelecer 
políticas e viabilizar a gestão do PEPCV. 

 
c) Fazer gestão junto aos órgãos licenciadores para que o mecanismo de 

compensação ambiental previsto no Art. 36 da lei Federal N° 9.985/00 
seja aplicado no PEPCV. 

 
AGGI_AO_7) Assegurar a qualificação contínua dos recursos humanos alocados no 

PEPCV em suas áreas de atuação.  
 

a) Deverá ser promovida a capacitação periódica dos funcionários do 
PEPCV, com o auxílio de entidades de pesquisa e ensino, ONGs, 
iniciativa privada, corpo de bombeiros e Cia de Polícia Ambiental. 

 
i) Deverá ser incentivada e motivada a participação do corpo funcional 

do PEPCV nos cursos oferecidos pelas instituições que atuam em 
sua região de inserção. 

 
ii) Deverá ser feita gestão pela GRN junto à diretoria do IEMA para a 

inclusão dos funcionários do PEPCV nos cursos promovidos pela 
própria instituição. 

 
iii) Deverão ser promovidos seminários internos para a apresentação e 

internalização das estratégias contidas nesse Plano de Manejo. 
 
AGGI_AO_8) Avaliar a possibilidade de estabelecer concessão de alguns serviços e/ou 

atividades no PEPCV, prevendo-se a aplicação dos direitos e de 
penalidades dirigidas aos visitantes e possíveis agentes credenciados, 
pelo não cumprimento das normas que incidem sobre o PEPCV. 

 
a) No caso de algum serviço e/ou atividade ser viável técnica e 

economicamente, e a forma escolhida para sua implantação for a 
terceirização, os estudos deverão indicar os procedimentos 
administrativos a serem adotados, tais como: 

 
i)  Tempo de contrato; 
 
ii)  Formas de pagamento e contrapartidas; 
 
iii) Manutenção das áreas estratégicas internas;  

 
iv) Elaboração de material de informação e divulgação;  
 
v)  Manutenção e reposição dos materiais do PEPCV que forem objeto 

de uso pela concessionária;  
 
vi) Cursos de treinamento para os funcionários, dentre outras 

disposições a serem fixadas em contrato.  
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b) O estudo deverá agrupar as atividades a serem terceirizadas por 
setores, associando aquelas de maior atração econômica com as de 
menor rendimento.  

 
c) Os funcionários que tratarem diretamente com os visitantes usarão 

uniformes próprios às suas atividades, devendo conter identificação 
do PEPCV, com logotipo e identificação funcional e pessoal, 
informando que se encontram a serviço da UC.  

 
d) Toda a divulgação feita pelos concessionários, seja através de 

documentários, publicidade, entrevistas, boletins internos e externos 
e outros, escritos, falados ou televisionados, que mostre sua ação no 
PEPCV, destacará, clara e obrigatoriamente, sua inter-relação com o 
IEMA, devendo esta norma constar no contrato.  

 
e) Todo o material de divulgação produzido e utilizado pelos 

concessionários e demais parceiros será submetido à aprovação do 
IEMA. 

 
f) Os contratos estabelecidos com as concessionárias deverão prever a 

cobrança de multa diária por negligência na manutenção de 
equipamentos e instalações de uso público que estejam sob a 
responsabilidade destes.  

 
g) Os funcionários que lidarão com os visitantes do PEPCV deverão 

possuir a qualificação técnica necessária para o desenvolvimento de 
suas atividades, inclusive no que se refere à comunicação 
interpessoal.  

 
h) No processo licitatório de concessão, deverá constar no edital de 

licitação, seja na habilitação ou na proposta técnica, a utilização de 
mão-de-obra dos municípios que compõem a Zona de Amortecimento 
do PEPCV.  

 
i) A empresa ou consórcio de empresas que apresentarem entre os 

funcionários ou pessoas a serem contratadas pessoas residentes 
na Zona de Amortecimento deverão ter uma pontuação maior, 
como forma de reforçar os laços sociais e locais entre o PEPCV e 
a comunidade local.  

 
i) Poderão ser celebrados convênios, contratos com órgãos públicos ou 

ONGs sem fins lucrativos para explorarem as atividades de visitação.  
 

i) Independente da viabilidade econômica, o IEMA, no interesse 
público ou na ausência de empresas que queiram explorar os 
serviços, poderá firmar convênios ou contratos com tais entidades 
para o desenvolvimento destas atividades.  

ii) Neste caso, aplicam-se as mesmas normas descritas para os 
serviços a serem terceirizados/concessionados.  
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iii) A seleção dos órgãos públicos e ONGs se dará mediante seleção 
pública, resguardados os princípios estabelecidos na legislação 
vigente. 

 
j) Vistoriar, periodicamente, de modo a coibir qualquer expansão ou 

irregularidades nas áreas de ocupação das concessionárias.  
 
k) Realizar levantamentos e elaborar relatórios anuais acerca das 

condições de segurança e impactos ambientais relativos às 
atividades exploradas pelos concessionários, bem como da 
satisfação dos visitantes e/ou usuários no que se refere à prestação 
dos serviços, conforme previsto na AGGI Pesquisa e Monitoramento. 
 

AGGI_AO_9) Viabilizar a construção, implantação e/ou adequação da infra-estrutura 
necessária ao manejo do PEPCV.  

 
a) A construção da infra-estrutura no PEPCV estará sujeita a cuidadosos 

estudos de integração paisagística.  
 
b) As estruturas devem ser adaptadas de acordo com as avaliações de 

impacto e monitoramento da área de uso público. 
 
c) Implantar novo Centro de Visitantes para o desenvolvimento de 

atividades educativas e convergência de todas as questões e 
problemas que ocorram na Unidade.  

 
d) Implantar centros de apoio à fiscalização (norte e sul).  

 
e) Implantar infra-estrutura básica para apoio a pesquisas visando à 

manipulação de fauna e flora, dotando-a de: bancada, foco, instalações 
elétricas e demais equipamentos tais como microscópio, estereoscópio, 
freezer, geladeira e estufa. 

 
f) Implantar as trilhas para uso público.  

 
i) As trilhas já existentes com potencial para visitação, situadas em 

zonas compatíveis com o uso público devem ser organizadas 
segundo um Projeto de Interpretação e Educação Ambiental. 

 
AGGI_AO_10) Manter em bom estado de conservação as instalações físicas que se 

encontram sob a administração direta do PEPCV.  
 

a) As instalações, sinalizações e trilhas deverão ser mantidas sempre 
prontas às condições de uso para o qual se destinam. 

 
i) Todas as placas deverão estar limpas, em bom estado de 

conservação, legíveis e escritas com a grafia correta. 
 

b) Proceder à avaliação e à adequação do uso e da ocupação dos 
imóveis.  
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c) Fazer vistoria anual dos imóveis existentes no PEPCV. 
 

AGGI_AO_11) Viabilizar a captação de recursos financeiros através do estabelecimento 
de parcerias, visando à implantação das ações gerenciais internas e 
externas, além das ações previstas nas áreas estratégicas internas e 
externas.  

 
AGGI_AO_12) Acompanhar os processos de licenciamento ambiental das atividades 

potencial e efetivamente poluidora, na Zona de Amortecimento do PEPCV.  
 
AGGI_AO_13) Firmar parcerias com ONGs e entidades de pesquisa para fins de 

monitoria e captação de recursos para o PEPCV.  
 

a) Dentre as ações a serem demandadas pelos projetos que serão 
elaborados, deve ser dada atenção especial ao treinamento e à 
capacitação dos funcionários e técnicos encarregados de 
acompanhamento das pesquisas no PEPCV. 

 
AGGI_AO_14) Oferecer vagas para estagiários e identificar meios para atraí-los.  
 

a) Estabelecer um programa de estágios do PEPCV.  
 
b) Deverão ser observados os critérios e a legislação vigente, e o 

programa será desenvolvido em conjunto com o departamento de 
recursos humanos do IEMA.  

 
c) Os estagiários deverão ser acompanhados por um funcionário 

designado pelo Gerente do PEPCV. 
 
AGGI_AO_15) Fomentar o trabalho voluntário no PEPCV, com base na Lei nº 9.608/98, 

Lei nº 10.748/03 e Resolução CONAMA nº 003/98.  
 

a) Os voluntários auxiliarão na implantação das atividades previstas no 
Plano de Manejo julgadas pertinentes pela administração do PEPCV, 
tais como:  

 
i) Monitoramento ambiental; 
ii) Acompanhamento de pesquisas; 
iii) Combate a incêndios (desde que previamente treinado e capacitado 

para tal); 
iv) Recepção e orientação de visitantes; 
v) Atividades de educação ambiental, dentre outras.  
 

b) Todos os voluntários deverão ser capacitados para exercerem as 
atividades para as quais forem designados, devendo sempre ser 
acompanhados por um funcionário designado pela Gerência da 
Unidade.  

 
c) O termo de adesão do voluntário deverá prever seu perfil, seu horário e 

a rotina de trabalho que ele irá desenvolver.  
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d) Divulgar nos municípios do entorno as atividades voluntárias que 

poderão vir a ser desenvolvidas pelo voluntário do PEPCV. 
 
AGGI_AO_16) Elaborar um calendário anual de funcionamento do PEPCV contendo 

todas as datas comemorativas e dias de funcionamento.  
 
AGGI_AO_17) Providenciar, anualmente, uniformes para os funcionários do PEPCV.  
 

a) Os uniformes dos funcionários do PEPCV deverão seguir os padrões 
estabelecidos pelo IEMA.  

 
b) Os funcionários cedidos ao Parque também deverão utilizar os 

uniformes, devendo portar um crachá com a sua identificação e função. 
 
AGGI_AO_18) Providenciar periodicamente a manutenção, reparos, pinturas e reposição 

de material danificado. 
 
AGGI_AO_19) Providenciar o treinamento dos funcionários do PEPCV no reconhecimento 

e identificação da fauna e da flora encontrados na UC.  
 
AGGI_AO_20) Os animais atropelados encontrados pelos funcionários da UC no interior 

da Unidade deverão ser coletados e armazenados em freezer para sua 
posterior análise, podendo ser remetidos para universidades ou centros de 
pesquisa para estudos, obedecendo aos preceitos legais. 

 
a) Prever a criação de convênio e/ou termo de cooperação com 

faculdades de medicina veterinária, ou clínicas veterinárias para 
tratamento de animais silvestres encontrados debilitados no interior do 
Parque e entorno. 

 
AGGI_AO_21) Firmar convênios com as UCs situadas próximas ao PEPCV no intuito de 

trocar informações, material impresso e de divulgação.  
 
AGGI_AO_22) Treinar os funcionários do PEPCV em questões ligadas ao manejo, 

segurança e conservação.  
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4.6.1.2.3 AGGI de Proteção dos Recursos Naturais (AGGI_PRN) 
 
As ações de proteção objetivam garantir as condições para conservação e proteção dos 
recursos naturais, culturais do PEPCV, nos aspectos relativos à vigilância e fiscalização, 
prevenção e combate a incêndios florestais e controle das atividades turísticas previstas 
para ser desenvolvidas. As ações de proteção são listadas na seqüência: 
 
AGGI_PRN_1) Elaborar e instituir um sistema de proteção para o PEPCV.  
 

a) Deverá ser contemplada a formação e capacitação do corpo 
funcional, equipamentos e a infra-estrutura necessária, bem como as 
rotinas de fiscalização.  

 
b) A equipe de proteção deverá ser periodicamente treinada. Os fiscais 

serão orientados no sentido de primeiramente conscientizar os 
usuários, somente tomando medidas repressivas em último caso.  

 
c) Os funcionários do IEMA e das instituições colaboradoras deverão 

respeitar e fazer respeitar todas as Normas Gerais e Normas do 
Zoneamento do PEPCV. 

 
d) As ações em curto prazo devem ser direcionadas para mitigar as 

atividades conflitantes já existentes, identificados nos levantamentos 
realizados pela AER (Avaliação Ecológica Rápida).  

 
e) As ações em médio e em longo prazo contemplarão as necessidades 

previstas de proteção aos usuários e da infra-estrutura física do 
PEPCV e de atividades conflitantes potenciais. 

 
AGGI_PRN_2) Providenciar infra-estrutura, equipamentos e recursos humanos 

necessários para o planejamento e implantação de 02 postos de 
fiscalização a serem estabelecidos nos limites sul e norte do PEPCV.  

 
a) Esses postos deverão também fornecer apoio ao monitoramento e à 

pesquisa.  
 
b) Os postos deverão ser dotados de equipamentos para combate a 

fogo, conforme as recomendações técnicas do corpo de bombeiros e 
do PREVFOGO (Sistema Nacional de Prevenção aos Incêndios 
Florestais do IBAMA).  

 
i) O Corpo de Bombeiros e o Sistema Nacional de Prevenção aos 

Incêndios Florestais do IBAMA (PREVFOGO) deverão ser 
contatados para orientar sobre as técnicas de prevenção e 
combate a incêndio.  

c) Os centros de apoio à fiscalização a serem instalados (norte e sul) 
deverão contar com pelos menos dois fiscais cada, que estarão 
subordinados ao coordenador da equipe.   
 
i) A equipe poderá ser integrada também por ONGs e atores locais 

(nos dois últimos casos terão o papel de colaboradores desde que 
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devidamente treinados, credenciados e subordinados ao IEMA).  
 
ii) Os Integrantes da Cia. de Polícia Ambiental podem fazer parte da 

equipe de acordo com o estabelecido no Subprograma de 
Cooperação Institucional.  

 
iii) A capacitação dos fiscais poderá ser realizada em convênio com 

instituições competentes, a ser previamente estabelecido.  
 
AGGI_PRN_3) Estabelecer um programa de fiscalização para o PEPCV em 

conformidade com o zoneamento e normas PEPCV, estabelecidos neste 
Plano de Manejo e na legislação pertinente.  

 
a) A fiscalização terá, sempre que possível, uma abordagem educativa e 

de orientação.  
 
b) Deverão ser estabelecidas rotas de fiscalização.  
 
c) Na evidência de caça ou outra atividade proibida deverá ser 

providenciada uma fiscalização mais ostensiva na área impactada. 
 
AGGI_PRN_4) Avaliar o potencial dos funcionários e capacitá-los para exercer a 

fiscalização.  
 

a) Os funcionários deverão passar por programas de treinamento e 
reciclagem nos seguintes aspectos:  

 
i) Prevenção e combate a incêndios florestais;  
 
ii) Primeiros socorros;  
 
iii) Fiscalização e proteção de Unidades de Conservação;  
 
iv) Conserto de veículos (mecânica básica);  
 
v) Operação de equipamentos de comunicação;  
 
vi) Identificação de espécies ameaçadas ou em via de extinção do 

bioma da Mata Atlântica;  
 
vii) Legislação ambiental;  
 
viii) Identificação de alterações e/ou evolução da paisagem;  
 
ix) Orientação ao público sobre a legislação. 

 
x) Preencher Boletim de Ocorrência (BO), Auto de Intimação (AI), 

Auto de Embargo/Interdição (AE). 
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xi) Treinamento para sobrevivência em áreas silvestres, incluída a 
identificação de rastros de animais e caçadores. 

 
AGGI_PRN_5) Desenvolver e implantar Plano de instrução e treinamento para os 

responsáveis pelas atividades de fiscalização ambiental visando conferir 
as atribuições de: 

 

a) Responder diretamente ao Gerente do Parque e ao Conselho Gestor 
a que estiver vinculado; 

 

b) Acionar imediatamente os órgãos pertinentes quando se fizer 
necessário; 

 

c) Trabalhar uniformizado e portar identificação em local aparente; 
 

d) Exercer a fiscalização motorizada ou a pé, conforme a necessidade e 
respeitando as condições previstas neste Plano de Manejo; 

 

e) Atender imediatamente aos chamados dos postos de fiscalização que 
serão implantados no PEPCV; 

 

f) Autuar, embargar, apreender, dar voz de prisão conforme a legislação 
vigente; 

 

g) Preencher os boletins de ocorrência e autos de infração sempre que 
constatadas irregularidades na área do PEPCV;  

 

h) Acionar imediatamente a GRN/IEMA e demais órgãos pertinentes 
sobre a ocorrência de focos de incêndio dentro do PEPCV e/ou em 
sua zona de amortecimento, devendo executar o combate inicial 
quando possível;  

 

i) Impedir o acesso de pessoas ao PEPCV por locais não autorizados, 
orientando-as a procurar os acessos formais ou autuando-as 
(conforme o caso); 

 

j) Promover atendimento de primeiros socorros e salvamento quando 
da ocorrência de qualquer acidente.  

 
AGGI_PRN_6) Estabelecer equipes de fiscalização, compostas de no mínimo duas 

pessoas para o PEPCV e sua Zona de Amortecimento.  
 

a) Deverá ser previsto o rodízio de equipes nas áreas e dos 
componentes de cada grupo em escala a ser estabelecida pelo 
responsável do setor e aprovada pela chefia do PEPCV.  

 
b) O programa de fiscalização deverá contemplar atividades noturnas, 

especialmente nos fins de semana e feriados.  
 
c) Todos os funcionários do IEMA, para exercerem a função de 

fiscalização, serão obrigados a usar uniforme e portar carteira 
funcional.  

 
d) Em operações especiais poderá ser dispensado o uso do uniforme, 

se assim a situação o exigir.  
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e) O regime de fiscalização será alternado e seguirá uma programação 
que deverá ser definida diariamente, pelo responsável pela 
fiscalização do PEPCV, de forma a introduzir o elemento surpresa.  

 
f) A estratégia de atuação para a equipe de fiscalização deverá 

observar principalmente os períodos de utilização dos recursos 
naturais no entorno e os períodos de caça e coleta.  

 
i) A definição das estratégias de fiscalização deverá levar em conta 

as informações prévias sobre áreas de risco de incêndios, áreas 
de ocorrência de espécies ameaçadas de extinção, de fragilidade 
ambiental, recursos hídricos, pontos de acessos, entre outros.  

 
ii) Realizar, quando necessário, operações especiais envolvendo 

toda a equipe de fiscalização e parceiros. 
 
AGGI_PRN_7) Dotar as equipes de fiscalização de equipamentos necessários ao 

exercício de suas funções, a saber: equipamentos de segurança (colete 
à prova de balas, botas e perneiras), facão, machado, motosserra, 
Global Positioning System - GPS, rádios de comunicação, lanternas e 
equipamentos de primeiros socorros.  

 
a) Cada equipe deverá ter à sua disposição um kit com os 

equipamentos relacionados e responsabilizar-se por sua guarda 
durante as atividades de fiscalização.  

 
b) Os equipamentos serão recolhidos diariamente após o final das 

atividades.  
 
c) Os equipamentos adquiridos para o PEPCV, principalmente os 

veículos, deverão permanecer na própria Unidade, não sendo 
permitidos outros usos.  

 
d) Os fiscais deverão receber treinamento para o uso do GPS. 

 
AGGI_PRN_8) Desenvolver e implantar um Plano Geral para Prevenção e Controle dos 

principais eventos e acidentes no Parque.  
 
AGGI_PRN_9) Implementar um plano estratégico de fiscalização para mitigar os efeitos 

das atividades conflitantes já existentes no PEPCV.  
 

a) As estratégias de fiscalização deverão ser divulgadas entre todos os 
funcionários envolvidos nesta atividade.  

 
b) A fiscalização será permanente nas áreas de uso público e ostensiva 

nas áreas de maior risco de agressões ao PEPCV.   
 
c) As atividades de fiscalização deverão ser acompanhadas e avaliadas 

periodicamente pelo GRN/IEMA e pelo Conselho Consultivo do 
PEPCV.  
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d) Deverão ser emitidos relatórios sobre as atividades e eventos 
observados e autuações efetuadas na rotina de fiscalização.  

 
e) As atividades da fiscalização devem ser integradas com as de 

monitoramento. 
 
AGGI_PRN_10) Estabelecer como rotina de trabalho da equipe de fiscalização, o 

preenchimento de relatórios diários de atividades, nos quais todo o 
percurso deverá ser georreferenciado, bem como os fatos mais 
relevantes observados durante a atividade.  

 
a) Deverão ser controlados os principais impactos que incidem no 

PEPCV, avaliando-se a eficiência das ações de proteção, no mínimo 
uma vez por ano e considerando planilha específica para controle das 
ocorrências, que aborde minimamente:  
 
i) Tipo de ocorrência ou dano;  
 
ii) Intensidade ou gravidade; 
 
iii) Material observado (quantidade, qualidade e condições);  
 
iv) Nome e atividade profissional do informante;  
 
v) Nome do responsável pela infração, com RG/ CPF e endereço;  
 
vi) Data (dia, mês, ano) e hora da identificação da ocorrência;  
 
vii) Local (preferencialmente georreferenciado) e/ou croqui de 

localização.  
 

b) Os dados registrados no relatório deverão ser consolidados 
mensalmente, inclusive em base cartográfica.  

 
c) As informações relativas à apreensão de animais e recursos florestais 

deverão ser registradas e sua origem indicada.  
 
d) Todos os levantamentos realizados deverão compor o banco de 

dados do PEPCV. 
 
AGGI_PRN_11) Proceder ao controle do extrativismo no PEPCV, baseado na estatística 

de ocorrências, tendo como indicadores a aroeira, bromélias e as 
atividades de caça e coleta.  

 
AGGI_PRN_12) Proceder ao controle e credenciar os veículos que serão autorizados a 

circular no interior do Parque, em conformidade com as diretrizes 
contidas neste Plano de Manejo.  

 
AGGI_PRN_13) Fomentar a formação de brigada de combate a incêndios.   
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a) A brigada de incêndio será composta de brigadistas voluntários.  
 
b) A brigada deverá atuar na área do PEPCV e sua Zona de 

Amortecimento.  
 
c) Deverão ser estabelecidas rotinas de trabalho: 

 
i) O responsável pelo setor de proteção deverá designar um 

responsável pela equipe de brigadistas;  
 
ii) O deslocamento será realizado em veículos tracionados e os 

deslocamentos serão viabilizados de acordo com os locais a 
serem acessados e a urgência de atingi-los;  

 
iii) Os grupos deverão portar rádios comunicadores sempre que 

estiverem em operação;  
 
iv) O Responsável pela Brigada poderá permanecer na sede 

durante os períodos de maior risco de incêndios, visando à 
recepção de informações, chamada de reforços, tomada de 
decisão e deslocamento com equipamentos, máquinas e 
ferramentas que porventura venham a ser necessários;  

 
v) Esta brigada estará ligada ao setor de proteção.  
 
vi) Estes brigadistas, quando não acionados para o combate, 

devem executar as atividades de manutenção e organização de 
equipamentos, manutenção de estradas/aceiros e atuar de 
forma preventiva nas propriedades da APA, nos períodos de 
maior risco de ocorrência de incêndios; desde que orientados 
pelo IEMA. 

 
vii) A definição das escalas, esquemas, rodízios e plantões noturnos 

e de finais de semana dos brigadistas deverá ser realizada pelo 
Responsável de Brigada. 

 
d) Dotar as equipes de brigada de incêndios de equipamentos 

necessários ao exercício de suas funções, a saber: equipamentos de 
segurança (botas, macacão à prova de fogo e perneiras), bombas 
costais, GPS, rádios de comunicação, lanternas e equipamentos de 
primeiros socorros.  

 
e) Cada equipe deverá ter à sua disposição um kit com os equipamentos 

relacionados e responsabilizar-se por sua guarda durante o período 
de realização das atividades. Os equipamentos serão recolhidos 
diariamente após o final das atividades. 

 
f) Os equipamentos adquiridos para o PEPCV, principalmente os 

veículos, deverão permanecer na própria Unidade, não sendo 
permitidos outros usos.  
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i) Os usos excepcionais deverão ser autorizados pelo IEMA. 

 
AGGI_PRN_14) Aplicar os instrumentos de controle e fiscalização no PEPCV e zona de 

amortecimento.  
 

a) A fiscalização da zona de amortecimento deverá ser executada de 
forma sistêmica como uma atividade de rotina, dirigida ao combate 
de ações incompatíveis com o que se pretende o entorno do 
PEPCV.  

 
b) Deverão ser feitos relatórios periódicos semestrais sobre as 

atividades de controle e fiscalização realizadas.  
 
c) Realizar ações de educação ambiental junto aos causadores de 

danos ambientais já identificados na zona de amortecimento, 
alertando-os das punições cabíveis que poderão sofrer e 
estabelecer uma rotina de acompanhamento para evitar a 
continuidade das agressões. 

 
AGGI_PRN_15) Divulgar junto a órgãos públicos, ONGs, iniciativa privada e sociedade 

em geral a legislação que protege o PEPCV e zona de amortecimento.  
 
AGGI_PRN_16) Buscar junto a outras instituições o intercâmbio de informações e apoio 

a atividades de controle ambiental no âmbito do Programa Estadual de 
Fiscalização Integrada da Mata Atlântica no Espírito Santo.  

 
AGGI_PRN_17) Elaborar programa para dotar o PEPCV com um sistema de prevenção 

e combate aos incêndios.  
 
AGGI_PRN_18) Implantar sistema de sinalização indicativa visando à proteção dos 

usuários e atividades permitidas, de acordo com as regras de 
zoneamento.  

 
a) Os usuários deverão ser advertidos contra os perigos existentes no 

PEPCV, tais como incêndios, perigo de afogamento, mordeduras de 
animais peçonhentos entre outros.  

 
b) Deverão ser implantados marcos nos limites do PEPCV.  
 
c) Os limites das áreas de visitação pública deverão receber placas de 

sinalização, proibindo a continuidade de acesso para as Zonas onde 
o uso público não é permitido.  

 
 
4.6.1.2.4 AGGI de Conhecimento e Pesquisa (AGGI _CP) 
 
As ações elencadas na seqüência objetivam a ampliação dos conhecimentos básicos 
sobre os atributos naturais e alternativas de manejo para o PEPCV. As ações de 
aquisição de conhecimento e pesquisa são listadas na seqüência: 
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AGGI_CP_1) Observar os dispositivos constantes nas normas para a realização de 

pesquisas em UCs no Espírito Santo e demais normas e legislações 
pertinentes.  

 
AGGI_CP_2) Compor Grupo de Referência e Assessoria de Pesquisa28 (GRAP) do 

PEPCV, indicando pesquisadores, grupos e instituições de pesquisa para 
o desenvolvimento e execução das linhas de pesquisa indicadas neste 
plano.  

 
a) Nos casos de divergência e quando acionado pelo Grupo de Trabalho 

(GT) do IEMA, esse Grupo terá como função a análise, priorização, 
acompanhamento e avaliação dos projetos de pesquisa propostos para 
o PEPCV. 
 
i) O trabalho do GRAP não substitui o Grupo de trabalho de pesquisa 

existente no IEMA e não desvincula a necessidade dos trâmites 
formais de autorização para a realização de pesquisas junto ao 
GRN/IEMA.  

 
  AGGI_CP_3)   Os pesquisadores deverão estar previamente informados sobre as  
                          orientações do IEMA em relação à normatização vigente para pesquisas  
                          no PEPCV.  

 
i) Os pesquisadores que estiverem interessados em trabalhar no 

PEPCV, objetivando subsidiar a Fase 2 do Plano de Manejo, 
poderão ter uma autorização de pesquisa em conjunto. 

 
AGGI_CP_4) O acompanhamento e o monitoramento das atividades de pesquisa                

deverão ser feitos pela equipe do PEPCV de forma a subsidiar a                
composição do processo físico junto à GRN/IEMA e permitir a tomada de                
decisão no caso de verificação de possível não conformidade com o                
protocolo de pesquisa e/ou com a autorização expedida. 

 
i) No caso de verificação de alguma não conformidade deverá ser                

aplicada penalidade apropriada que poderá variar desde uma                
advertência até a suspensão da autorização. 

 
AGGI_CP_5) Divulgar as necessidades e oportunidades para as pesquisas que irão 

subsidiar o Plano de Manejo - Fase 2 do PEPCV para instituições de 
pesquisa através de informativo e solicitar a submissão de projetos.  

 
a) As entidades a serem contatados são aquelas reconhecidas e que 

contam com cursos de pós-graduação.  
 

                                        
28 O Grupo de Referência e Assessoria de Pesquisa do PEPCV deverá ser integrado, preferencialmente, por instituições de renome no 
Estado e no país, que notadamente atuam na região e possuem publicações científicas acerca do PEPCV e/ou sua zona de 
amortecimento. 
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b) O informativo deve ser especialmente disponibilizado para estudantes 
de mestrado e doutorado. 

 
AGGI_CP_6 Levantar e cadastrar, junto à Administração do Parque, pesquisadores, 

grupos e instituições de pesquisa que elaboraram ou desejam elaborar 
estudos dentro do PEPCV. 

 
a) Estabelecer parcerias com universidades e instituições de pesquisa 

que se mostrem interessadas e capacitadas para a realização das 
pesquisas prioritárias que irão subsidiar o Plano de Manejo - Fase 2.  

 
i) Prioritariamente, deve-se incentivar parceria com a Universidade 

Federal do Espírito Santo (UFES), e demais existentes no estado 
(privadas) por se constituírem nas principais instituições de cunho 
técnico-científico da região. 
 

b) Avaliar e documentar no cadastro de pesquisadores toda proposta de 
pesquisa, segundo a adequabilidade do tema e, compatibilidade com o 
Plano de Manejo e/ou recomendações procedidas pelo GRAP do 
PEPCV.  

 
AGGI_CP_7 As pesquisas só poderão ser realizadas no PEPCV após a obtenção de                

autorização junto à Gerência de Recursos Naturais do IEMA.  
 

a) Deverão ser definidas normas gerais para o desenvolvimento de 
pesquisas no PEPCV, observando-se o requerimento de apresentação 
de relatórios periódicos de andamento da pesquisa à Gerência da UC, 
que poderá interromper a continuidade do trabalho a qualquer 
momento, caso os resultados se mostrem ineficientes ou estejam 
induzindo impactos severos sobre os recursos naturais.  

 
b) Para a realização de pesquisas no PEPCV, o pesquisador e/ ou grupo 

de pesquisadores deverá:  
 

i) Protocolizar solicitação de autorização para a realização de 
pesquisas no PEPCV junto ao protocolo do IEMA, observando os 
formulários próprios a serem fornecidos pelo poder público. 

 
ii) Aguardar a análise da GRN/IEMA (com oitiva à equipe do PEPCV), 

emissão de parecer e expedição de ofício em resposta à solicitação 
protocolizada. 

 
iii) Apresentar os complementos solicitados pela GRN/IEMA quando for 

o caso. 
 
iv) Somente iniciar a pesquisa com a devida autorização e estrita 

observação às normas do PEPCV e/ou condições fixadas na 
autorização emitida pelo IEMA. 

 
c) Deverá ser estabelecida como condicionante à execução das pesquisas 

a obrigatoriedade de repasse dos resultados da pesquisa, devendo ser 
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procedida apresentação à equipe técnica da Unidade e disponibilizada 
em meio digital e impresso.   

 
i) Os resultados das pesquisas deverão alimentar, sempre que 

possível, o banco de dados e a base de informações geográficas 
(SIG) do PEPCV.  
 

d) A equipe locada no PEPCV deverá zelar para que as pesquisas 
atendam às orientações do IEMA.  

 
i) Os trabalhos de campo dos pesquisadores deverão ser previamente 

agendados com a Gerência do PEPCV.  
 
ii) Na medida do possível haverá sempre um funcionário do PEPCV 

acompanhando os pesquisadores, visando fazer com que os 
mesmos cumpram as Normas Gerais estabelecidas.  

 
iii) Como equipe básica, além dos técnicos das instituições de 

pesquisa e equipe local, deverá haver um técnico que exerça a 
função de coordenador de pesquisas no PEPCV. 

 
e) No caso de descumprimento dos termos constantes na autorização de 

pesquisa expedida pelo IEMA deverão ser aplicadas sanções aos 
inadimplentes (pessoas e instituições), tais como:  

 
i) Envio de Carta de advertência aos pesquisadores. 
 
ii) Envio de carta às instituições dos pesquisadores. 
 
iii) Notas em boletins tais como o do Projeto Corredores Ecológicos (ou 

outros que venham a existir). 
 
iv) Proibição de pesquisa na PEPCV e, conforme o caso, em outras UC 

administradas pelo IEMA. 
 
AGGI_CP_8)  Quando o pesquisador tiver suporte do IEMA para o desenvolvimento de                

seus estudos e pesquisas, será envolvido em ações direcionadas de                
educação ambiental junto às comunidades e municípios. O pesquisador 
será informado sobre este compromisso tão logo inicie contatos com a 
PEPCV para a realização de pesquisas na UC.  
 
a) Deverá ser reservado um espaço (link) no site do IEMA, cuja 

alimentação deve observar as disposições constantes nas ações 
gerenciais gerais de relações públicas, para a divulgação de 
informações sobre as pesquisas realizadas ou em andamento na UC, 
em linguagem acessível ao público em geral. 

 
AGGI_CP_9)  Os técnicos do IEMA devem zelar para que os pesquisadores entreguem   
                        ao PEPCV os produtos de pesquisas e estudos, não dispensando a   
                        citação dos créditos devidos (pessoais e institucionais). 



 

 

  
 

RT 307/07 
Setembro/07 

Capítulo 4 
100/250 

 

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do Plano de 
Manejo do Parque Estadual 

Paulo Cesar Vinha
Rev. 00

 
AGGI_CP_10) Os pesquisadores que publicarem seus resultados em periódicos 

científicos deverão citar claramente o IEMA/PEPCV como parceiro e 
providenciar cópias dos artigos para a Unidade. 

 
AGGI_CP_11) Quando os estudos e pesquisas envolverem as comunidades locais, a 

equipe do PEPCV deverá repassar aos atores locais os resultados obtidos. 
 
AGGI_CP_12) Divulgar, sempre que possível, os resultados das pesquisas em nível 

científico através de Informativo.  
 

a) Este Informativo de natureza técnico-científico deverá ser elaborado 
com a assessoria de um pesquisador.  

 
b) Os resultados das pesquisas científicas devem ser divulgados em 

linguagem acessível.   
 

i) Esta atividade deverá ser realizada em conjunto com o Programa de 
Integração com o Entorno.  

 
ii) Os resultados das pesquisas deverão ser divulgados para a 

população local com o uso de estratégias e veículos de 
comunicação apropriados. 

 
c) Realizar seminário ou workshop de pesquisas e publicações 

periodicamente. 
 
AGGI_CP_13) Estabelecer contatos junto a órgão de fomento à pesquisa e 

organizações privadas que possam subsidiar os recursos materiais e 
financeiros para o desenvolvimento das pesquisas no PEPCV.  

 
AGGI_CP_14) Orientar, solicitar e acompanhar o Programa de Operacionalização na 

implantação de infra-estrutura logística e equipamento para pesquisa e a 
seleção de recursos humanos que estarão envolvidos em pesquisas no 
PEPCV.  

 
a) As instalações no PEPCV sejam elas voltadas para a administração 

(Sede), uso público (Novo Centro de Visitantes) e fiscalização (áreas 
de apoio Norte e Sul) deverão, sempre que possível, também prover 
apoio às atividades de pesquisa e monitoramento. 

 
AGGI_CP_15) Compor e organizar o banco de dados com todo o material e todas as 

pesquisas e/ou informações levantadas no PEPCV.  
 

a) Resgatar e catalogar bibliograficamente, todos os trabalhos citados nas 
Referências Bibliográficas deste Plano, além de livros, mapas, fotos, 
filmes e depoimentos escritos e gravados que relatam levantamentos 
de dados dentro do PEPCV, de forma a compor a documentação do 
PEPCV.  
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b) Organizar acervo bibliográfico sobre o PEPCV.  
 

iii) A gerência do PEPCV e o Grupo de Apoio à Pesquisa deverão ser 
responsáveis pela estruturação desse acervo.  

 
iv) Cópias de todas as publicações relativas ao PEPCV e de todos os 

relatórios das pesquisas desenvolvidos deverão ser mantidas 
neste acervo e na biblioteca central do IEMA.  

 
v) Neste acervo deverão estar registradas as pesquisas que já foram 

feitas no PEPCV anteriores aos levantamentos realizados para o 
Plano de Manejo, e que não foram localizados e/ou 
disponibilizados àquela época.  

 
vi) Deverá também fazer parte deste acervo informações sobre todos 

os pesquisadores envolvidos em qualquer atividade de pesquisa 
dentro do PEPCV e sua zona de amortecimento.  

 
             a) Currículo Vitae; 
             b) Dados pessoais. 
 
vii) Todo o material do acervo deverá ser corretamente registrado.  
 
viii)Todos os empréstimos deverão ser corretamente registrados.  
 
ix) O material emprestado deverá ser devolvido ao acervo no tempo 

estabelecido.  
 
x) O GRAP deverá auxiliar a GT de pesquisa do IEMA, quando 

solicitado, na interpretação dos resultados das pesquisas para 
manejo e conservação do PEPCV. 

 
c) Elaborar e alimentar Sistema de Informações Geográficas (SIG) pelo 

IEMA, de forma a agilizar e sistematizar as informações obtidas.  
 
AGGI_CP_16) Destinar e captar recursos para execução dos estudos e pesquisas 

considerados prioritários.  
 

a) Esta atividade deverá ser realizada em conjunto com o Grupo de Apoio 
a Pesquisa do PEPCV e com as instituições de pesquisa interessadas 
e capacitadas. 

 
AGGI_CP_17) Viabilizar a execução de linhas de pesquisas consideradas prioritárias.  
 

a) As pesquisas que serão desenvolvidas na área do PEPCV devem estar 
devidamente autorizadas pelo IEMA.  

 
b) Os pesquisadores, quando utilizarem as instalações e equipamentos do 

PEPCV serão responsáveis pela sua conservação.  
 
c) As pesquisas deverão estar voltadas para o melhor conhecimento do 

PEPCV de forma a subsidiar a elaboração do Plano de Manejo - Fase 
2.  
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d) Nos casos de realização de pesquisa prioritária, a GRN/IEMA, podendo 
ser auxiliada pelo GRAP, terá a responsabilidade de analisar as 
solicitações de autorizações para as pesquisa previstas no Plano de 
Manejo junto ao IBAMA (quando for o caso) no menor tempo possível.  

 
e) As pesquisas científicas poderão ser realizadas em qualquer uma das 

zonas do PEPCV, sendo que as pesquisas desenvolvidas na Zona 
Primitiva serão preferencialmente aquelas que não são possíveis de 
serem realizadas em nenhuma outra zona.  

 
f) Os estudos sobre os impactos ocorrentes no PEPCV deverão ser 

priorizados na medida de sua gravidade, de acordo com o parecer da 
GRN/IEMA.  

 
g) As pesquisas voltadas para a zona de amortecimento deverão objetivar 

o conhecimento das situações que possam causar impactos positivos 
ou negativos ao PEPCV ou que possam influenciar em seu manejo a 
fim de fornecer subsídios para o Subprograma de Incentivo ao 
Desenvolvimento do Entorno.  

 
i) As comunidades da zona de amortecimento e os atuais moradores 

do PEPCV (Zona de Ocupação Temporária) deverão ser 
esclarecidos sobre a natureza e os objetivos das pesquisas sendo 
realizadas, sempre que houver interface com os mesmos.  

 
ii) As pesquisas sobre perfil dos usuários, capacidade de suporte e 

potencial para recreação e ecoturismo deverão fornecer subsídios 
para as atividades previstas para as áreas de uso público. 

 
AGGI_CP_18) Viabilizar a execução de pesquisas consideradas básicas à ampliação dos 

conhecimentos sobre o PEPCV e sua zona de amortecimento acerca do 
meio físico: 

 
a) Esse detalhamento deverá caracterizar o contexto local, como subsídio 

à reconstituição da evolução geológica e geomorfológica regional, em 
integração com estudos similares propostos para a APA de Setiba.   

 
i) Apoiar estudos para detalhar a gênese dos solos e controle de 

erosão, em especial no ambiente de dunas.  
 
ii) Esse detalhamento deverá conter um mapeamento pedológico 

detalhado e o desenvolvimento de técnicas de controle da erosão 
em solos arenosos, em integração com estudos similares propostos 
para a APA de Setiba.  

 
b) Estabelecer um programa de monitoramento da erosão no interior do 

PEPCV, com ênfase nas áreas de uso público.  
 
c) Conhecer e monitorar os dados climatológicos da região de inserção 

do PEPCV.  
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i) Implantar uma estação meteorológica no PEPCV.  
 

d) Monitorar os recursos hídricos: 
 

i) Conhecer e monitorar a vazão do rio Una e seus contribuintes.  
 
ii) Monitorar a qualidade da água e sedimentos do rio Una e seus 

contribuintes.  
 
iii) Monitorar a qualidade da água no ambiente marinho adjacente ao 

PEPCV. 
 
iv) Deverão ser feitas análises limnológicas, em especial as físico-

químicas e de produção primária e secundária.  
 
v) Supervisionar e monitorar o uso de ambientes aquáticos no interior 

do PEPCV, em especial as Lagoa de Caraís, Feia e Vermelha. 
 
AGGI_CP_19) Promover estudos sistemáticos que relacionem o clima, o relevo, os 

ecossistemas e a biota na zona de amortecimento do PEPCV, 
considerando sua localização em área prioritária para a conservação da 
biodiversidade da zona costeira e marinha do Brasil.  

 
AGGI_CP_20) Realizar estudos de ecologia da paisagem da bacia do rio Una.  
 
AGGI_CP_21) Viabilizar a execução de pesquisas consideradas básicas para a 

ampliação dos conhecimentos sobre o PEPCV e sua zona de 
amortecimento acerca do meio biótico: 

 
a) Ampliar a base de conhecimentos sobre a flora no PEPCV e entorno.  

 
i) Apoiar o desenvolvimento de levantamento florístico sistemático em 

todas as fitofisionomias.  
 

(1) Se forem identificadas novas espécies raras, endêmicas, 
ameaçadas ou vulneráveis serão objeto de ações especiais de 
proteção.  

 
ii) Apoiar estudos quantitativos sobre a estrutura da vegetação, 

incluindo outros levantamentos fitossociológicos.  
 
iii) Realizar estudos botânicos básicos na região de inserção do 

PEPCV: 
 

(2) Mapeamento da vegetação por sensoriamento remoto e 
fotografias aéreas periódicos.  

 
(3) Levantamento botânico complementar à Avaliação Ecológica 

Rápida (AER), para identificação de outras comunidades 
vegetais e/ou para acompanhamento da evolução da sucessão 
vegetal nas zonas em recuperação.  
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(4) Coleta botânica geral em pontos de observação além dos já 
estudados.  

 
(5) Dinâmica populacional e distribuição das espécies raras e 

endêmicas e diagnosticar o status de conservação das mesmas.  
 
(6) Coleta, identificação e distribuição de todos os grupos de plantas 

inferiores não suficientemente estudados na AER.   
 
(7) Estudo da regeneração das populações de plantas sob maior 

pressão antrópica. 
 

b) Ampliar a base de conhecimentos sobre fitobentos no PEPCV e 
entorno.  

 
c) Apoiar os estudos de zoobentos no PEPCV e Arquipélago de Três 

Ilhas.  
 
d) Apoiar a realização de estudos de entomofauna objetivando avaliar os 

insetos terrestres e aquáticos do PEPCV, com ênfase em organismos 
indicadores de qualidade ambiental e biodiversidade.  

 
i) Devem-se estimular estudos sobre a entomofauna/ aracnídea como 

forma de atender a necessidades de monitoramento ambiental com 
baixo custo.  

 
(1) Este levantamento deve ter duração mínima de um ano.  

 
ii) Apoiar estudos para avaliar o papel da UC para a manutenção da 

biodiversidade de insetos na escala regional.  
 
iii) Apoiar estudos para avaliar o potencial das espécies de insetos 

para estimular o turismo educativo na Unidade.  
 
iv) Apoiar estudos para avaliar impactos das práticas existentes nos 

ambientes rurais, tais como a apicultura, sobre a fauna de insetos 
protegida na UC, com vistas a propor ações de manejo para a zona 
de amortecimento. 

 
e) Apoiar os estudos da anfibiofauna e herpetofauna do PEPCV: 

 
i) O levantamento deverá ser de longa duração, contemplando 

aspectos sobre o manejo das espécies e paisagens.  
 
ii) Os estudos devem verificar as flutuações sazonais no tamanho das 

populações de répteis e anfíbios, procurando identificar os fatores 
que influenciam essas variações.  

 
iii) Apoiar o estudo da dinâmica populacional da anfibiofauna e 

herpetofauna do PEPCV.  
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 Enfatizar os estudos de quelônios marinhos: número de ovos 
eclodidos, diferença de preferência, espécies incidentes. 

 
iv) Descrever habitats preferenciais, dieta, comportamento e dinâmica 

populacional dessas espécies.  
 
v) A duração mínima deste projeto é de dois anos.   
 
vi) Realizar estudo da viabilidade de populações dessas espécies no 

PEPCV.  
 
vii) Fazer diagnóstico do status local destas populações para que seja 

estimada a viabilidade de suas populações no PEPCV.  
 
viii)Analisar os efeitos da fragmentação nessas populações no PEPCV. 

A duração mínima deste projeto deve ser de cinco anos.   
 

f) Apoiar a realização de estudos de médio e longo prazo do rio Una e 
seus contribuintes, assim como nas lagoas de Caraís, Feia e Vermelha 
para o monitoramento da ictiofauna.  

 
i) Apoiar estudos de limnologia e produtividade aquática.  
 
ii) Apoiar estudos para elaborar análises ecológicas de média duração 

da ictiofauna do PEPCV e APA de Setiba.  
 

(1) Essas análises deverão determinar o tamanho e a idade da 
primeira maturação das espécies de peixes.  

 
(2) Deverão ser identificados os locais de desova, desenvolvimento 

de jovens e alimentação das principais espécies de peixes.  
 
(3) Deverão ser caracterizados os principais grupos funcionais de 

peixes presentes no ambiente através da dieta.  
 
(4) Deverão ser identificadas as fontes de energia autotróficas 

responsáveis pela manutenção da biomassa das principais 
espécies de peixes.  

 
(5) Deverá ser determinada a cadeia alimentar dos cursos de água 

do PEPCV.  
 
(6) Fomentar estudos sobre as alterações na diversidade de 

espécies de peixes no PEPCV e sua zona de amortecimento. 
 

g)  Apoiar a realização de estudos de avifauna e mastofauna. 
 

i) Ampliar a base de conhecimento com a realização de pesquisas no 
PEPCV e zona de amortecimento. 

 
ii) Estudar a influência da presença de espécies exóticas sobre a 

fauna nativa de aves e mamíferos existente no PEPCV, Arquipélago 
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de Três Ilhas e região de inserção. 
 
iii) Estudar as espécies migratórias de aves. 
 
iv) Grandes mamíferos. 

 
AGGI_CP_22) Realizar estudos sobre o potencial de estabelecimento de corredores 

ecológicos marinhos.  
 
AGGI_CP_23) Criar banco genético e estudar a biologia das espécies identificadas no 

PEPCV.  
 

i) Aprofundar os estudos taxonômicos e biológicos sobre espécies 
raras e ameaçadas.  

 
AGGI_CP_24) Realizar levantamentos de fauna e flora na zona de amortecimento com 

ênfase no tema fluxo gênico. 
 
AGGI_CP_25) Estudar relações sobre a fauna e flora entre o PEPCV e as demais 

Unidades de Conservação próximas.  
 
AGGI_CP_26) Realizar pesquisas aplicadas à obtenção de técnicas/alternativas para a 

recuperação de áreas degradadas.  
 
AGGI_CP_27) Viabilizar e apoiar estudos e experimentos para o manejo e controle de 

espécies exóticas e invasoras, observando a normatização específica 
para esse tema no IEMA.  

 
a) Os estudos e principalmente os experimentos devidamente 

autorizados pelo IEMA devem ser desenvolvidos em uma área 
pequena e, posteriormente, aplicados nas áreas mais críticas do 
PEPCV.  

 
b) Realizar estudos nas áreas submetidas a impactos.  

 
i) Deverá ser analisada a estrutura da comunidade vegetal nas 

áreas impactadas em relação às áreas adjacentes.  
 
ii) As respostas da vegetação, incluindo o brotamento, floração e 

frutificação devem ser conduzidas por no mínimo um ano, 
comparando-se os diferentes estádios fenológicos das espécies 
nas áreas impactadas e não-impactadas.  

 
iii) Estudar o impacto da malacofauna exótica no PEPCV e entorno 

(Achattina fullica). 
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AGGI_CP_28) Viabilizar a execução de pesquisas consideradas básicas à ampliação 
dos conhecimentos sobre o PEPCV e sua zona de amortecimento acerca 
do meio antrópico: 

 
a) Estudar os efeitos da visitação sobre os recursos naturais do Parque, 

mapeando cenários ambientais em épocas distintas, de forma a 
auxiliar o monitoramento e controle das áreas de uso público.  

  
i) Os estudos deverão prever o monitoramento que deverá ser 

sistemático, recolhendo informações que orientem os gestores em 
relação ao fluxo, perfil dos visitantes e grau de satisfação.  

 
ii) Realizar estudos necessários para subsidiar atividades do 

Programa de Uso Público, abrangendo a análise de paisagem e 
potencial para ecoturismo no PEPCV.  

 
iii) Realizar estudo sobre impactos decorrentes das visitas não 

ordenadas já existentes, em especial nos lugares mais 
freqüentados atualmente pelos atores locais (Trilha Tropical e 
Dunas D’Ulé).  

 
iv) Pesquisar e monitorar os impactos da visitação e determinar a 

capacidade de carga recreativa das trilhas e sítios de visitação do 
PEPCV.  

 
b) Realizar estudos sobre aspectos sócio-econômicos e uso da terra no 

entorno do PEPCV: 
 

i) Estudos dos padrões de uso da terra, atividades econômicas e 
características culturais das comunidades residentes na zona de 
amortecimento do PEPCV e sobre os potenciais impactos 
decorrentes sobre os recursos naturais do Parque.  

 
ii) Identificar alternativas de uso dos recursos na zona de 

amortecimento que sejam sustentáveis e ecologicamente 
compatíveis com os objetivos do PEPCV.  

 
iii) Estudos etnológicos, visando ao resgate do conhecimento popular 

sobre os recursos do PEPCV, em relação às plantas medicinais, 
tipos e materiais de construção, alimentação, entre outros.  

 
iv) Estudo da intensidade da degradação dos ecossistemas de 

restinga, resultante das atividades antrópicas mais impactantes 
(extração mineral de areia), priorizando a determinação de 
espécies e técnicas a serem utilizadas na recuperação das áreas 
degradadas e/ou identificando alternativa de uso do solo menos 
impactantes no entorno do PEPCV.  

 
v) Estudos dos impactos da fragmentação dos ecossistemas no 

PEPCV e na zona de amortecimento.  
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vi) Estudos das inter-relações de fauna e flora nas áreas dos 
ecossistemas de restinga sobre maior pressão antrópica 
objetivando subsidiar o manejo dessas áreas degradadas. 

 
AGGI_CP_29) Avaliar o uso de materiais e projetos alternativos de construção e infra-

estruturas de saneamento e energia adequadas às características 
naturais do PEPCV.   

 
AGGI_CP_30) Avaliar a viabilidade técnica de utilizar a picada a ser aberta para 

realização de pesquisas em zonas não abertas a visitação.   
 
AGGI_CP_31) Estimular o desenvolvimento de pesquisas que desenvolvam estudos 

voltados a definir estratégias de formação de corredores ecológicos, 
recuperação, manejo e proteção dos recursos naturais. 

 
 
4.6.1.2.5 AGGI de Monitoramento Ambiental (AGGI _MA) 
 
As ações relacionadas a este tema têm por objetivo acompanhar e controlar as atividades 
desenvolvidas no PEPCV e bacia do rio Una, de forma especial aquelas geradoras de 
impactos de média e ampla magnitude, assim como tem a função de apontar alternativas 
para controlar, corrigir e monitorar ações impactantes, para obter um acompanhamento 
mínimo sobre a gestão ambiental da Unidade e zona de amortecimento. As ações de 
relações de monitoramento ambiental são listadas na seqüência: 
 
AGGI_MA_1) Elaborar e implementar Sistema de Monitoramento Ambiental para o 

PEPCV.  
 

a) O Sistema deverá estabelecer rotinas, atributos e atividades a serem 
monitoradas.   

 
b) Essas rotinas deverão prioritariamente abranger os seguintes temas: 

controle ambiental da zona de amortecimento; recuperação de áreas 
degradadas; áreas estratégicas e/ou passíveis de sofrerem 
modificações em virtude de causas naturais (área de ocorrência de 
turfa susceptível ao fogo); áreas de uso público (Trilhas e Lagoa de 
Caraís); recursos hídricos; fauna e flora.  

 
c) Deverá ser dada prioridade ao monitoramento das atividades que já 

tenham gerado algum tipo de impacto sobre o PEPCV como a caça, 
extração de areia, coleta de bromélia e aroeira, por exemplo.  

 
d) As atividades de monitoramento poderão ser realizadas por 

funcionários do IEMA, moradores locais devidamente capacitados e 
credenciados pelo IEMA e pesquisadores.  

 
e) O IEMA deverá designar um técnico que exerça a função de 

coordenador de monitoramento.  
 
f) Deverá ser estabelecido um sistema de indicadores e espécies chaves 
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que facilitem o monitoramento da evolução dos recursos e das 
alterações causadas pelas atividades no PEPCV. As instruções para a 
escolha desses indicadores deverão ser procuradas junto a 
Instituições/Pesquisadores Especializados.  

 
g) O monitoramento do nível de degradação e integridade dos 

ecossistemas existentes no PEPCV deverá ser realizado pelo emprego 
de técnicas de monitoramento de espécies bio-indicadoras de áreas 
alteradas e não.  

 
AGGI_MA_2) Estabelecer convênios e acordos e cooperação técnica com instituições de 

pesquisa para a junção de esforços e ampliação das bases de 
monitoramento do PEPCV.  

 
a) Utilizar sempre que possível as informações disponíveis (imagens e 

satélite, fotografias aéreas, etc.) em outras instituições como IDAF, 
IBAMA, INCAPER e iniciativa privada.  

 
AGGI_MA_3) Criar um banco de dados georreferenciado para o monitoramento.  
 

a) O banco de dados deverá ser criado em conjunto com o Subprograma 
de Pesquisa. 

 
AGGI_MA_4) Estabelecer parcerias e cooperação técnica visando ao apoio à coleta de 

dados e ao estabelecimento de metodologias para o monitoramento do 
PEPCV e sua zona de amortecimento. 

 
a) Realizar um workshop com pesquisadores e instituições de pesquisa 

para selecionar indicadores específicos para o monitoramento do 
PEPCV tendo como base os conhecimentos deste Plano de Manejo e 
demais pesquisas registradas junto ao IEMA.   

 
b) Definir metodologia para coleta de dados específica para cada 

indicador.  
 
c) Disponibilizar pessoal necessário às realizações das coletas de dados.  
 
d) Adquirir equipamentos e materiais necessários para a obtenção de 

dados do monitoramento.  
 
e) Estabelecer pontos de monitoramento e instalação da rede de 

monitoramento, quando for o caso.  
 
f) Implantar rotinas para coleta de dados dos indicadores para os quais 

tenha sido viabilizado o recurso necessário e estabelecido o 
instrumento de cooperação, no caso de parceria.  

 
g) Coletar dados, conforme o período definido para cada indicador.  
 
h) Tratar estatisticamente os dados coletados e apresentá-los de forma 
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adequada (linguagem acessível) objetivando sua disponibilização aos 
atores locais e sociedade de forma geral.  

 
i) Organizar os dados gerados em banco de dados georreferenciado.  
 
j) Elaborar Relatórios Anuais de Resultados e Impactos. 

 
AGGI_MA_5) Monitorar as condições climatológicas.  

 
a) Deverá estudar-se a viabilidade de instalação de estação necessária 

para a obtenção dos dados sobre o clima do PEPCV pelo IEMA ou em 
parceria com instituições públicas e/ou privadas.  

 
AGGI_MA_6) Monitorar o uso do solo nas propriedades e posses dentro do PEPCV e 

sua zona de amortecimento.  
 

a) Um dos aspectos prioritários a serem monitorados é o avanço da 
urbanização do espaço adjacente à Unidade prevista na proposta de 
Plano Diretor Municipal.  

 
AGGI_MA_7) Monitorar a integridade da cobertura vegetal no PEPCV e zona de 

amortecimento.  
 

a) Monitorar e apoiar estudos quantitativos sobre o funcionamento da 
vegetação. 

 
b) Monitorar o processo de recuperação ou regeneração (ZuRec), 

resultante das ações de manejo propostas no Plano. 
 
AGGI_MA_8) Monitorar e registrar o aparecimento e os efeitos das espécies exóticas 

registradas no PEPCV.  
 

a) Deverão ser elaboradas instruções para o controle ou erradicação 
destas espécies (por exemplo, a Achattina fulica) com auxílio de 
Instituições/Pesquisadores Especializados.  

 
AGGI_MA_9) Monitorar a freqüência, intensidade e efeitos da ocorrência de fogo nas 

áreas de incidência de turfa.  
 

a) Instruções para o monitoramento e controle de incêndios deverão ser 
desenvolvidas juntamente com a Cia. de Polícia Ambiental, Corpo de 
Bombeiros e se possível com subsídios do programa de prevenção a 
incêndios - PREVFOGO.  

 
AGGI_MA_10) Monitorar processos erosivos na praia e margens de cursos hídricos 

integrantes da bacia do rio Una.  
 
AGGI_MA_11) Monitorar a integridade dos habitats mais frágeis sob pressão antrópica no 

entorno do PEPCV.  
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AGGI_MA_12) Monitorar a fauna no que se refere ao seu status populacional, 
prioritariamente aquelas consideradas pelos pesquisadores da AER como 
especiais para conservação pelo seu grau de endemismo e raridade e 
aquelas consideradas ameaçadas de extinção segundo a IUCN e CITES.  

 
AGGI_MA_13) Monitorar a desova de quelônios no PEPCV.  
 
AGGI_MA_14) Realizar monitoramento socioambiental da efetividade de aplicação de 

programas de educação ambiental no PEPCV e sua zona de 
amortecimento.  

 
AGGI_MA_15) Monitorar o grau de participação da sociedade na gestão ambiental do 

PEPCV e na bacia do rio Una.  
 
AGGI_MA_16) Monitorar os processos de licenciamento ambiental para a instalação de 

atividades potencialmente poluidoras e/ou degradadoras do meio ambiente 
no entorno do PEPCV.  

 
a) O monitoramento dos licenciamentos deverá ser subsidiado pela 

Gerência de Controle Ambiental (GCA) do IEMA.  
 
b) Deverão ser envidados esforços para o estabelecimento de convênio 

e/ou acordos de cooperação com outros órgãos públicos que atuam em 
licenciamento e autorização para a alteração do uso e ocupação do 
solo, tais como o IDAF, INCAPER, IBAMA e Prefeituras Municipais.  

 
AGGI_MA_17) Monitorar o impacto da pressão das atividades irregulares de caça no 

PEPCV (Se não for possível monitorar todas as espécies, deve-se iniciar 
com as espécies mais ameaçadas). 

 
a) Registrar a forma de detecção dos animais (visualização direta, 

vocalizações, rastros e fezes de animais, entrevistas com moradores 
locais), além de outras informações como número de armadilhas 
apreendidas ou encontradas (tipo, local encontrado, época, etc.).  

 
AGGI_MA_18) Implementar um Plano de Monitoramento das condições de uso, estado de 

conservação e impactos em todo o Parque. 
 
AGGI_MA_19) Desenvolver um Plano Geral de Controle e Monitoramento dos impactos 

decorrentes da visitação pública. 
 
AGGI_MA_20) Implantar estações de monitoramento da qualidade dos recursos hídricos 

superficiais e vazão.  
 
AGGI_MA_21) Monitorar as condições climáticas na região de inserção do PEPCV.  
 
AGGI_MA_22) Monitorar a evolução do uso e ocupação do solo na zona de 

amortecimento do PEPCV. 
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4.6.1.2.6 AGGI de Manejo dos Recursos Naturais (AGGI_MRN) 
 
As ações de manejo têm como intento promover a conservação e recuperação das 
condições primárias da área, manejando os recursos bióticos e abióticos em 
conformidade com recomendações científicas e promovendo a recuperação integral dos 
elementos/áreas antropizadas no interior do PEPCV. 
 
As ações de manejo são listadas na seqüência: 
 
AGGI_MRN_1) Elaborar plano de ação para conservar as espécies identificadas na AER 

como ameaçadas ou em perigo.  
 

a) A definição do sistema de manejo das espécies, a elaboração do 
plano deve ser feita com ajuda de especialistas em cada grupo 
faunístico.   

 
b) Deverá ser delineada estratégia para a manutenção dos 

ecossistemas que integram o PEPCV e sua zona de amortecimento, 
visando à formação de corredores ecológicos.  

 
c) Deverão ser coibidas as atividades conflitantes já detectadas no 

PEPCV e entorno tais como: coleta de bromélias e aroeira, 
desmatamentos visando à implantação de atividades agrícolas e 
criação de animais domésticos; caça; pesca; extração de areia, 
alteração dos cursos fluviais.  

 
d) As áreas degradadas deverão ser preferencialmente submetidas ao 

processo de regeneração natural.  
 

i) No caso de recuperação induzida nas áreas totalmente 
desmatadas para pastagens, nenhuma prática de manejo dos 
recursos da Unidade poderá ser implementada sem a orientação 
de um projeto específico autorizado pelo IEMA.  

 
AGGI_MRN_2) Acompanhar o monitoramento ambiental das zonas de recuperação 

(para efetuar a incorporação às zonas permanentes) e áreas 
confrontantes (para incorporação no PEPCV). 

 
AGGI_MRN_3) Elaborar um termo de referência para Plano de Manejo - Fase 2 baseado 

nos resultados das pesquisas previstas no Programa de Pesquisas e 
Monitoramento Ambiental. 

 
AGGI_MRN_4) Retirar ou eliminar (sempre que possível), progressivamente, as 

espécies exóticas que foram introduzidas no PEPCV.  
 

a) Enquanto a situação fundiária não se encontrar definida, e não 
houver a fixação de normas específicas, as criações domésticas 
deverão ser mantidas em terrenos cercados, impedindo o trânsito 
pelas áreas do PEPCV. 
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AGGI_MRN_5) Retirar os animais domésticos do Parque, respeitando-se os 
pertencentes aos ocupantes de terra até que a situação fundiária seja 
regularizada, entretanto, deve-se proibir a entrada de novos animais 
domésticos no Parque, independentemente da situação fundiária. 

 
AGGI_MRN_6) Retirar todo e qualquer resíduo sólido, depositado ao longo das trilhas ou 

dispostos inadequadamente na área do PEPCV, dispondo-o de forma 
adequada e prevendo sua destinação final em conformidade com o que 
prevêem os ditames legais. 

 
AGGI_MRN_7) Estabelecer o controle das águas pluviais em trilhas e caminhos 

existentes no PEPCV. 
 
AGGI_MRN_8) Induzir a recuperação natural da vegetação, a partir de conhecimento do 

estoque de sementes e de sua potencialidade para promovê-la.  
 
AGGI_MRN_9) Instalar placa informativa (ou outro instrumento de comunicação) sobre 

os objetivos das operações executadas nas áreas do PEPCV que 
estiverem sob ação de manejo. 

 
 
4.6.1.2.7 AGGI de Educação Ambiental (AGGI_EA) 
 
AGGE_EA_1) Elaborar um Projeto de Interpretação e Educação Ambiental para o 

PEPCV. 
 

a) O projeto deve contemplar sistema de sinalização educativa e 
interpretativa. 

 

b) Os instrumentos de interpretação e educação ambiental deverão ser 
criados em linguagem acessível e adequada. 

 
i) Deverão ser abordados temas como a utilização de recursos 

naturais e culturais mais característicos, diversidade de ambientes 
e habitats presentes e as espécies da flora/fauna que ocorrem no 
PEPCV de valor especial para conservação. 

 
AGGE_EA_2) Fornecer diretrizes para a estruturação do novo Centro de Visitantes 

visando adequá-lo para a realização de exposições sobre os recursos 
naturais e culturais do PEPCV. 

 
AGGE_EA_3) Elaborar e disponibilizar mapa lúdico e painéis temáticos para as 

atividades de interpretação e educação ambiental do PEPCV. 
 
AGGE_EA_4) Providenciar a elaboração de maquete do PEPCV para exposição no 

Centro de Visitantes. 
 
AGGE_EA_5) Estruturar biblioteca para permitir acesso a informações acerca da 

conservação da biodiversidade. 
 
AGGE_EA_6) Criar calendário de ocorrências naturais que possam ser observadas em 

épocas previstas no PEPCV por visitantes e/ou pesquisadores. 
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a) As ocorrências naturais que integrariam esse calendário poderiam 
ser: as espécies animais possíveis de serem avistadas, espécies 
vegetais em época de florada e frutificação e espécies de aves 
migratórias. 

 
AGGE_EA_7) Elaborar material interpretativo sobre os atributos naturais do PEPCV, 

que não podem ser visitados pelo público visando difundir a importância 
para conservação e porque não podem ser visitados. 

 
AGGE_EA_8) Estabelecer parceria com outras instituições para apoiar as atividades de 

interpretação e Educação Ambiental. 
 
AGGE_EA_9) Subsidiar o desenvolvimento de estratégias para a inclusão da temática 

PEPCV na educação ambiental formal e informal na zona de 
amortecimento. 

 
 
4.6.1.2.8 AGGI de Uso Público (AGGI_UP) 
 
Estas ações têm por objetivo ordenar, orientar e direcionar as atividades que o público 
poderá desenvolver no PEPCV, em relação à recreação, lazer, interpretação e educação 
ambiental, assim como pretendem prever ações relativas à recepção e atendimento aos 
visitantes. 
 
As ações de uso público são listadas na seqüência: 
 
AGGI_UP_1) Elaborar e implementar plano de uso público do PEPCV.  

 
a) Deverá ser elaborado um manual com normas, projeto de sinalização 

com indicações de atividades permitidas ou não nos pontos mais 
visitados e nos principais pontos de acesso.  

 
b) Deverá haver ampla divulgação da existência de normas e do seu teor. 

Esta ação emergencial terá como objetivo principal a adequação destas 
atividades já desenvolvidas com o zoneamento e as Normas Gerais do 
PEPCV.  

 
c) Os locais sujeitos a essa ação emergencial são aquelas freqüentadas 

pelo público devido ao maior apelo turístico: Lagoa de Caraís e Dunas 
D’ Ulé. 

 
AGGI_UP_2) Elaborar um Projeto Específico de Recreação para ordenar as áreas de 

uso público do PEPCV.  
 

a) A infra-estrutura mínima sugerida para estas áreas de uso público nas 
quais serão desenvolvidas atividades recreativas é: centro de 
visitantes, locais de descanso e contemplação próximos à Lagoa de 
Caraís.   

 
b) A construção das instalações deve-se dar preferência aos materiais de 
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construção que não causem impacto na paisagem e que sejam de fácil 
manutenção pelo poder público.  

 
c) O Centro de Visitantes deve incluir preferencialmente: um auditório, 

sala/escritório de funcionários para preparação de material 
interpretativo, banheiros, lugar para atendimento de primeiros socorros 
e central de rádio para emergências (estes dois últimos itens podem 
estar alocados na sede do Parque alternativamente).  

 
d) As trilhas e áreas de circulação devem conter placas indicativas, 

educativas e informativas.  
 

e) O desenho arquitetônico das estruturas deve ser padronizado.  
 
f) Todos os “pontos de parada” devem ser identificados com placas.  
 
g) Deverão se definir regras e o calendário de visitação de acordo com a 

capacidade de suporte do ambiente para a visitação.  
 
h) O projeto recreativo deverá prever a elaboração de material informativo 

(folhetos, painéis, placas e outros), contendo as normas de visitação, 
referentes às atividades de recreação e disponibilização para o público 
no Centro de Visitantes, nos Centros de Apoio à Fiscalização Norte e 
Sul.  

 
i) Deverão ser estabelecidos roteiros específicos para os distintos 

públicos alvo.  
 
j) O tempo de visitação e o tamanho dos grupos de visitantes deverão ser 

planejados, em função da infra-estrutura física existente e do pessoal 
disponível para atender os visitantes.   

 
k) Todo visitante deverá passar pelo Centro de Visitantes para pagar 

ingresso, pegar mapas, ver exposições e receber orientações sobre: 
programas de excursões, medidas de segurança, guias, trilhas 
interpretativas, alterações provocadas pelo homem e procedimentos na 
visita ao PEPCV.  

 
l) Deverão ser previstos pontos para a instalação de lixeiras 

padronizadas (que não possam ser abertas por animais silvestres) e 
sistematizada a coleta de resíduos sólidos no PEPCV. 

 
AGGI_UP_3) Implantar sinalização viária na rodovia ES 060 padronizada e voltada ao 

turismo no PEPCV e APA de Setiba. 
 
AGGI_UP_4) Estruturar o PEPCV para recepção de pessoas portadoras de deficiências.  
 

a) Deverão ser estudadas formas de acesso e transporte para este 
público à Lagoa de Caraís, Dunas D’ Ulé para que possam participar 
das atividades de recreação em contato com a natureza.  
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b) As instalações existentes de apoio ao uso público e o novo centro de 
visitantes deverão ser adaptadas para o atendimento desse público.  

 
 Deverão ser previstas trilhas interpretativas para esse público. 

 
AGGI_UP_5) Elaborar e executar planejamento específico para o atendimento do evento 

denominado de “Passos de Anchieta”.  
 

a) Deverá ser mensurado o impacto da passagem de pedestres sobre a 
fauna e flora.  

 
b) Deverão ser fixadas normas para a passagem dos participantes no 

interior do PEPCV. Para a elaboração dessas normas deverá ser 
ouvida a organização do evento.  

 
c) O IEMA deverá designar equipe técnica para acompanhamento do 

evento, definido o tipo de abordagem a ser feita durante o evento. 
 

d) O Planejamento deverá contemplar a mensuração dos impactos, 
prevendo, nos casos de descumprimento das normas fixadas, a adoção 
de medidas de manejo que irão desde a educação ambiental até, no 
caso de implicações à biodiversidade do PEPCV, a suspensão das 
atividades em prol da recuperação do ambiente. 

 
e) Dada a relevância do evento deverá ser realizada expansão das 

normas fixadas, assim como do relatório de acompanhamento e 
monitoramento dos impactos junto ao conselho consultivo da Unidade. 

 
AGGI_UP_6) Implementar roteiros interpretativos na área de uso público, de acordo com 

os temas ambientais e culturais já identificados.  
 

a) Capacitar equipe de guias/condutores e funcionários do PEPCV que 
irão atender aos visitantes. 

 
AGGI_UP_7) Identificar outras trilhas com potencial para interpretação e educação 

ambiental através de estudos complementares. 
 

a) Essas trilhas deverão ser identificadas em outros ambientes naturais 
que poderão ser usados como pontos de visitação no Parque ainda não 
contemplados nas trilhas já existentes e identificadas.  

 
b) Realizar estudos para investigar o potencial para desenvolvimento de 

novas atividades de uso público na Lagoa Feia.  
 
c) Elaborar estudo abrangendo a capacidade de suporte dos ambientes.  
 
d) Esse estudo deverá avaliar os pontos positivos e negativos de abertura 

da Lagoa Feia referentes à visitação e a viabilidade de implantação de 
estacionamento em áreas preteritamente alteradas.  
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AGGI_UP_8) Elaborar projeto para a implantação de cantina e “eco loja” no PEPCV.  
 

a) O IEMA deverá fixar as diretrizes do projeto, normas, formas de 
concessão de serviços, remuneração e aplicação dos recursos.  

 
i) A aplicação do recurso deverá ser revertida para o PEPCV. 

 
AGGI_UP_9) Elaborar projeto para a implantação de cobrança de ingresso no PEPCV.  
 

a) Esse projeto deverá envolver a GRN/IEMA e assessoria jurídica do 
IEMA. 

 
b) Deverá ser realizada pesquisa junto aos usuários e/ou visitantes sobre 

a cobrança de ingresso. 
 
AGGI_UP_10) Equipar o PEPCV com materiais de primeiros socorros e resgate.  

 
a) O corpo funcional do Parque deverá ser previamente capacitado para a 

prestação de primeiros socorros a vítimas.  
 
b) Deverão ser envidados esforços para firmar parceria com o corpo de 

bombeiros e a Cia. de Polícia Ambiental visando ofertar o adequado 
atendimento em casos de acidentes no interior do PEPCV. 

 
AGGI_UP_11) Monitorar os impactos da recreação e turismo no PEPCV.  

 
a) Todas as trilhas do PEPCV deverão ter os impactos de visitação 

monitorados e a capacidade de carga recreativa estabelecida.  
 
b) O monitoramento indicará quais os locais que podem ser visitados, os 

meios de transporte possíveis de serem utilizados para deficientes 
físicos e as atividades que serão possíveis em cada área de visitação 
permitida.  

 
i) O acesso na UC com veículo para deficiente físico deverá ser objeto 

de regulamento pelo IEMA. 
 
c) As avaliações de impacto podem ser feitas visualmente pelos técnicos 

da Unidade e/ou através de estudo específico a ser desenvolvido pelo 
subprograma de monitoramento ambiental.  

 
d) Caso alguma atividade de recreação esteja comprovadamente 

ocasionando danos que ameacem o alcance dos objetivos do PEPCV, 
deverá ser reformulada, suspensa, ou em casos extremos proibida. 

 
AGGI_UP_12) Elaborar material interpretativo sobre as trilhas e sítios de visitação do 

PEPCV.  
 

a) Esse material deve conter mapas, informações sobre os ecossistemas, 
recursos naturais e culturais específicos do Parque. 
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b) O material de divulgação do PEPCV deverá abordar minimamente:  
 

i) A inserção regional, os principais acessos ao Parque;  
 
ii) A localização e uma breve descrição dos principais atrativos do 

Parque;  
 
iii) As normas de comportamento do visitante;  
 
iv) As recomendações sobre o uso de roupas, materiais e 

equipamentos individuais adequados e os cuidados com 
documentos e materiais pessoais.  

 
c) Esse material deverá conter advertências ao visitante do tipo quanto: 

 
i) À existência de quaisquer perigos potenciais que possam colocar 

sua vida ou saúde em risco;  
ii) Ao impedimento de atividades fora das zonas permitidas; a 

proibição de deixar lixo em qualquer parte do Parque, exceto nos 
locais estabelecidos para essa finalidade;  

 
iii) À condição de que registro fotográfico e filmagem sobre a fauna só 

poderão ser feitas de maneira que os animais não sejam 
molestados. 

 
AGGI_UP_13) Produzir materiais complementares de divulgação (manuais, livros, CD's, 

jogos educativos, revistas e outros) que deverão ser expostos e vendidos 
nas instalações destinadas a este fim, junto ao Centro de Visitantes ou 
Sede Administrativa do PEPCV. 

 
AGGI_UP_14) Definir a logomarca do PEPCV, visando uniformizar a representação da 

Unidade, criando uma identidade para seus produtos. 
 
AGGI_UP_15) Formar uma equipe de funcionários, monitores treinados pelo IEMA para 

atender aos visitantes. 
 

a) Guias locais devem ser preferencialmente moradores da região, bons 
conhecedores das trilhas, devendo ser previamente treinados, 
capacitados e cadastrados para receberem os visitantes no PEPCV.  

 
b) Os regulamentos de condutas e normas das atividades guiadas serão 

elaborados pelo IEMA e o grupo de monitores. 
 
AGGI_UP_16) Permitir o uso de aparelhos ou instrumentos sonoros somente nos casos 

de pesquisas científicas e atividades de educação ambiental devidamente 
autorizadas.  

 
AGGI_UP_17) Promover análises integradas da capacidade de suporte, controle de 

impactos e monitoramento das trilhas. 
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AGGI_UP_18) Elaborar estudo de viabilidade econômica para a concessão29 de serviços 
e/ou atividades de Uso Público considerando a necessidade de promover 
a integração do Parque à vida econômica e social das comunidades 
vizinhas, conforme Lei 9.985/00, artigo 27, parágrafo 1º.  

 
AGGI_UP_19) Permitir que os horários de abertura e fechamento do PEPCV sejam 

alterados em uma hora por ocasião do horário de verão, GRN/IEMA.  
 
AGGI_UP_20) Desenvolver um projeto de educação ambiental para o PEPCV de forma a 

subsidiar seu uso público e propiciar a melhoria da relação com os atores 
locais.  

 
a) Este projeto deverá ser elaborado pelos técnicos do PEPCV com apoio 

da GRN e da Gerência de Educação Ambiental (GEA) do IEMA.  
 
b) Estruturar o programa para o atendimento aos visitantes, alicerçado 

nas informações existentes no Plano de Manejo, de forma a permitir a 
seleção do público a ser abrangido pelos diferentes temas do projeto 
de educação ambiental do PEPCV.  

 
i) Capacitar e treinar os funcionários, voluntários, parceiros e 

estagiários para atuarem na implantação do Projeto.  
 
ii) Repassar em todas as atividades de educação ambiental 

informações sobre o PEPCV, seu objetivo, os atributos naturais que 
abriga, sua importância para a conservação da biodiversidade local, 
os tipos de problemas que enfrenta e as soluções que estão sendo 
adotadas para contorná-los, entre outros.  

 
iii) A linguagem a ser adotada deverá ser compatível com o público-

alvo, devendo fazer uso de todos os meios de comunicação 
disponíveis, de forma a despertar seu interesse na conservação.  

 
iv) A avaliação do projeto deve ser periódica, com a finalidade de 

contornar e corrigir eventuais distorções existentes.  
 
AGGI_UP_21) Atualizar os vídeos sobre o PEPCV.  

 
a) Os vídeos devem abordar, no mínimo, os objetivos de criação da 

Unidade, apresentando ações de proteção e manejo, educação 
ambiental e pesquisa.  

 
b) O vídeo deve abordar ações desenvolvidas junto às comunidades.  

 
 

                                        
29 O pagamento das concessões deverá ser realizado em serviços e/ou meios, conforme a necessidade do PEPCV, objetivando 
assegurar a viabilidade da sua administração no que tange à proteção dos recursos naturais.  
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AGGI_UP_22) Revisar e confeccionar um folheto sobre o PEPCV para divulgação de 
seus objetivos e zoneamento.  

 
AGGI_UP_23) Produzir material voltado ao trabalho de educação ambiental na região, 

particularmente abordando a Unidade de Conservação, salientando seus 
ecossistemas e destacando os aspectos culturais da região.  

 
AGGI_UP_24) Criar um novo centro de visitantes que sirva de núcleo de difusão de 

conhecimentos e de educação ambiental.  
 
AGGI_UP_25) Implantar a atividade de visitação científica no PEPCV, considerando a 

proximidade da Unidade com Faculdades e Universidades relevantes no 
Estado do Espírito Santo. 

 
a) As possibilidades de realização da atividade serão divulgadas no site 

do IEMA.  
 
b) O IEMA estabelecerá a regra e as instruções para a conduta das 

futuras rotinas de visitação com esse público-alvo, informando aos 
visitantes científicos sobre o objeto de estudo e os procedimentos que 
serão adotados no campo, antes do seu deslocamento para o PEPCV.  

 
c) O IEMA deverá ser informado previamente pelos pesquisadores sobre 

as rotinas de trabalho que envolverá os visitantes científicos para que 
esses preparem toda a logística necessária.  

 
d) A programação das atividades deverá seguir a seguinte ordem: 

 
i) Deslocamento do grupo até o futuro Centro de Visitantes onde será 

recepcionado e poderá conhecer a exposição interpretativa e 
receber informações sobre o PEPCV. 

 
ii) Encaminhamento do grupo ao responsável pelo acompanhamento 

de pesquisas no PEPCV, que fará breve explanação sobre o objeto 
que está sendo pesquisado, a importância da pesquisa científica e 
seus procedimentos, apresentando ainda a relevância das UCs para 
a pesquisa.  

 
iii) Visita à área de pesquisa;  
 
iv) Retorno ao Centro de Visitantes. 

 
e) Esta atividade deverá ser agendada com a chefia da Unidade que 

designará um funcionário do Parque encarregado do seu 
acompanhamento. 

 
f) Deverá ser estudada a possibilidade de se implantar uma modalidade 

semelhante para a visitação das escolas da rede municipal e estadual 
de ensino.  
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i) Toda visita será acompanhada por um responsável pela atividade e 
por responsáveis pelos estudantes, escolhidos pela direção da 
escola.  

 
ii) Os profissionais escolhidos pelas escolas ficarão inteiramente 

responsáveis pelos alunos durante a realização das atividades.  
 
iii) A atividade poderá atender também outros grupos de interesse, 

desde que previamente agendados e não coincidentes com os 
grupos de estudantes. 

 
AGGI_UP_26) Avaliar o grau de conscientização, absorção e aceitação dos diferentes 

instrumentos de interpretação oferecidos nas atividades. 
 

a)  Questionários deverão ser aplicados e entrevistas deverão ser 
conduzidas de modo a avaliar o grau de aceitação do programa de 
interpretação ambiental do PEPCV. 

 
b) Para o desenvolvimento desta atividade, deverá ser verificada a 

existência de um questionário-padrão elaborado pela GRN/IEMA, que 
será utilizado. 

 
c) Estabelecer programas de divulgação conjunta para as Unidades de 

Conservação que integram a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no 
Espírito Santo.  

 
i) Essa relação deverá propiciar maior integração e diversidade de 

atividades de visitação a serem oferecidas na região de inserção do 
PEPCV. 

 
 
4.6.1.2.9 AGGI de Infra-Estrutura e Equipamentos (AGGI_IE) 
 
Esta ação tem por objetivo garantir a instalação da infra-estrutura30 adequada ao 
atendimento das atividades previstas nos outros programas. As atividades consideram a 
instalação da infra-estrutura voltada à proteção e administração do PEPCV, bem como a 
melhoria da infra-estrutura existente. 
 
As ações relacionadas à infra-estrutura e equipamentos são listadas na seqüência: 
 
AGGI_IE_1) Desenvolver projetos de infra-estrutura física, adequados e específicos às 

características dos ecossistemas do PEPCV, considerando-se a 
necessidade de adaptar as formas arquitetônicas ao entorno natural e 
garantindo sua funcionalidade com o mínimo impacto ambiental. 

 

                                        
30 Na concepção de infra-estruturas também deverão ser consideradas as restrições de ordem legal vigentes, tais como as previstas no 
Decreto Federal no 84.017/79, que aprova o Regulamento dos Parques Nacionais, aplicadas com as devidas adequações para o 
PEPCV. 
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AGGI_IE_2) Adequar as estruturas existentes e planejar as futuras considerando as 
necessidades de atendimento de pessoas portadoras de deficiências, 
visando permitir uma maior integração desse público com o PEPCV, 
proporcionando-lhes a oportunidade de contato e recreação com a 
natureza, sempre que possível. 

 
AGGI_IE_3) Demolir as instalações existentes em áreas habitadas no interior do 

PEPCV após a regularização fundiária, excetuando-se aquelas que podem 
ser convenientemente reutilizadas para as atividades contidas neste Plano. 

 
AGGI_IE_4) Adotar para todas as construções um estilo arquitetônico que permita uma 

identidade comum, mas que sejam diferenciados entre si pela temática 
que fundamentará a área de uso público. 

 
AGGI_IE_5) Implantar lixeiras e sistema de coleta de lixo em todas as áreas de uso 

público.  
 

a) O material utilizado nas lixeiras deverá se harmonizar com o meio 
ambiente e dificultar o acesso dos animais silvestres ao seu interior.  

 
i) Consultar o DERTES (Departamento de Estradas e Transportes do 

Espírito Santo) sobre a viabilidade de acessos de 
emergência/transposição na rodovia para a equipe funcional do 
PEPCV.    

 
AGGI_IE_6) Avaliar a possibilidade de utilizar nas construções civis técnicas 

ecologicamente corretas, de forma que a própria construção possa servir 
de ensinamento aos visitantes.  

 
AGGI_IE_7) Estudar alternativas para atendimento das demandas relacionadas ao 

atendimento do evento denominado “Passos de Anchieta”, ouvido a 
organização do mesmo. 

 
AGGI_IE_8) Solicitar ao DERTES31 a adequação das placas de sinalização do PEPCV e 

APA de Setiba dispostas ao longo da Rodovia ES 060 (Rodovia do Sol). 
 
AGGI_IE_9) Elaborar projeto de sinalização do PEPCV. 
 
AGGI_IE_10) Implantar a infra-estrutura necessária ao Subprograma de Proteção.  
 
AGGI_IE_11) Recuperar ou readaptar as construções existentes, tais como alojamentos, 

sede administrativa e centro de visitantes. 
 
AGGI_IE_12) Elaborar e executar projeto do novo Centro de Visitantes do PEPCV.  

                                        
31 Departamento de Estradas e Transportes do Espírito Santo. 
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4.6.1.2.10 AGGI de Cooperação Institucional (AGGI_CI) 
 
As ações de cooperação visam estabelecer relacionamento interinstitucional, capaz de 
reunir instituições que contribuam para a gestão do PEPCV e sua zona de amortecimento. 
 
As ações de cooperação institucional são listadas na seqüência: 
 
AGGI_CI_1) Estabelecer Termos de Cooperação Técnica com ONG's, Universidades e 

outras Instituições de Pesquisa para o desenvolvimento de ações e 
estudos direcionados à pesquisa, visitação, educação e conservação 
ambiental. 

 
AGGI_CI_2) Estabelecer Termo de Cooperação Técnica com instituições para 

promover cursos de capacitação de monitores e divulgação do Parque.  
 
AGGI_CI_3) Estabelecer Termos de Cooperação Técnica com as Prefeituras 

Municipais que compõem a Zona de Amortecimento para a divulgação das 
atividades do Parque junto à sociedade em geral. 

 
AGGI_CI_4) Estabelecer parcerias com a Companhia de Polícia Ambiental do Espírito 

Santo, IDAF e IBAMA, visando integrar atividades de fiscalização e 
controle ambiental.  

 
AGGI_CI_5) Articular com ONGs locais, trabalhos conjuntos para a implantação do 

Plano de Manejo. 
 
 
4.6.2 ÁREAS ESTRATÉGICAS (AE) 
 
As áreas estratégicas externas são áreas relevantes para a interação do PEPCV com a 
região onde se insere e com a zona de amortecimento. Essas áreas apresentam 
especificidades, quer por representarem ameaças, ou oportunidades para as quais foram 
delineadas estratégias nos itens subseqüentes. 
 
 
4.6.2.1 Áreas Estratégicas Externas (AEE) 
 
As áreas estratégicas externas (AEEs) são áreas relevantes para interação do PEPCV 
com sua região de inserção, que apresentam situações específicas 
(ameaças/oportunidades) para as quais serão direcionadas estratégias visando reverter 
ou otimizar o quadro em que se encontram.  
 
O estabelecimento das áreas estratégicas tem seu respaldo na Lei nº 9.985/00, que diz 
no seu art. 25, § 1º: “o órgão responsável pela administração da Unidade estabelecerá 
normas específicas regulamentando a ocupação e o uso dos recursos naturais da Zona 
de Amortecimento e dos corredores ecológicos de uma Unidade de Conservação32. 
 
 
                                        
32 De acordo com (IBAMA, 2002). 
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4.6.2.1.1 AEE APA de Setiba (AEE_APA) 
 
♦ LOCALIZAÇÃO 
 
É composto pelas comunidades localizadas na APA de Setiba (Figura 4.6-2) que integram 
a zona de amortecimento do PEPCV. 
 
 
♦ RESULTADOS ESPERADOS 
 
 Programa de interação Parque – entorno para ações de proteção, conservação da 

biodiversidade e visitação do PEPCV implementado. 
 
 Melhoria das condições sanitárias das comunidades residentes na APA de Setiba. 

 
 PEPCV reconhecido pelos atores locais.  

 
 Maior participação dos representantes das comunidades locais no Conselho 

Consultivo. 
 
 
♦ INDICADORES 

 
 Número de representantes das comunidades residentes na APA de Setiba 

participando das atividades promovidas pelo PEPCV. 
 
 Número de autos de constatação, autos de infração e embargos/interdição lavrados. 

 
 Número de representantes das comunidades locais que freqüentam as reuniões do 

Conselho Consultivo. 
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FIGURA 4.6-2: LOCALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES INSERIDAS
NA AEE-APA
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♦ ATIVIDADES E NORMAS 
 
AEE_APA_1) Realizar reuniões e debates nas comunidades locais situadas na APA de 

Setiba para esclarecimentos e divulgação do Plano de Manejo do 
PEPCV.  

 
a) Essa atividade deve ser executada após a aprovação do Plano de 

Manejo.  
 
b) É recomendável solicitar às associações de moradores e a seus 

representantes no Conselho Consultivo do PEPCV o apoio para a 
divulgação do Plano de Manejo.  

 
c) Deverá ser dada ênfase às normas de uso e ocupação e aos limites 

da Zona de Amortecimento. 
 
d) Deverão ser divulgadas às comunidades locais e ONGs, as 

possibilidades de utilização do PEPCV para o desenvolvimento de 
atividades de educação ambiental. 

 
AEE_APA_2) Solicitar às prefeituras a disponibilização de pessoal para auxiliar nas 

atividades de integração PEPCV – entorno.  
 
AEE_APA_3) Agendar com as Secretarias Municipais de Educação e Meio Ambiente 

de Guarapari e Vila Velha a participação das escolas municipais no 
programa de educação ambiental do PEPCV.  

 
a) Promover visitas de grupos de interesse ao Centro de Visitantes, 

em um programa regular de educação ambiental. 
 
b) Promover a participação das escolas nos eventos do PEPCV 

realizados em datas comemorativas.  
 

 
AEE_APA_4) Elaborar e editar cartilha sobre legislação ambiental e o Plano de Manejo 

do PEPCV.  
 

a) As informações que integrarão essa cartilha deverão considerar o 
nível médio de escolaridade dos cidadãos locais e sua capacidade 
de entendimento dos textos e ilustrações. 

 
b) Esse material será distribuído gratuitamente nas associações, 

ONGs e moradores da Zona de Amortecimento.  
 
c) Deverão ser consideradas na formulação dos cadernos as 

especificidades da zona de amortecimento direcionando a 
legislação de acordo com os problemas identificados.  

 
d) A assessoria jurídica do IEMA deverá ser contatada para a 

formulação e/ou acompanhamento da elaboração dessa cartilha.  
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AEE_APA_5) Realizar fiscalização permanente junto às comunidades situadas na APA 

de Setiba e demais áreas que integram a zona de amortecimento.  
 

a) Buscar convênios com as prefeituras municipais, 
SEBRAE/SESI/SENAC, instituições de ensino e pesquisa, ONGs e 
iniciativa privada para a realização de cursos de capacitação. 

 
b) Fazer gestão junto aos órgãos municipais visando ao incentivo ao 

desenvolvimento do comércio de produtos artesanais de forma 
integrada aos planos e programas de governo.  

 
c) Buscar integrar temas do PEPCV nos eventos festivos das cidades 

de Guarapari e Vila Velha.  
 

i) Nessas ocasiões, viabilizar um espaço para a instalação de uma 
exposição itinerante. 

 
AEE_APA_6) Fazer gestão junto às Prefeituras Municipais por meio da Secretaria de 

Educação e Meio Ambiente, para tratar os temas afins com a 
conservação da biodiversidade e uso sustentável dos recursos naturais, 
adotando a área da APA de Setiba como estudo de caso. 

 
a) Deverão ser identificadas experiências de sucesso junto às 

comunidades residentes na zona de amortecimento. 
 
b) As comunidades deverão ser mobilizadas e estimuladas a 

conhecerem e replicarem as experiências de sucesso. 
 
AEE_APA_7) Fazer gestão junto às Prefeituras de Guarapari e Vila Velha para a 

elaboração do Plano Diretor Municipal, conforme previsto no Art. 182 da 
Constituição Federal.  

 
a) Assegurar que o Plano Diretor contemple a proibição da expansão da 

área urbana sobre os espaços protegidos que conformam o entorno 
do PEPCV, em observação ao Art. 49, Parágrafo único da Lei 
9.985/00.  

 
b) Assegurar que o Plano Diretor não contemple ações conflitantes com 

os interesses de conservação da biodiversidade do PEPCV e sua 
zona de amortecimento.  

 
c) Fazer gestão para que seja incluído no Plano Diretor o impedimento 

da instalação de atividades potencialmente degradadoras na Zona de 
Amortecimento do PEPCV. 

 
AEE_APA_8) Promover juntamente com as Prefeituras a formação de brigadas de 

voluntários para combate a incêndios florestais.  
 

a) Essas brigadas ficarão responsáveis por todas as atividades de 
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prevenção e combate a incêndios no PEPCV e sua zona de 
amortecimento.  

 
b) Solicitar ao IBAMA (PREVFOGO) a realização de cursos rotineiros de 

capacitação de voluntários para integrarem essas brigadas.  
 
AEE_APA_9) Divulgar o PEPCV junto aos meios de comunicação disponíveis nos 

Municípios, tais como rádios e jornais.  
 

a) Deverão ser informados os eventos programados pelo PEPCV, bem 
como os horários de funcionamento, novos conhecimentos científicos 
sobre a área e outros informes de interesse da comunidade.  

 
b) Deverão ser priorizadas informações referentes à proteção do 

PEPCV, sua importância e relevância para a preservação e 
conservação da biodiversidade dos ecossistemas de restinga e bioma 
da Mata Atlântica, as normas de uso do PEPCV e seus horários de 
funcionamento. 

 
AEE_APA_10) Promover um evento específico para a divulgação do PEPCV junto aos 

moradores e proprietários rurais residentes na APA de Setiba.  
 
AEE_APA_11) Articular junto às prefeituras municipais de Guarapari e Vila Velha a 

criação de UCs Municipais e áreas de lazer para a população dos 
municípios que promovam a recreação em contato com a natureza.  

 
a) O IEMA poderá oferecer apoio técnico na proposição de criação de 

UCs com o auxílio dos técnicos do Projeto Corredores Ecológicos 
(Unidade de Coordenação do Espírito Santo). 

 
AEE_APA_12) Incentivar e apoiar estudo de resgate histórico da região.  
 

a) A história da região deverá ser utilizada como tema a ser interpretado 
nas atividades de uso público do PEPCV.  

 
b) O resgate histórico poderá ser realizado por meio de parceria com 

instituições de ensino e pesquisa, desde que garantida a ativa 
participação dos atores locais. 

 
AEE_APA_13) Promover programas de conscientização pública sobre ecoturismo e 

fomentar a educação das comunidades locais residentes na APA de 
Setiba, para o recebimento de turistas.  

 
a) Estimular a participação das comunidades nas atividades de 

ecoturismo como produtora e prestadora de bens e serviços aos 
turistas, visando à promoção da geração de trabalho e renda.  

 
b) Deverá ser feita gestão junto ao Governo do Estado e a instituições 

como SENAC, SESC e SEBRAE para a qualificação da mão-de-obra 
local. 
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c) Apoiar as ações da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo (SEDETUR) e das secretarias municipais de 
turismo integrado à “Rota do Sol e da Moqueca” no que se refere ao 
desenvolvimento turístico da região de abrangência da APA de 
Setiba.  

 
d) Incentivar investimentos públicos e privados em infra-estrutura 

turística direta e indireta, capazes de apoiar e desenvolver a atividade 
ecoturística de forma sistemática na região no PEPCV e APA de 
Setiba.  

 
e) Incentivar a criação de roteiros turísticos nos municípios que integram 

a zona de amortecimento do PEPCV. 
 

i) Os roteiros deverão abranger a área do PEPCV, além dos 
atrativos existentes na APA de Setiba e nos municípios de 
Guarapari e Vila Velha. 

 
 
4.6.2.1.2 AEE Bacia do Una (AEE_UNA) 
 
♦ LOCALIZAÇÃO 
 
Essa área estratégica corresponde à bacia hidrográfica do rio Una (Figura 4.6-3), situada 
no município de Guarapari, Espírito Santo. 
 
 
♦ RESULTADOS ESPERADOS 
 
 Maior interação dos proprietários rurais nas ações de proteção da bacia hidrográfica 

do rio Una principalmente no que concerne ao combate à supressão de vegetação, 
uso inadequado do solo e à prevenção da contaminação dos recursos hídricos.  

 
 Maior conhecimento sobre estratégias de conservação da biodiversidade na região de 

inserção do PEPCV. 
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FIGURA 4.6-3: LOCALIZAÇÃO DAS COMUNIDADES INSERIDAS
NA AEE-UNA
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♦ INDICADORES 
 
 Número de voluntários residentes na bacia do rio Una apoiando as estratégias de 
conservação da biodiversidade.  

 
 Número de denúncias encaminhadas ao PEPCV. 

 
 Número de atividades educativas desenvolvidas nas propriedades rurais situadas na 
AEE Una. 

 
 
♦ ATIVIDADES E NORMAS 
 
AEE_UNA_1) Divulgar para os proprietários rurais o Plano de Manejo do PEPCV, 

especialmente as diretrizes delineadas para a zona de amortecimento.  
 
AEE_UNA_2) Articular junto ao poder público municipal para que seja implantado um 

programa de educação ambiental junto às propriedades rurais.  
 

a)  Realizar reuniões e atividades com os proprietários rurais para tratar 
de questões ambientais, organizadas com o apoio dos seus 
representantes no conselho consultivo do PEPCV.  

 
b)  Desenvolver campanha para sensibilizar a população local a 

colaborar com o PEPCV na proteção de sua zona de amortecimento 
por meio de denúncias junto ao IEMA.  

 
c) Deverá ser estabelecido um sistema especial para atendimento e 

resposta aos casos registrados pelos atores locais. 
 
AEE_UNA_3) Promover parcerias e acordos de cooperação técnica com a SEAG, (por 

intermédio da INCAPER e IDAF) e secretarias municipais de agricultura 
e meio ambiente, visando à adoção de práticas conservacionistas e 
orientações sobre procedimentos de conservação de solos e adoção de 
práticas culturais compatíveis com a capacidade de suporte do ambiente.  

 
AEE_UNA_4) Estabelecer campanhas de educação ambiental por meio de atividades 

de sensibilização da população sobre os riscos potenciais à conservação 
da biodiversidade decorrentes da criação de animais silvestres exóticos 
em cativeiro.  

 
a) Os criadores deverão ser orientados quanto aos procedimentos 

exigidos pela legislação para a manutenção de animais em cativeiro.  
 
AEE_UNA_5) Desenvolver plano de desenvolvimento local sustentável para a bacia do 

rio Una.  
 

a) Identificar a forma de apropriação e organização espacial, iniciando 
uma troca de informações para melhor ordenamento das atividades 
de uso e ocupação da terra.  
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b) Fiscalizar e controlar as atividades de caça e coleta, bem como a 

extração de areia.  
 
c) Estabelecer campanha de conscientização ambiental por meio de 

atividades de sensibilização da população sobre as possíveis 
ocorrências de contaminação dos recursos hídricos e do solo.  

 
d) Promover campanhas para a recuperação das APPs e Reservas 

Legais, privilegiando, sempre que possível, áreas potencias para a 
formação de corredores ecológicos. 

 
e) Estimular os proprietários rurais a criarem RPPNs. 
 

AEE_UNA_6) Fomentar a formação de corredores ecológicos na região da bacia 
hidrográfica do rio Una. 

 
a) As propostas devem ser orientadas a conservar os remanescentes 

florestais e recuperar as APPs. 
 
b) Articular junto ao MMA para que as ações sejam acompanhadas 

pelos técnicos da UCE do Projeto Corredores Ecológicos. 
 
 
4.6.2.1.3 AEE Expansão dos Limites do PEPCV (AEE_EXP) 
 
♦ CONTEXTO DA PROPOSIÇÃO 
 
O processo de definição dos limites do PEPCV e da APA de Setiba (criada com o objetivo 
inicial de estabelecer uma zona de amortecimento) tem motivado históricas discussões 
entre a SEAMA/IEMA e a sociedade civil direta ou indiretamente afetada. De forma geral, 
registram-se duas vertentes técnicas distintas acerca da atribuição e poder do Estado na 
criação de UCs, embora existam, entre elas, opiniões intermediárias.  
 
A primeira é favorável à atuação soberana do Estado na definição e criação de áreas 
protegidas, com vistas aos benefícios difusos advindos da conservação da biodiversidade.   
 
A outra vertente defende a premissa de que a sociedade e seus diferentes grupos de 
interesse devam ser consultados e/ou signatários das proposições de limites e de 
categorias de manejo durante os estudos que embasam a criação de UCs, e que o 
Estado não deve propor essas medidas de forma isolada e destituída dos devidos critérios 
técnicos33.  
 
Nesse contexto, sugere-se que o IEMA, considerando os preceitos da Lei 9.985/00, 
proceda consulta aos atores locais para a execução desta diretriz de ampliação dos 

                                        
33 Esta questão foi objeto de discussão quando da criação do SNUC (Lei 9.985/00) e do estabelecimento de seu decreto 
regulamentador. Este Sistema prevê a soberania do Poder Público no caso de proposição de categorias de manejo mais restritas, 
como as Reservas Biológicas e Estações Ecológicas. No caso específico dos Parques e demais categorias de manejo, fazem-se 
necessário que o Poder Público contemple a consulta à sociedade.  
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limites do PEPCV, por intermédio de evento público onde se esclareça à sociedade as 
implicações da ampliação dos limites da Unidade. 
 
 
♦ CRITÉRIOS PARA A DEFINIÇÃO  
 
Considerando todas as variáveis apresentadas pela AER, foram estabelecidos os 
seguintes critérios para a revisão dos limites do PEPCV: 
 
 Manutenção e proteção da diversidade biológica, dando prioridade à conservação de 

remanescentes existentes na APA de Setiba contíguos ao PEPCV; 
 
 Aumento da relação borda-núcleo da UC, ou seja, diminuição (e/ou linearização) do 

perímetro total do PEPCV em relação à sua área total; 
 
 Inclusão, manutenção e proteção dos atrativos turísticos e belezas cênicas existentes 

na APA de Setiba. 
 
 Compatibilidade com as áreas destinadas à preservação propostas pelo PDM de 

Guarapari. 34 
 
 
♦ LOCALIZAÇÃO 
 
Com base nos critérios supracitados, as Figuras 4.6-4 e 4.6-5 apresentam 
respectivamente duas sugestões de áreas de expansão do PEPCV, enquanto a Figura 
4.7-6 mostra a localização geográfica de ambas contemplando tanto as reivindicações 
dos atores locais como os atributos e recursos naturais que integram a Unidade, de 
acordo com os resultados obtidos pela avaliação ecológica rápida realizada para a 
elaboração do diagnóstico ambiental que integra este Plano de Manejo.  
 
Ressalta-se que a proposição tem caráter preliminar e deverá ser objeto de estudo de 
viabilidade pela GRN/IEMA. 
 
 
- AEE DE EXPANSÃO CENTRAL  
 
Esta área é caracterizada por localizar-se na APA de Setiba em área contígua ao limite 
oeste do PEPCV que contém áreas degradadas em seu interior que devem ser 
destinadas à recuperação ambiental (Figura 4.6-4).   
 
 

                                        
34 O material consultado foi à proposta de PDM apresentada pela UFES à sociedade civil do município de Guarapari e na oficina de 
planejamento da APA de Setiba. 
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Figura 4.6-4: Localização esquemática da AE de Ampliação Central do PEPCV. 

 
 
- AEE DE EXPANSÃO SUL  
 
 Esta área é caracterizada por localizar-se em área adjacente ao limite sul do PEPCV, na 
APA de Setiba e por conter áreas degradadas em seu interior que devem ser destinadas 
à recuperação ambiental (Figura 4.6-5).   
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Figura 4.6-5: Localização esquemática da AE Ampliação do Limite Sul do PEPCV. 
 
 
♦ RESULTADOS ESPERADOS 
 
 Ampliação da área do PEPCV abrangendo áreas lindeiras e/ou adjacentes. 

 
 Conservação dos remanescentes florestais situados na AEE_EXP_1 e AEE_EXP_2. 

 
 
♦ INDICADORES 
 
 Número de propriedades situadas nas AEEs desapropriadas e/ou em processo de 

desapropriação.  
 
 
♦ ATIVIDADES E NORMAS  
 
AEE_EXP_1) Deverá ser realizada análise de viabilidade de incorporação das 

AEE_EXP pelo GRN visando subsidiar a tomada de decisão pela alta 
direção do IEMA. 

 
AEE_EXP_2) As áreas integrantes das AEE_EXP devem ser recuperadas, 

desapropriadas e futuramente incorporadas ao PEPCV.  
 
AEE_EXP_3) Devem ser áreas prioritárias para a conservação dos recursos naturais e 
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devem integrar zona de grau máximo de proteção no zoneamento da 
APA de Setiba, enquanto não se recuperam e/ou não são integradas ao 
PEPCV. 

 
AEE_EXP_4) A fiscalização e controle ambiental nessas AEE_EXP e entorno deverá 

ser intensificada com vistas a garantir a integridade da cobertura florestal 
e coibição das atividades de extração mineral de areia. 

 
 
4.6.2.1.4 AEE Controle Ambiental (AEE_CA) 
 
♦ LOCALIZAÇÃO 
 
Estas áreas (Figura 4.6-6) localizam-se em áreas lindeiras aos limites do PEPCV e 
caracterizam-se por possuírem vocação estratégica para a instalação de infra-estrutura, 
capaz de propiciar a adoção de ações voltadas à administração, fiscalização e manejo 
visando garantir a proteção e controle de recursos naturais presentes no PEPCV. Tem 
como objetivo monitorar, prevenir e conter as ações e atividades geradoras de impactos 
e/ou riscos ambientais.  
 
Ressalta-se que a quantidade e distribuição dessas áreas tiveram como princípio a 
sugestão das ONGs e demais atores locais para a instalação de 02 postos de fiscalização 
e informação nas extremidades do Parque e representa um anseio dos atores locais que 
envidam esforços para a gestão do PEPCV. Ressalta-se que a adoção desta proposta 
exigirá o estabelecimento de um grupo de regras concretas de operacionalização, 
principalmente quanto à infra-estrutura, administração e segurança dessas estruturas de 
apoio. 
 
 
♦ RESULTADOS ESPERADOS 
 
 Redução do número de impactos no PEPCV.  

 
 
♦ INDICADORES 
 
 Número de ocorrências registradas no PEPCV. 
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Figura 4.6-6: Áreas Estratégicas de Controle Ambiental
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♦ ATIVIDADES E NORMAS  
 
AEE_CA_1) As áreas de apoio à fiscalização deverão ter implantadas, nesta fase do 

Plano de Manejo, a infra-estrutura e os equipamentos necessários para o 
funcionamento de duas áreas de apoio à Fiscalização.  

 
AEE_CA_2) As áreas de apoio deverão ser dotadas de equipamentos básicos de 

combate a incêndios e primeiros socorros e rádio comunicador interligado 
com a sede do PEPCV e com o IEMA. 

 
AEE_CA_3) Verificar a viabilidade de ligação elétrica nas áreas de apoio de 

fiscalização, se não equipá-los com geradores (ou similar), após a 
avaliação do GRN/IEMA. 

 
AEE_CA_4) A infra-estrutura deverá ser concebida dentro do mais rigoroso padrão 

técnico e dentro das normas oficiais, devendo ser condizente com a 
escolha e utilização de materiais que observem a durabilidade e, 
conseqüentemente, a diminuição de custos de implantação e manutenção, 
a resistência e a rusticidade. 

 
AEE_CA_5) Estas áreas deverão controlar o acesso por caminhos e trilhas existentes, 

objetivando evitar a continuidade dos processos de degradação. 
 
AEE_CA_6) Deverá ser proibido o trânsito de veículo, mantendo-o somente para 

possibilitar o tráfego para vigilância, operações de socorro, pesquisas 
científicas e práticas voltadas à recuperação da área. Deverão ser 
interrompidos os atuais acessos por veículos a partir do extremo norte, 
através da obstrução com barreiras. 

 
AEE_CA_7) Realizar o registro fotográfico periódico das áreas degradadas e de seu 

processo de regeneração, que deverá servir de apoio às atividades de 
educação ambiental, treinamento do corpo funcional e como indicador de 
sucesso do processo de regeneração natural das áreas adjacentes aos 
centros de apoio à fiscalização. 

 
AEE_CA_8) As ações de fiscalização deverão estar vinculadas ao planejamento do 

PEPCV.  
 
 
4.6.2.2 Áreas Estratégicas Internas (AEI) 
 
Segundo o roteiro metodológico35, são áreas relevantes para o manejo e o alcance dos 
objetivos de criação do PEPCV, com identidade fundamentada em condições ecológicas 
peculiares e/ou vocação para atividades específicas, para as quais serão direcionadas 
estratégias visando reverter ou otimizar as forças/fraquezas do PEPCV. 
 

                                        
35 (IBAMA, 2002). 
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Na seqüência, são apresentadas para cada AEI suas localizações, inserções no 
zoneamento, descrição geográfica do espaço, os resultados esperados, seus indicadores, 
atividades e normas. 
 
 
4.6.2.2.1 AEIs de Uso Público (AEIS_UP) 
 
As AEIs de Desenvolvimento e Uso Público têm como objetivo propiciar a visitação 
pública e presumem a necessidade de estabelecimento de parâmetros de avaliação do 
limite aceitável de câmbio do ambiente em que se inserem e/ou perpassam (no caso de 
trilhas)36. Seu planejamento, portanto deverá assegurar que o desenvolvimento das 
atividades de recreação e educação ambiental, seja efetivado de forma compatível com a 
manutenção dos processos biológicos e com a conciliação da cultura37.  
 
 
♦ AEI PORTAL DE SETIBA (AEI_UP_Setiba) 
 
- LOCALIZAÇÃO 
 
Representa o acesso principal ao PEPCV e localiza-se às margens da Rodovia ES 060 
(Figura 4.6-7).   
 
È composta por:  
 
 pórtico de entrada do PEPCV;  

 
 guarita,  

 
 sede;  

 
 garagem;  

 
 estacionamento para visitantes;  

 
 alojamento; 

 
  viveiro;  

 
 antigo centro de visitantes. 

 
 

                                        
36 As AEIS figuram como um potencial interessante para a geração de renda e dinamização da economia local, inclusive podendo vir a 
gerar novos postos de serviços na zona de amortecimento. Alerta-se, contudo, que as atividades de uso público que em princípio 
representam baixo impacto ambiental e social, em muitos casos, onde implantada de forma inadequada e/ou sem monitoramento, seus 
impactos no ambiente podem ocasionar conseqüências negativas do ponto de vista ambiental.   
37 Assim, a estratégia a ser adotada no PEPCV deverá conciliar a vocação turística da região considerando que a visitação/recreação 
pode ocasionar impactos ao ambiente, principalmente em função do aumento do fluxo de turistas em determinada área e época do 
ano, devendo-se prever a implementação de ações de monitoramento que adotem critérios que os minimizem e garantam a sua 
sustentabilidade. 
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FIGURA 4.6-7: Localização da AEI-UP-PSetiba
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- RESULTADOS ESPERADOS 
 
 Infra-estrutura do portal de acesso, guarita, sede, estacionamento e antigo centro de 

visitantes revitalizados e adequados. 
 
 Estruturação do alojamento para a adequada recepção de pesquisadores. 

 
 Implantação de uma “ecoloja” para revenda de souvenirs. 

 
 Implantação de novo centro de visitantes para o PEPCV. 

 
 Recepção/atendimento adequado aos visitantes do PEPCV. 

 
 Visitação controlada. 

 
 
- INDICADORES 
 
 Número de adequações realizadas no espaço denominado de Portal de Setiba. 

 
 Novo centro de visitantes construído. 

 
 “Ecoloja” em funcionamento. 

 
 Número de visitantes recepcionados e cadastrados. 

 
 Número de visitantes satisfeitos com o atendimento dispensado em seu atendimento 

pela equipe do PEPCV e/ou trabalhadores alocados para esta função. 
 
 
- ATIVIDADES E NORMAS 
 
AEI_UP_PS1) Elaborar projeto de revitalização do espaço Portal de Setiba, para 

proporcionar a adequada recepção dos visitantes.  
 

a) Esse projeto deverá conferir identidade e integração das estruturas 
arquitetônicas abrangendo as infra-estruturas e demais espaços que 
integram essa AEI.  

 
b) Integrará o projeto o paisagismo do espaço Portal de Setiba. 
 
 
c) O projeto deverá identificar também o melhor material para o piso da 

área.  
 
d) Nos caminhos e áreas de maior circulação de visitantes a pé deverão 

ser utilizados bloquetes vazados e grama nativa do Parque. 
 
AEI_UP_PS2) O pórtico de entrada deverá ser revitalizado considerando no mínimo as 

seguintes características (Tabela 4.6-1): 
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PORTAL DE ACESSO 
Tema Principais Atividades Instalações e Equipamentos 

Informação, controle 
e informações 
públicas. 

 Controle de entrada e saída de visitantes. 
 Serviço de informação ao visitante. 

 

 Portão de entrada e de saída. 
 Placa Informativa. 
 Guarita. 

 
Tabela 4.6-1: Características do pórtico de acesso do PEPCV. 

 
 
AEI_UP_PS3) A circulação de veículos nas áreas permitidas deverá ser concebida de 

modo a garantir a segurança dos visitantes que adentrem o PEPCV.  
 

a) Elaborar projeto de arquitetura para a adequação do estacionamento 
de veículos e implantá-lo.  

 
b) Essa área deverá comportar veículos de passeio. 
 
c) Não será permitido estacionar veículos fora das áreas de 

estacionamento estabelecidas.  
 
d) Estudar a viabilidade de implantar local para parada de transporte 

coletivo no PEPCV para a recepção, embarque e desembarque dos 
estudantes que visitam o PEPCV em segurança.  

 
i) O projeto deverá prever a forma de operacionalização da entrada, 

manobra e parada do ônibus para embarque e desembarque. 
 
AEI_UP_PS4) Reformular os espaços de recepção de visitantes, recomendando-se a 

elaboração de projeto de novo centro de visitantes, em zona adequada 
para sua alocação (ZUInt). 

 
a) A estrutura deverá ser instalada, observando-se as recomendações 

para implantações de infra-estrutura contidas neste Plano de Manejo. 
 
b) Deve-se examinar a viabilidade de implantação de um pequeno 

circuito de trilhas que permita planejar ações para educação 
ambiental ao mesmo tempo em que torne o mesmo acessível aos 
distintos públicos que visitam o PEPCV.  

 
AEI_UP_PS5) Elaborar e implantar projeto arquitetônico de um novo centro de 

visitantes integrado ao ambiente de inserção.  
 

a) O Centro de Visitantes deverá ser implantado de forma simples e 
harmônica com o ambiente, causando o menor impacto possível no 
ambiente e na paisagem.   

 
i) A localização deverá ser planejada próxima à sede do PEPCV em 

zona de uso intensivo.  
 
ii) O acesso às instalações deverá considerar os caminhos 

existentes (portal de entrada, sede e centro de visitantes). 
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b) Esse novo centro deverá servir de apoio para o público que visita a 
Unidade nas atividades de educação e interpretação ambiental, 
recreação, lazer em contato com a natureza e turismo.  

 
c) O novo centro deverá ter suas atividades orientadas pelo programa 

de uso público que busca introduzir o visitante aos principais 
elementos do ambiente natural do PEPCV de forma sustentável e, 
portanto, toda atividade, instalação e construção deve facilitar esse 
processo. 

 
d) A nova estrutura deverá contar com local para exposição 

interpretativa, recepção e informação.  
 
e) O novo centro de visitantes, assim como as trilhas e sítios de 

visitação, devem ter suas atividades orientadas pelo programa de uso 
público que busca introduzir o visitante aos principais elementos do 
ambiente natural do PEPCV de forma sustentável e, portanto, toda 
atividade, instalação e construção deve facilitar esse processo. 

 
f) Equipar o centro de visitantes pelo menos com:  

 
i) Painéis interpretativos; 
 
ii) Local para exposição de animais taxidermizados; 
 
iii) Auditório;  
 
iv) Sanitários (adaptados para deficientes e crianças); 
 
v) Computadores;  
 
vi) Telas de projeção;  
 
vii)  Projetores; 
 
viii)Aparelho televisor; 
 
ix) Vídeo cassete e aparelho de DVD; 
 
x) Quadro branco. 

 
g) A estrutura do novo centro de visitantes deverá ter minimamente as 

seguintes características desejáveis (Tabela 4.6-2).  
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NOVO CENTRO DE VISITANTES DO PEPCV 

Tema Principais Atividades Potencial de 
Desenvolvimento 

Instalações e 
Equipamentos 

 Informação. 
 Administração. 
 Relações 

públicas. 
 Interpretação 

e educação 
ambiental. 

 Recreação e 
lazer. 

 

 Interpretação 
ambiental. 

 Educação ambiental. 
 Observação. 
 Descanso. 
 Ponto de partida para 

as trilhas com 
monitores. 

 Informação e 
orientação ao 
visitante. 

 

 Tornar conhecido o PEPCV, como detentor de um 
ecossistema a ser preservado na região. 

 Demonstrar a importância do papel social, cultural e 
ecológico do PEPCV. 

 Divulgar os conhecimentos ecológicos das pesquisas 
desenvolvidas no PEPCV. 

 Divulgar materiais didáticos acerca do PEPCV e zona de 
amortecimento; biodiversidade e desenvolvimento 
sustentável. 

 Desenvolver ações educativas integradas na 
comunidade, para reverter os problemas específicos com 
a caça, incêndios, uso indevido do PEPCV, entre outros. 

 Desenvolver atividades de educação ambiental junto à 
comunidade local e visitantes da área, professores e 
estudantes. 

 Oferecer cursos de educação ambiental para 
professores, adolescentes, estudantes e grupos 
organizados. 

 Realizar palestras, projeções de slides e vídeos 
educativos para visitantes, escolas e comunidades rurais 
e urbanas. 

 Desenvolver atividades de uso público, educação e 
interpretação ambiental. 

 

 Painel informativo. 
 Centro de 

Visitantes 
(edificação e 
equipamentos). 

 Mesas e cadeiras. 
 Sanitários. 
 Lixeiras. 
 Folhetos e livros 

diversos. 
 Eletricidade e 

água. 
 Sala de 

exposições. 
 Auditório. 
 Equipamentos 

áudio visuais. 

 
Tabela 4.6-2: Características desejáveis do novo Centro de Visitantes do PEPCV. 

 
 
AEI_UP_PS6) Elaborar e implantar exposições permanentes e temporárias no novo 

centro de visitantes abordando temas relevantes para a conservação da 
biodiversidade no PEPCV e sua zona de amortecimento.  

 
AEI_UP_PS7) Elaborar calendário de atividades educativas para o novo centro de 

visitantes.  
 

a) O calendário deverá ser elaborado em conjunto com a Gerência de 
Recursos Naturais (GRN) e de Educação Ambiental (GEA) do IEMA.  

 
b) O calendário deverá ser divulgado para os municípios que integram a 

zona de amortecimento do PEPCV, ONGs que atuam na região, 
comunidades situadas na APA de Setiba e por meio da mídia  
disponível.  

 
c) Organizar um calendário de apresentações no auditório do novo 

centro de visitantes das pesquisas em andamento no PEPCV. 
 

i) As apresentações devem ser proferidas pelos próprios 
pesquisadores em linguagem simples e de fácil compreensão. 

 
AEI_UP_PS8) Implantar área de descanso com bancos em local sombreado. 
 
AEI_UP_PS9) Instalar lixeiras em locais adequados. 
 
AEI_UP_PS10) Adequar o alojamento para a adequada recepção dos pesquisadores.  
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a) Ao obterem a licença de pesquisa, os pesquisadores poderão utilizar 
as instalações disponíveis no PEPCV destinadas a essa finalidade, 
ficando responsáveis pela manutenção e guarda dos objetos ali 
existentes. 

 
 
♦ AEI TRILHAS DE SETIBA (AEI_UP_Trilhas) 
 
As “Trilhas de Setiba” constituem um importante instrumento de acesso de visitantes aos 
principais atrativos do PEPCV (Tabela 4.6-3). Devem ser planejadas e implementadas de 
acordo com as características biofísicas, respeitando os aspectos a serem preservados 
bem como proporcionar novas experiências aos visitantes, através da interpretação dos 
atrativos existentes ao longo de seu percurso. 
 
 

LOCAL TEMA PRINCIPAIS ATIVIDADES 
Lagoa de 
Caraís 

 Biodiversidade da ictiofauna continental e 
marinha. 

Recreação em contato com a natureza, interpretação e 
educação ambiental e fiscalização. 

Pedra da 
Tartaruga 

 Relevância do PEPCV para a 
conservação do ambiente marinho. 

 Biodiversidade associada ao Arquipélago 
de Três Ilhas. 

 Importância dos ambientes costeiros para 
as aves migratórios. 

Contemplação, interpretação e educação ambiental. 

Dunas D’ Ulé  Dinâmica dos cordões arenosos (dunas) 
e linha de costa. 

 Relevância da vegetação de Restinga 
para a fixação de dunas. 

Contemplação, interpretação e educação ambiental. 

 
Tabela 4.6-3: Características dos atrativos e sítios de visitação do PEPCV. 

 
 
Observa-se que trilhas interpretativas são uma grande ferramenta de manejo de 
visitantes, que podem promover (se bem manejadas) a interação do ser humano ao 
ambiente, com mínimo impacto negativo. São importantes na conservação do PEPCV, 
devendo funcionar como um instrumento de ordenamento e disciplina do ingresso de 
visitantes aos principais atrativos. Configuram o meio pelo qual o visitante passa a 
interagir diretamente com o ambiente, adquirindo consciência e adotando o 
comportamento adequado. Como instrumentos de manejo, as trilhas devem ser 
implementadas com estrutura adequada e integrada ao ambiente, com objetivo de 
minimizar os impactos ambientais.  
 
Sob outro ângulo, as atividades desenvolvidas nos sítios de visitação podem vir a 
impactá-lo. Em função disso, recomenda-se que se proceda no PEPCV o Monitoramento 
de Impactos da Visitação (MIV)38, por ser um método que aceita o princípio fundamental 
do método de dimensionamento de Limite Aceitável de Cambio (LAC)39  e adiciona a este 
último, procedimentos para fazer do manejo de visitação um processo dinâmico para 
diagnóstico de impactos, subsidiando a tomada de decisões. Seu desenvolvimento 
envolve a realização de 10 passos: 

                                        
38 Baseado em (CEPEMAR, 2004). 
39 Limite Aceitável de Câmbio (LAC)39 que surgiu a partir da reformulação do antigo conceito de capacidade de carga e, baseia-se na 
constatação de que qualquer ação em um ambiente natural gera alterações e de que o uso recreativo constitui elemento chave na 
promoção de mudança nas condições sociais e ecológicas.  
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1) Montar equipe multidisciplinar, de acordo com as características levantadas no 
planejamento e mapeamento. 

 
2) Revisar a legislação e as políticas ambientais e de turismo relevantes para a UC ou 

propriedade. 
 
3) Analisar ou elaborar objetivos gerais para o uso da área protegida ou propriedade, 

objetivos específicos para a atividade de ecoturismo e definir objetivos específicos por 
trilha ou local de visitação. 

 
4) Determinar indicadores para monitoramento de cada área. 
 
5) Determinar parâmetros de impactos aceitáveis para cada indicador, incluindo as 

unidades de medida. 
 
6) Determinar a capacidade de carga. 
 
7) Elaborar a Matriz de Monitoramento, incluindo os instrumentos de coleta e compilação 

de dados. 
 
8) Coletar dados iniciais para o monitoramento de todos os indicadores, ajustar os 

instrumentos de coleta e compilação de dados e realizar a primeira etapa de 
treinamento dos responsáveis pelo manejo. 

 
9) Analisar os usos conflituosos ou excessivos observados durante a coleta de dados 

iniciais para o monitoramento e determinar ações de manejo corretivas.  
 
10) Treinar os responsáveis para implementar o MIV. 
 
Dentre os passos supracitados destacam-se, a seguir, por sua relevância, os 4° e 6° 
passos.  
 
Especificamente para as AEI Trilhas de Setiba foram selecionados indicadores para 
monitoramento dos impactos de visitação que se assemelham aos propostos para o 
Parque de Itaúnas (PEI) e ao Parque de Pedra Azul (PEPAZ), ambas as Unidades de 
Conservação estaduais (Tabela 4.6-4). 
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INDICADORES DE IMPACTOS FORMA DE OBTENÇÃO DOS DADOS FREQÜÊNCIA 
 

LIMITE MÁXIMO ACEITÁVEL 
DE IMPACTO AÇÕES DE MANEJO 

Erosão visível na trilha Quantificar os pontos de erosão nas 
seções (de 50 metros) sorteadas 

trimestral 
 

 5% do total de seções em cada 
trilha de acesso ao sítio de 
visitação 

• Restaurar a área erodida; 
Implantar sistema de drenagem de águas pluvias.  

Metragem da largura da trilha Medição da largura da trilha, com trena, 
no início de cada seção sorteada. semestral 5% além da largura inicial • Orientar o visitante para caminhar no percurso da 

trilha.  

FÍ
SI

C
O

S 

Número de trilhas paralelas ou 
duplicadas  

Quantificar o número de trilhas sociais 
abertas pelo público semestral 1 trilha em uma das seções 

inventariadas 

• Orientar sobre o comportamento no Centro de 
Visitantes; 

• Promover a contínua fiscalização. 

Número de danos aos troncos de 
árvores (marcas) 

Quantificar o número de árvores 
danificadas ao longo das margens de 
cada seção 

trimestral 2  árvores danificadas em uma 
seção de 50 metros 

• Desenvolver programa de educação ambiental; 
• Aumentar a fiscalização. 

Número de seções visualizadas 
com presença de espécies exóticas 

Quantificar em quantas seções foram 
visualizadas espécies exóticas semestral 

3 seções  de 50 metros cada 
com espécies exóticas, ainda 
que intercaladas 

• Identificar as espécies introduzidas e eliminá-las 
de forma eficiente. 

B
IO

LÓ
G

IC
O

S 

Quantificação da 
presença/ausência de espécies 
selecionadas 

Quantificar em quantas seções foram 
verificadas a presença/ausência de 
espécies selecionadas 

trimestral 
2 seções de 50 metros cada 
com ausência de espécies 
selecionadas 

• Identificar as espécies presentes e ausentes 
• Desenvolver um programa de educação ambiental 
• Promover a contínua fiscalização 

Número de encontros com outros 
grupos por local de encontro Quantificar o número de encontros semanal 1 encontro com outro grupo no 

mirante • Ajuste na organização do intervalo entre grupos. 

Quantidade de lixo encontrado na 
trilha Coleta, armazenamento e registro. semanal 1 pacote de 10 litros de lixo, ao 

longo de 4 semanas 

• Readequar o programa de educação ambiental; 
• Entregar sacos plásticos para lixo no início da 

trilha. 

Número de reclamações feitas por 
visitantes 

Elaborar um questionário e quantificar as 
reclamações semestral 5 % dos visitantes efetuaram 

queixa 

• Analisar os questionários, priorizando as ações de 
acordo com as necessidades de manejo da 
Unidade e das necessidades dos visitantes. 

Relato de visitantes quanto a 
comportamento indesejável de 
outros visitantes 

Elaborar um questionário e quantificar os 
relatos semestral 5 % dos visitantes efetuaram 

queixa 

• Analisar questionários, priorizando as ações de 
acordo com as necessidades de manejo da 
Unidade e das necessidades dos visitantes. 

TR
IL

H
A

S 
D

E 
VI

SI
TA

Ç
Ã

O
 

SO
C

IA
IS

 

Grau de satisfação Elaborar um questionário e avaliar semestral 15 % dos visitantes não saíram 
satisfeitos com a visita 

• Analisar os questionários e atuar conforme as 
necessidades; 

• Divulgar as regras de mínimo impacto. 

 
Tabela 4.6-4: Principais indicadores de impactos dos sítios de visitação da Unidade. 
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No que se refere à determinação da capacidade de carga, inicialmente ressalta-se que 
o PEPCV possui trilhas implementadas que permitem o acesso aos principais atrativos 
naturais. Os números estipulados a seguir são uma referência para controle de visitantes, 
elaborado mediante o atual estágio de conhecimento desses sítios de visitação, de acordo 
com a fragilidade do ambiente e estrutura disponível.  
 
Por conseguinte, os valores apresentados como capacidade de carga para as trilhas 
seguem metodologia reconhecida, na qual os parâmetros analisados não se limitam ao 
número apresentado de capacidade de carga efetiva sendo apenas uma referência para 
manejo, flexível entre Capacidade Real e Capacidade Física, de acordo com a estrutura e 
a dinâmica da UC. Recomenda-se, portanto, para avaliação da capacidade de carga no 
PEPCV, a consideração de três níveis: 
 
 Capacidade de Carga Física (CCF): limite máximo de visitantes, que comporta um 

espaço definido, em um determinado tempo; seu cálculo é orientado pelos seguintes 
critérios: 

 
- Espaço mínimo de 2m² para que uma pessoa possa se movimentar livremente; 
 
- Superfície disponível determinada pela condição do sítio estudado; 

 
 
- Áreas abertas limitadas por sinalização ou fatores naturais ou fragilidade do terreno; 
 
- Caminhos e trilhas que limitam o espaço e definem o tamanho dos grupos visitantes 

e a distância que deve ser guardada entre eles; 
 
- Duração da visita determinada pelo horário de visitação e pelo tempo real necessário 

para visitar o sítio. 
 
 Capacidade de Carga Real (CCR): limite máximo de visitantes, determinado a partir 

da CCF de um sítio, após submetê-lo a fatores de correção definidos em função das 
características particulares do espaço obtido, considerando-se variáveis físicas, 
ambientais, ecológicas, sociais e de manejo.  

 
 Capacidade de Carga Efetiva (CCE): limite máximo de visitantes permitido, tendo em 

vista a capacidade para ordená-los e manejá-los. 
 
Em função do atual status de conhecimento, a determinação da capacidade de carga 
efetiva (CCE) também deverá ser objeto de determinação na fase de implementação do 
programa de uso público. Deve-se considerar também a existência de outros objetivos e 
atividades além da visitação pública a uma determinada área de visitação da Unidade e 
que para isso são requeridos: pessoal, infra-estrutura e equipamentos, todos passíveis de 
serem contabilizados.  
 
No Encarte 5 (Projetos Específicos) são apresentadas diretrizes para a elaboração e 
aprimoramento do uso público do PEPCV, a ser desenvolvido com base no 
monitoramento dos impactos da visitação e uso público no PEPCV. 
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AEI DAS TRILHAS DA CLUSIA  
 
É uma trilha de pequena extensão onde o visitante poderá desenvolver sua caminhada 
em um percurso de 41,63 m para observação e interpretação temáticas (Tabela 4.6-5). 
 

TRILHA DA RESTINGA 
Tema Principais Atividades Características Potencial de 

Desenvolvimento 
Instalações e 

Equipamentos 
 Conservação da 

Biodiversidade e 
equilíbrio entre as 
ações no ambiente     
terrestre e marinho 

    para a  
conservação      

    dos ecossistemas. 

 Conduzir o visitante 
de forma a 
proporcionar 
experiências de 
interpretação das 
características dos 
ambientes que 
integram o PEPCV. 

 Recreação em 
contato com a 
natureza. 

 

 Trilha 
interpretativa 
guiada.  

 Própria ao 
trânsito de 
pedestres. 

 Trilha da 
Clusia: 41,63 
metros. 

 Desenvolver atividades 
que estimulem a 
interpretação das relações 
fauna flora, associando 
espécies a ambientes e a 
importância de 
conservação do PEPCV. 

 Propiciar experiências de 
educação ambiental. 

 Equipamentos 
de sinalização. 

 Folhetos 
interpretativos. 

 Locais de 
descanso. 

 
Tabela 4.6-5 Características desejáveis da Trilha da Clusia. 

 
 
 
AEI DAS TRILHAS DA RESTINGA  
 
Nesta trilha são conduzidos a maioria dos visitantes do PEPCV. Nela poderão ser 
desenvolvidas dinâmicas de interpretação ambiental a serem aplicadas pelos monitores 
ou condutores de visitantes de ecoturismo (Tabela 4.6-6). Em função dos impactos 
pretéritos incidentes na região do PEPCV decorrentes do arruamento para implantação de 
loteamentos, essa trilha possui um aterramento com material argiloso, que contrasta com 
os ambientes adjacentes ao seu local de inserção, mas que por outro lado delimita o 
espaço de trânsito dos visitantes, induzindo o trajeto a ser percorrido de forma a minimizar 
os possíveis impactos produzidos pelo pisoteio nos ecossitemas protegidos. A trilha conta 
com ponto de partida (encontro com a trilha da clusia) situado próximo a AEI portal de 
Setiba e ponto de chegada situado nas imediações da lagoa Caraís, com paradas 
estratégicas para observação, contemplação e interpretação do ambiente. 
 

TRILHA DA RESTINGA 
Tema Principais Atividades Características Potencial de 

Desenvolvimento 
Instalações e 

Equipamentos 
 Biodiversidade 

marinha (Três 
Ilhas). 

 Ambientes das 
lagoas existentes 
no PEPCV, em 
especial a de 
Caraís. 

 Equilíbrio entre as 
ações no ambiente 

    terrestre e marinho   
    para a 
conservação      
    dos ecossistemas. 

 Propiciar experiência 
de visitação para 
grupos com 
possibilidade de 
compartilhamento de 
mirante da Lagoa de 
Caraís. 

 Recreação em contato 
com a natureza. 

 Visualizar a partir do 
mirante o arquipélago 
de Três Ilhas. 

 

 Trilha linear, 
interpretativa 
guiada.  

 Fiscalização e 
proteção 
permanentes. 

 Própria ao 
trânsito de 
pedestres. 

 Trilha da 
Restinga: 
2.546,00 
metros. 

 

 Interpretar os distintos 
ambientes por onde 
perpassa, utilizando-se 
como material básico a 
visualização de elementos 
naturais das distintas 
fitofisionomias. 

 Relacionar as relações 
existentes entre o domínio 
pedobioclimático e a 
ocorrência de espécies. 

 Propiciar experiências de 
educação ambiental. 

 Equipamentos 
de sinalização. 

 Folhetos 
interpretativos. 

 Locais de 
descanso. 

 
Tabela 4.6-6 Características desejáveis da Trilha da Restinga. 
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Recomendações para as Trilhas da Restinga e Clusia 
 
AEI_UP_TrilhasRC1) Elaborar e implementar projeto específico de Trilha Interpretativa 

da Restinga, contemplando: sinalização, equipamentos 
facilitadores, sistema de drenagem e áreas de descanso. 

 
AEI_UP_TrilhasRC2) Ficarão determinados grupos de no máximo 40 visitantes na trilha 

da Restinga, até que estudos de capacidade de suporte 
comprovem a necessidade de reajuste desse índice. 

 
AEI_UP_TrilhasRC3) O horário das atividades na Trilha deverá seguir o horário 

estipulado para o atendimento ao público definido pelo IEMA. 
 
AEI_UP_TrilhasRC4) Esta atividade poderá ser guiada ou autoguiada.  
 
AEI_UP_TrilhasRC5) O retorno das atividades de recreação em contato com a natureza 

deverá acompanhar o mesmo traçado de ida. 
 
AEI_UP_TrilhasRC6) A manutenção desta Trilha ficará a cargo do IEMA. 
 
AEI_UP_TrilhasRC7) Implantar áreas de descanso que deverão ser distribuídas em 

função das clareiras existentes e equipadas com bancos e 
equipamentos rústicos para apoio aos visitantes. 

 
AEI_UP_TrilhasRC8) Sugere-se privilegiar o tema biodiversidade versus alteração dos 

ecossistemas naturais (Terrestre e Marinho) e o tema afeto à 
qualidade da água para banho (marinha) versus uso e ocupação 
do solo no entorno da Unidade.  

 
AEI_UP_TrilhasRC9) Sempre que possível os alunos (educação formal) deverão 

receber noções básicas de botânica, zoologia, ecologia e 
geografia, ligadas à área de trabalho, através de aulas, 
palestras, filmes, ou pela rede de informatização do 
Parque/IEMA.  

 
AEI_UP_TrilhasRC10) Avaliar as possibilidades, escolher e implementar ao longo das 

Trilhas locais “Postos de Observação de Fauna”, que deverão 
privilegiar pontos onde é maior a probabilidade de avistar uma 
determinada espécie. 
 

a) Esses Postos deverão conter, além do desenho do(s) animal 
(is) mais visto, um texto com algumas informações sobre seu 
comportamento, peculiaridades e biologia. 

 

b) Todo Posto deverá ter um único padrão construtivo, 
constituído por uma pequena cobertura e um painel. 

 
AEI_UP_TrilhasRC11) Proibir a reprodução do som de animais ou de aparelhos, assim 

como o trânsito de veículos (exceto os destinados à fiscalização 
e controle ambiental). 
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FIGURA 4.6-8: Trilhas de Circulação do PEPCV

FONTE:

DADOS CARTOGRÁFICOS: ESCALA GRÁFICA:

ELABORADO POR: DATA:

Levantamento de Campo, Cepemar, 2005

Coordenadas UTM
Datum WGS 84
Meridiano Central -39°W

Marta Oliver
Elizabeth Dell'Orto Setembro/2007

Trilha Principal (Restinga)
Trilha Tropical

PLANO DE MANEJO DO PARQUE
ESTADUAL PAULO CESAR VINHA

0 400 800200
m

Trilha da Clusia



  
 

 

 
RT 307/07 
Setembro/07 

Capítulo 4 
152/250 

 

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do Plano de 
Manejo do Parque Estadual 

Paulo Cesar Vinha
Rev. 00

 

AEI  TRILHA TROPICAL (AEI_UP_TrilhasT) 
 
Essa trilha existe no PEPCV (Tabela 4.6-6) e vem sendo utilizada pelos atores locais de 
forma não autorizada pelo IEMA. Possui 1.219,56 metros de extensão e apresenta claros 
sinais de erosão decorrentes do trânsito de veículos não autorizados para acesso à praia. 
A abertura à visitação representa potencial para desenvolvimento de atividades 
ordenadas, atendimento ao anseio dos atores locais e principalmente oportuniza 
experiência distinta da Trilha da Restinga.  
 

TRILHA TROPICAL 
Tema Principais atividades Características 

Desejáveis 
Potencial de 

Desenvolvimento 
Instalações e 

Equipamentos 
 Biodiversidade e 

diversidade de 
formas de fauna e 
flora. 

 Relevância do 
ambiente de dunas 
e requerimentos de 
conservação. 

 Biodiversidade 
marinha. 

 Interpretação dos 
ambientes 
existentes nas 
Lagoas Feia e 
Vermelha. 

 Equilíbrio entre as 
ações no ambiente 
terrestre e marinho 
para a conservação 
dos ecossistemas. 

 Conduzir o 
visitante de forma 
a proporcionar 
experiências de 
interpretação das 
características 
dos ambientes 
que integram o 
PEPCV. 

 Recreação em 
contato com a 
natureza na praia 
D’ Ulé. 

 Trilha linear, 
interpretativa.  

 Fiscalização 
e proteção 
permanentes. 

 Própria ao 
trânsito de 
Pedestres. 

 Extensão: 
1.219,56 
metros. 

 Interpretar os distintos 
ambientes por onde 
perpassa, utilizando-se 
como material básico a 
visualização de 
elementos naturais das 
distintas 
fitofisionomias. 

 Relacionar as relações 
existentes entre o 
domínio 
pedobioclimático e a 
ocorrência de 
espécies. 

 Desenvolver atividades 
que estimulem a 
interpretação das 
relações fauna/flora, 
associando espécies a 
ambientes e à 
importância de 
conservação do 
PEPCV. 

 Propiciar experiências 
de educação 
ambiental. 

 Equipamentos 
de sinalização. 

 Folhetos 
interpretativos. 

 Locais de 
descanso. 

 
Tabela 4.6-7: Características da Trilha Tropical. 

 
 
RECOMENDAÇÕES DE MANEJO DA TRILHA TROPICAL 
 
AEI_UP_TrilhasT1) Promover a realização de estudos de impactos da visitação pretérita 

não ordenada na Trilha Tropical. 
 
AEI_UP_TrilhasT2) Estabelecer rotina para controle ao acesso de visitantes e 

fiscalização. 
 
AEI_UP_TrilhasT3) Elaborar e implementar projeto específico de Trilha Interpretativa 

Tropical, contemplando: sinalização, equipamentos facilitadores, 
sistema de drenagem e áreas de descanso. 

 
AEI_UP_TrilhasT4) Estabelecer a capacidade de recepção de visitantes e monitorá-la. 
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AEI_UP_TrilhasT5) O horário das atividades na Trilha deverá seguir o horário estipulado 
para o atendimento ao público definido pelo IEMA. 

 
AEI_UP_TrilhasT6) Esta atividade poderá ser guiada ou autoguiada. 
 
AEI_UP_TrilhasT7) O retorno das atividades de recreação em contato com a natureza 

deverá acompanhar o mesmo traçado de ida. 
 
AEI_UP_TrilhasT8) A manutenção desta Trilha ficará a cargo do IEMA. 
 
AEI_UP_TrilhasT9) Proibir a reprodução do som de animais ou de aparelhos, assim 

como o trânsito de veículos (exceto os destinados à fiscalização e 
controle ambiental). 

 
 
AEI TRILHAS DE PESQUISA E FISCALIZAÇÃO (AEI_UP_TrilhasPF) 
 
O PEPCV possui trilhas que no passado eram destinadas à fiscalização e pesquisa. 
Atualmente várias se encontram fechadas pela recomposição da vegetação. Sugere-se 
avaliar a possibilidade de reabertura dessas trilhas junto à alta direção do IEMA, na 
medida em que se efetive a implementação do Plano de Manejo e que a 
operacionalização das mesmas seja eficaz.  
 
Recomenda-se adicionalmente a avaliação de no mínimo os seguintes quesitos como 
subsídio à tomada de decisão: 
 
AEI_UP_TrilhasFP1) Localização nas zonas do PEPCV e normas incidentes sobre as 

mesmas. 
 
AEI_UP_TrilhasFP2) Localização versus áreas prioritárias para aquisição de 

conhecimento e/ou controle de eventos/fenômenos (naturais ou 
não). 

 
AEI_UP_TrilhasFP3) Relação custo benefício da abertura das trilhas, no âmbito 

ambiental e econômico/financeiro. 
 
AEI_UP_TrilhasFP4) Número de ocorrências ou grau de ameaça aos ecossistemas 

decorrentes da existência desses caminhos de circulação no 
interior da Unidade. 

 
AEI_UP_TrilhasFP5) Capacidade operacional instalada no PEPCV. 
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4.6.2.2.2 AEI Rodovia do Sol (AEI_SOL) 
 
♦ LOCALIZAÇÃO 
 
Essa área estratégica localiza-se no trecho da Rodovia ES – 060 e sua faixa de domínio, 
que perpassam a zona de Amortecimento do PEPCV (Figura 4.6-6). 
 
 
♦ RESULTADOS ESPERADOS 
 
 Redução do número de atropelamentos de animais na rodovia do Sol.  

 
 Diminuição de áreas potenciais para ocorrência de focos de incêndio provenientes da 

faixa de domínio das rodovias. 
 
 Redução dos potenciais impactos da manutenção da faixa de domínio da Rodovia do 

Sol, sobretudo nas áreas em que a Rodovia ES 060 limita-se com o PEPCV. 
 
 Controle da expansão urbana em áreas lindeiras à Rodovia ES 060 no trecho que 

perpassa a zona de amortecimento. 
 
 
♦ INDICADORES 
 
 Número de animais atropelados. 

 
 Número de focos de incêndio provenientes da faixa de domínio das rodovias. 

 
 Percentual da faixa de domínio em áreas lindeiras ao PEPCV com adoção de práticas 

de manutenção adequadas. 
 
 Redução de adensamento desordenado em áreas lindeiras a Rodovia Es 060 (trecho 

que perpassa a zona de amortecimento). 
 
 



Figura 4.6-9:Localização da AEI Sol
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Cursos D' Água

Limite Parque Estadual Paulo César Vinha

Rodovia
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♦ ATIVIDADES E NORMAS  
 
AEI_SOL_1) Realizar o controle e monitoramento dos atropelamentos da fauna silvestre 

no trecho da Rodovia ES 060 que perpassa a zona de amortecimento do 
PEPCV.  

 
a) Os trabalhos técnicos deverão considerar os esforços realizados pela 

Concessionária Rodovia do Sol (RODOSOL) de monitoramento de 
fauna atropelada na Rodovia ES 060.  

 
b) Deverão ser determinadas quais as espécies de animais são 

atropeladas no trecho da Rodovia ES 060 que perpassa a zona de 
amortecimento.  

 
c) Estimar o número de animais atropelados anualmente no trecho 

referenciado da Rodovia. 
 
d) Identificar os pontos críticos para atropelamentos ao longo da Rodovia 

ES 060 na Zona de Amortecimento (ZA). 
 
e) Propor estratégias de manejo e ações que possam minimizar as perdas 

decorrentes de atropelamentos. 
 
f) Fazer gestão junto às autoridades competentes para a efetivação das 

medidas mitigadoras avaliando sua efetividade. 
 
AEI_SOL_2) Providenciar junto ao DER-ES (Departamento de Estrada de Rodagem do 

Estado do Espírito Santo) avaliação de alternativas de passagem de fauna 
para não comprometer o fluxo gênico.  

 
AEI_SOL_3) Solicitar ao DER-ES a avaliação da possibilidade de instalação de 

barreiras para o controle de velocidade.  
 
AEI_SOL_4) Solicitar ao DER-ES que observe os quesitos relacionados na realização 

de manutenção da faixa de domínio na zona de amortecimento e, 
principalmente, nos limites do PEPCV.  

 
a) O DER-ES deverá requerer junto aos órgãos competentes autorização 

para realizar a limpeza das áreas limitantes com a Rodovia ES – 060.  
 

i) A limpeza deverá ser vistoriada por funcionário do PEPCV.  
 

b) Deverá ser realizada a coleta de objetos que tenham potencial para 
elevar o risco de incêndios florestais. 

 
AEI_SOL_5) Firmar parceria com a Concessionária RODOSOL para elaboração e 

implementação de plano de combate a incêndios na região da Rodovia ES 
060 que perpassa a zona de amortecimento do PEPCV. 
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AEI_SOL_6) Deverá ser realizada campanha de educação ambiental junto aos 
motoristas e/ou usuários da rodovia visando reduzir os atropelamentos da 
fauna silvestre assim como minimizar os riscos de início de focos de 
incêndio. 

 
a) Considerar as ações de educação ambiental realizadas pela 

Concessionária Rodovia do Sol (RODOSOL).  
 
b) Fazer gestão junto ao DER-ES e a Concessionária RODOSOL para 

realizar as campanhas por intermédio de ações integradas com o 
manejo do PEPCV e sua zona de amortecimento. 

 
i) Estudar a possibilidade de abordar motoristas na praça do pedágio 

nas épocas mais críticas referentes aos impactos de atropelamento 
de fauna e risco de incêndio. 

 
ii) Elaborar folhetos em parceria com a Concessionária. 

 
AEI_SOL_7) Promover ações junto ao DER-ES para mitigar e compensar o 

asfaltamento e duplicação das rodovias, quando da sua realização.  
 

a) Priorizar recursos provenientes da compensação ambiental que 
deverão ser destinados à aquisição de áreas para proceder à 
regularização fundiária e posteriormente ampliar o PEPCV.  

 
b) Nas licenças a serem emitidas pelos órgãos ambientais, deverão 

constar programas de monitoramento de fauna e mitigação de 
impactos.  

 
AEI_SOL_8) Solicitar ao poder público municipal a manutenção das principais estradas 

vicinais utilizadas pela fiscalização do PEPCV. 
 
AEI_SOL_9) Fazer gestão junto ao poder público municipal para a elaboração e 

implantação de Plano Diretor Municipal (PDM). 
 

a) Deverão ser envidados esforços para que o PDM contemple 
zoneamento compatível com as diretrizes de manejo do PEPCV e APA 
de Setiba. 

 
i) Atenção especial deverá ser dada às destinações planejadas pelo 

PDM para as áreas inseridas na APA de Setiba, em especial ao 
entorno da Rodovia ES 060 que atua como vetor de indução ao 
crescimento na região juntamente com a BR 101. 
 
(1) O IEMA e as secretarias municipais de meio ambiente deverão 

utilizar critérios adequados para a emissão de licenças 
ambientais. 
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4.7 ENQUADRAMENTO DAS ÁREAS DE ATUAÇÃO POR PROGRAMAS 
TEMÁTICOS 

 
Segundo o roteiro metodológico do IBAMA40, este deve representar uma abordagem 
diferenciada para a apresentação das ações associadas aos programas temáticos.  
 
A organização em matriz permite a visualização de o quê fazer e onde fazer, dentro de 
quais linhas de ação. Se houver necessidade de organizar todas as atividades de 
educação ambiental da Unidade, por exemplo, a visualização será buscada aqui. 
 
As figuras 4.7-1e 4.7-2 permitem uma leitura horizontal (as ações direcionadas por áreas 
de atuação) e uma leitura vertical (as ações estruturadas segundo os programas 
temáticos), visualizando-se as propostas pelos dois ângulos.  
 
Desta forma, é facilitada ao corpo técnico e parceiros da Unidade de Conservação a 
compreensão do plano de manejo, visando sua execução de acordo com as 
possibilidades que surgirem podendo ser priorizados uma área específica ou um 
determinado programa temático. Para tanto, as atividades e subatividades estabelecidas 
nas Ações Gerenciais Gerais e nas Áreas Estratégicas serão transportadas com sua 
numeração definida no texto para a matriz. 
 
 

 
 

Figura 4.7-1: Modelo de Matriz de enquadramento das ações gerenciais gerais por programas temáticos.  
Fonte: (IBAMA, 2002). 

 
 

                                        
40 (IBAMA, 2002). 
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Figura 4.7-2: Modelo de Matriz de enquadramento das ações gerenciais gerais áreas estratégicas.  
Fonte: (IBAMA, 2002). 

 
 
4.7.1 CONCEITUAÇÃO DOS PROGRAMAS TEMÁTICOS 
 
Os programas temáticos delineados para o PEPCV são apresentados na (Tabela 4.7-1). 
 
 

PROGRAMAS DE MANEJO SUBPROGRAMAS 

Pesquisas Científicas 
Pesquisa e Monitoramento 

Monitoramento Ambiental 

Recreação e turismo 
Uso Público 

Interpretação e Educação Ambiental 

Relações Públicas 

Conscientização e Educação Ambiental 

Controle Ambiental 
Integração com o Entorno 

Incentivo ao Desenvolvimento do Entorno 

Manejo dos Recursos Naturais 
Manejo do Meio Ambiente 

Proteção dos Recursos Naturais 

Redelimitação e Regularização Fundiária 

Administração Operacionalização 

Cooperação Institucional 

 
Tabela 4.7-1: Programas de Manejo do PEPCV. 
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4.7.1.1 Programa de Pesquisa e Monitoramento 
 
O Programa visa aprofundar o conhecimento sobre os aspectos bióticos, abióticos, sócio-
econômicos e culturais do PEPCV e sua zona de amortecimento. Tem como intento 
proporcionar subsídios mais detalhados para a proteção e o manejo ambiental.  Está 
relacionado aos estudos e pesquisas científicas a serem desenvolvidos na UC que 
subsidiem preferencialmente o manejo.  Suas atividades e normas devem orientar as 
investigações científicas e os pesquisadores, visando a que os recursos naturais da UC 
sofram o menor impacto possível. 
 
 
♦ SUBPROGRAMA DE PESQUISA CIENTÍFICA 
 
- OBJETIVO GERAL 
 
Ordenar ações que irão propiciar o aprofundamento do conhecimento sobre os aspectos 
naturais e culturais do PEPCV e sua zona de amortecimento, orientando ações 
necessárias para a realização de pesquisas e estudos que proporcionarão subsídios ao 
manejo dos recursos naturais do PEPCV. 
 
 
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Ampliar a base de conhecimento acerca dos aspectos abióticos, sócio-econômicos e 

culturais do PEPCV e organizá-la sob a forma de acervo. 
 
 Definir as linhas de pesquisas prioritárias e indicar as ações necessárias para 

incentivá-las para o PEPCV. 
 
 Identificar o perfil dos possíveis usuários, objetivos das visitas e possíveis impactos da 

visitação na Unidade. 
 
 
- RESULTADOS ESPERADOS 
 
 Espécies da fauna e flora, processos ecológicos, comunidades e habitats de valor 

especial para conservação conhecidas.  
 
 PEPCV e entorno conhecido em seus aspectos bióticos, abióticos, sócio-econômicos e 

culturais e com acervo bibliográfico sobre o PEPCV organizado. 
 
 Perfil de usuários do PEPCV identificado. 

 

 
- INDICADORES 
 
 Número de autorizações de pesquisas expedidas versus o número de pesquisas 

realizadas no PEPCV, dentro das normas para a realização de pesquisas 
estabelecidas pelo IEMA. 

 
Número de pesquisas prioritárias realizadas no PEPCV.   
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- REQUISITOS 
 

 Recursos financeiros e humanos disponíveis. 
 Programa de pesquisa do PEPCV divulgado junto às instituições. 
 Pesquisadores interessados e capacitados para desenvolver pesquisa no PEPCV. 
 Autorização para as pesquisas obtidas. 
 Bases de apoio para pesquisas no interior do Parque criadas no PEPCV. 

 
 

- ATIVIDADES PRIORITÁRIAS  
 

 Destinar e captar recursos para pesquisa. 
 Estruturar e operacionalizar o Grupo de Referência e Apoio à Pesquisa (GRAP). 
 Divulgar necessidades e as oportunidades para pesquisa no PEPCV. 
 Identificar pesquisadores, contatá-los e solicitar a elaboração dos projetos. 
 Instalar infra-estrutura física mínima para realização de pesquisas na Unidade. 

 
 
♦ SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO AMBIENTAL 

 
- OBJETIVO GERAL 
 
 Monitorar quaisquer fenômenos ou alterações (naturais ou induzidas), que ocorram ou 

que possam ocorrer no PEPCV e sua zona de amortecimento, registrando sua forma, 
freqüência, intensidade e impactos decorrentes como forma de subsidiar a proposição 
de medidas de controle. 

 
 
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Acompanha a evolução dos processos ecológicos e do uso e ocupação do solo e 

recursos naturais no PEPCV e zona de amortecimento. 
 
 Monitorar a implantação do Plano de Manejo. 

 
 
- RESULTADOS ESPERADOS 
 
 Sistema de monitoramento ambiental elaborado. 
 Recuperação dos recursos naturais do PEPCV monitorado. 
 PEPCV utilizado de acordo com a sua categoria de manejo. 
 Monitoramento do Plano de Manejo do PEPCV realizado. 

 
 
- INDICADORES 
 
 Relatórios de monitoramento produzidos com periodicidade. 
 Número de imagens de satélite e/ou fotografias aéreas interpretadas. 
 Número de técnicos treinados e/ou atuantes nas atividades de monitoramento 

ambiental. 
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- REQUISITOS 
 
 Recursos humanos e financeiros disponíveis. 

 
 Infra-estrutura e equipamento para os monitoramentos disponíveis. 

 
 Ações de mobilização e integração com o entorno que propiciem o envolvimento e 

participação dos atores locais no monitoramento e gestão do PEPCV e sua zona de 
amortecimento. 

 
 
- ATIVIDADES PRIORITÁRIAS 
 
 Consulta a técnicos e pesquisadores para escolha de indicadores. 

 
 Monitorar a regeneração natural nas zonas de recuperação. 

 
 Monitorar o uso e ocupação do solo no PEPCV e zona de amortecimento. 

 
 Monitorar os processos de licenciamento ambiental de atividades potencialmente 

poluidoras na zona de amortecimento do PEPCV nos municípios de Guarapari, Vila 
Velha e Anchieta. 

 
 
4.7.1.2 Programa de Uso Público 
 
Este programa tem como objetivo geral ordenar, orientar e direcionar o uso público no 
PEPCV, fomentando o uso indireto e valorização dos recursos protegidos.  Subdivide-se 
nos Subprogramas de Recreação e Turismo, e Interpretação e Educação Ambiental. 
 
 
♦ SUBPROGRAMA DE RECREAÇÃO E TURISMO 
 
 Destina-se ao estabelecimento e ordenamento das atividades que o público pode 

desenvolver no PEPCV, em relação à recreação e lazer.  
 
 A finalidade é o enriquecimento das experiências de caráter ambiental dos visitantes, 

de acordo com as aptidões e potencialidades dos recursos específicos da área.   
 
 As atividades e normas deste subprograma estarão direcionadas para a minimização 

de impactos negativos sobre os recursos naturais, decorrentes do uso público, e para 
o estabelecimento de infra-estruturas de atendimento aos objetivos do subprograma. 

 
 
- OBJETIVO GERAL 
 
Visa promover a visitação e uso público, em conformidade com as aptidões e 
potencialidades dos recursos naturais do PEPCV através da promoção, ordenamento e 
direcionamento de atividades recreativas. 
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- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Planejar e implementar atividades e estruturas de recreação de acordo com o 

zoneamento e normas do PEPCV. 
 
 Capacitar a equipe funcional, guias e condutores de visitantes. 

 
 
- RESULTADOS ESPERADOS 
 
 Visitantes e usuários utilizando o PEPCV de acordo com as Normas Gerais 

estabelecidas pelo Plano de Manejo e IEMA. 
 Atividades e estruturas de recreação harmonizadas com o ambiente natural do 

PEPCV. 
 Visitantes orientados por guias capacitados nas atividades de recreação. 
 Visitas existentes reordenadas, orientadas e monitoradas. 
 Impactos da visitação monitorados e controlados. 

 
 
- INDICADORES 
 
 Número de visitantes registrados por mês. 
 Grau de satisfação do usuário e/ou visitante com os serviços oferecidos pelo PEPCV. 
 Projeto do novo centro de visitantes e trilhas adjacentes elaborado e implantado. 
 Número de trilhas e/ou sítios de visitação com impactos monitorados e controlados. 

 
 
- REQUISITOS 
 
 Recursos financeiros e humanos disponíveis. 
 Placas, folders indicativos/informativos elaborados e instalados. 
 Infra-estrutura de apoio à visitação implantada. 
 Grupo de condutores de visitantes formado, organizado e capacitado. 

 
 
- PRIORIDADES 
 
 Ordenar as visitas que já vêm ocorrendo no PEPCV e sinalizar as trilhas de visitação. 
 Definir capacidade de carga de suporte das áreas de visitação. 
 Elaborar o Projeto Específico de Uso Público. 

 
 
♦ SUBPROGRAMA DE INTERPRETAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
Trata da organização de serviços que transmitam ao visitante conhecimentos e valores do 
patrimônio natural e cultural da área, possibilitando a interpretação de seus recursos. O 
principal objetivo é a promoção da compreensão do meio ambiente e de suas inter-
relações na UC. As atividades e normas devem ser organizadas de acordo com as 
características dos visitantes, em termos de idade, linguagem, nível sócio-econômico etc. 
Serão previstos os meios interpretativos a serem usados, especificados pelas atividades 
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que, por sua vez, serão regulamentadas por normas atinentes. O Centro de Visitantes 
será, por excelência, o local para a maior concentração dessas atividades. 
 
 
- OBJETIVO GERAL 
 
Visa promover a compreensão do ambiente natural e cultural e de suas inter-relações no 
PEPCV, assim como fomentar a adoção de atitudes adequadas à proteção e conservação 
da biodiversidade, através da interpretação e educação ambiental. 
 
 
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Desenvolver e implementar sistemas de interpretação e processos educativos no 

PEPCV. 
 
 Transmitir conhecimentos acerca da importância do PEPCV para a conservação da 

biodiversidade aos atores locais e sociedade em geral. 
 
 
- RESULTADOS ESPERADOS 
 
 Atores locais, visitantes e sociedade em geral conscientizados do papel fundamental 

que o PEPCV representa para a conservação da biodiversidade da zona costeira e 
marinha. 

 
 Visitantes e usuários estimulados ao aprendizado pela infra-estrutura e os serviços 

oferecidos.  
 
 Visitantes e usuários informados e orientados por pessoal capacitado na área de 

educação e interpretação ambiental. 
 
 
- INDICADORES 
 
 Número de atividades, eventos, cursos e palestras apresentadas no Centro de 

Visitantes. 
 
 Número de ingressos e/ou visitantes registrados anualmente. 

 
 Número de atividades de educação e interpretação ambiental oferecidas no PEPCV. 

 
 Número de pessoas conduzindo atividades de educação ambiental no PEPCV. 

 
 Número e variedade de instrumentos educativos/interpretativos elaborados e 

distribuídos. 
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- REQUISITOS 
 
 Recursos humanos e financeiros disponíveis. 
 Equipe de interpretação/ educação ambiental formalizada e atuante. 
 Equipe de guias e monitores capacitada. 
 Infra-estrutura do novo centro de visitantes implementada. 

 
 
- PRIORIDADES 
 
 Formar equipe de interpretação/ educação ambiental do PEPCV. 
 Elaborar o Plano de Interpretação e Educação Ambiental para a área de Uso Público. 

 
 
4.7.1.3 Programa de Integração com o Entorno 
 
O objetivo deste programa é proteger o PEPCV através de ações propostas para seu 
entorno. Subdivide-se nos Subprogramas de Relações Públicas, Conscientização e 
Educação Ambiental, Controle Ambiental e Incentivo ao Desenvolvimento do Entorno. 
 
 
♦ SUBPROGRAMA DE RELAÇÕES PÚBLICAS 
 
- OBJETIVO GERAL 
 
Objetiva promover o PEPCV em relação à sua importância, finalidades e atividades junto 
à população zona de amortecimento, bem como junto a organismos públicos e privados, 
estaduais, nacionais e internacionais. 
 
 
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Difundir a relevância do PEPCV entre a população da zona de amortecimento e para 

outras localidades no Estado e no País. 
 
 Estabelecer relacionamento do IEMA com instituições financiadoras, patrocinadores e 

parceiros. 
 
 Captar recursos para implementação dos Programas de Manejo do PEPCV. 

 
 Inserir as diretrizes de conservação da biodiversidade do PEPCV em políticas de 

desenvolvimento municipal, estadual, regional e nacional. 
 
 
- RESULTADOS ESPERADOS 
 
 População da zona de amortecimento informada sobre a Importância do PEPCV.  
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 Parcerias estabelecidas com organizações públicas e privadas para execução das 
atividades do Plano de manejo. 

 
 Fontes de recursos para apoio às atividades necessárias à implementação deste 

Plano de Manejo identificadas.  
 
 Mídia esclarecida sobre o objetivo do PEPCV e seu Plano de Manejo. 

 
 Sociedade, ONGs e iniciativa privada envolvida na consecução dos objetivos de 

manejo do PEPCV. 
 
 
- INDICADORES 
 
 Número de visitas e/ou contatos oficiais com organismos públicos e privados. 
 Número de matérias publicadas na imprensa e/ou comunicados informativos oficiais 

sobre o PEPCV. 
 Número de instituições apoiando o PEPCV. 
 Número de parcerias formalizadas. 
 Montante de recursos obtidos para a implementação do Plano de Manejo. 

 
 
- REQUISITOS 
 
 Equipe alocada no PEPCV e apoio logístico disponibilizado para o atendimento ao 

público. 
 Recursos financeiros e materiais disponíveis. 
 Equipe do PEPCV capacitada para atividades junto ao público em geral. 

 
 
- PRIORIDADES 
 
 Realizar seminário sobre o Plano de Manejo e Pesquisas do PEPCV.  

 
 Elaborar material informativo sobre o PEPCV e reproduzir mapa do PEPCV e zona de 

amortecimento para distribuição nas escolas de Guarapari. 
 
 Informar às instituições que apóiam o funcionamento de Unidades de Conservação 

sobre a conclusão do Plano, suas metas, parcerias e necessidades. 
 
 Elaborar Plano de marketing para sustentabilidade do PEPCV. 

 
 

 SUBPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
 
Refere-se a um processo educativo de conhecimento e valorização da área, do meio 
ambiente e da qualidade de vida, dentre outros.  Pretende-se atingir os dirigentes e as 
comunidades dos municípios vizinhos à UC e especialmente os moradores da 
circunvizinhança. 
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- OBJETIVO GERAL 
 
Visa a integrar o PEPCV no contexto local e conscientizar os atores locais acerca do valor 
do PEPCV para a conservação da diversidade ambiental e cultural por intermédio de 
ações de educação ambiental e de outros mecanismos que auxiliem a integração do 
PEPCV com o entorno. 
 
 
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Desenvolver atividades de educação ambiental na zona de amortecimento. 

 
 Promover atividades educativas voltadas para conservação ambiental junto à rede 

pública de ensino do município de Guarapari. 
 
 Divulgar o Plano de Manejo. 

 
 Produzir material didático sobre o PEPCV e conservação dos recursos naturais para 

apoiar o ensino formal e estudos sobre a região. 
 
 
- RESULTADOS ESPERADOS 
 
 Comunidades da zona de amortecimento conscientizadas e cooperantes com a gestão 

do PEPCV. 
 
 Temática sobre conservação da biodiversidade inserida no conteúdo das disciplinas 

escolares da rede de ensino municipal. 
 
 Plano de Manejo do PEPCV compreendido pelos atores locais. 

 
 Sistema Nacional de Unidades de Conservação conhecido pelos agentes 

multiplicadores e seu valor compreendido. 
 
 Atores locais mais informados sobre a importância da conservação do PEPCV. 

 
 
- INDICADORES 
 
 Número de materiais didáticos elaborados e aplicados. 
 Número de treinamentos promovidos e de pessoas capacitadas. 
 Número de atores locais envolvidos nas atividades. 
 Número de multiplicadores capacitados. 
 Número de pessoas participando dos projetos de educação ambiental. 
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- REQUISITOS 
 
 Recursos materiais, humanos e financeiros disponíveis. 

 
 Existência de uma equipe técnica, alocada no PEPCV e capacitada para desenvolver 

atividades de Educação Ambiental. 
 
 Estabelecimento de convênio e parcerias estabelecidas com as Secretarias Municipais 

de Educação e meio Ambiente de Guarapari.  
 
 Material didático/educativo disponível. 

 
 
- PRIORIDADES 
 
 Formalizar convênios e parcerias para execução de atividades de conscientização e 

educação ambiental. 
 
 

 SUBPROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL 
 
Refere-se às ações de controle, fiscalização e monitoramento das áreas do entorno da 
UC, além de proteger os recursos naturais do Parque contra interferências exógenas. 
 
 
- OBJETIVO GERAL 
 
Objetiva o desenvolvimento das ações de controle, fiscalização e monitoramento da zona 
de amortecimento de modo a prevenir e minimizar impactos ambientais com influência 
sobre o PEPCV. 
 
 
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Reduzir a desinformação e falta de integração das instituições no controle ambiental 

na zona de amortecimento. 
 
 Monitorar os Impactos negativos na zona de amortecimento do PEPCV. 

 
 Obter apoio dos atores locais para a promoção da conservação no PEPCV e zona de 

amortecimento. 
 
 Envidar esforços para o estabelecimento de parcerias para a implementação das 

ações de educação e controle ambiental. 
 
 Atuar de forma integrada com os demais órgãos responsáveis pela fiscalização 

ambiental. 
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- RESULTADOS ESPERADOS 
 
 Ecossistemas existentes na zona de amortecimento fiscalizados e monitorados. 
 Desmatamento e retirada de areia ilegal na zona de amortecimento controlados.   
 Remanescentes de Mata Atlântica e restinga conservados. 

 
 
- INDICADORES 
 
 Número de ações de fiscalização realizadas. 
 Redução da área desmatada (área e percentual). 
 Diminuição do número de autos de infração. 
 Redução das atividades predatórias (desmatamento, extração de areia). 
 Número de acordos, convênios e parcerias firmadas. 
 Número de atividades conjuntas de fiscalização e controle ambiental realizadas. 

 
 
- REQUISITOS 
 
 Recursos humanos e materiais disponíveis. 
 Intercâmbio de informações e apoio dos órgãos de controle ambiental. 
 Convênios e/ou ações de fiscalização e controle ambiental integrada efetivados. 

 
 
- PRIORIDADES 
 
 Estabelecer convênio com a Cia. de Polícia Ambiental para efetivar ação de controle 

ambiental conjunta. 
 
 Inserir a fiscalização do PEPCV e zona de amortecimento como prioridade no Plano 

de Fiscalização Integrada da Mata Atlântica.  
 
 

 SUBPROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO ENTORNO 
 
Refere-se à apresentação de alternativas de desenvolvimento sustentável a ser 
implementado para os moradores da área de influência do PEPCV, bem como a 
proposição de mecanismos de incentivo à alternativa de desenvolvimento. 
 
 
- OBJETIVO GERAL 
 
Este subprograma visa incentivar a utilização sustentada dos recursos pelos atores locais 
para conservação dos recursos naturais do PEPCV e zona de amortecimento. 
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- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Incentivar as comunidades locais para a adoção de alternativas de desenvolvimento 

sustentável no entorno do PEPCV. 
 
 Incentivar a criação de Reservas Particulares de Patrimônio Natural (RPPN) e outras 

formas de conservação em terras privadas na zona de amortecimento do PEPCV. 
 
 
- RESULTADOS ESPERADOS 
 
 Atividades agropecuárias desenvolvidas na zona de amortecimento com base em 

práticas sustentáveis e retorno econômico às famílias, sem aumentar a área alterada 
dos ecossistemas adjacentes. 

 
 Estratégia de formação de corredores ecológicos na zona de amortecimento formulada 

de forma participativa. 
 
 Alternativas de desenvolvimento sustentável para a zona de amortecimento 

identificada. 
 
 
- INDICADORES 
 

 Número de propriedades adotando técnicas alternativas e sustentáveis. 
 Número de eventos multiplicadores de técnicas alternativas e sustentáveis.  
 Número de pessoas treinadas para adoção de técnicas alternativas. 
 Número de organizações da sociedade civil organizada da zona de amortecimento 

atuando na conservação do PEPCV. 
 Redução de área desmatada na zona de amortecimento do PEPCV. 

 
 
- REQUISITOS 

 
 Recursos humanos e financeiros disponíveis. 
 Conselho consultivo do PEPCV em funcionamento. 

 
 
- PRIORIDADES 

 
 Orientar a elaboração de seus Planos de Desenvolvimento Local Sustentável no 

município de Guarapari, com ênfase na bacia hidrográfica do rio Una. 
 
 Informar as comunidades da zona de amortecimento sobre alternativas às atividades 

que desenvolvem, bem como sobre a legislação que regulamenta o uso do entorno do 
PEPCV. 
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4.7.1.4 Programa de Manejo do Meio Ambiente 
 
Este programa visa garantir a proteção e a evolução natural dos ecossistemas através da 
conservação de amostras representativas para garantir sua função de preservar o 
patrimônio natural para as futuras gerações. 
 
 

 SUBPROGRAMA DE MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS 
 
Refere-se ao manejo e diretrizes para uso dos recursos naturais e culturais da UC, 
enquanto intervenções necessárias ao tratamento desses recursos.  As atividades e 
normas deste subprograma estarão voltadas, principalmente, para a reintrodução de 
espécies nativas, eliminação de espécies exóticas e recuperação/restauração de sítios 
arqueológicos. 
 
 
- OBJETIVO GERAL 
 
Visa conservar os recursos naturais do PEPCV, bem como recuperar os ambientes 
degradados, garantindo a perpetuação das comunidades, populações e espécies naturais 
e manter a sua biodiversidade. 
 
 
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar as intervenções necessárias à manutenção dos recursos naturais. 
 Manejar espécies ameaçadas ou em perigo para sua conservação. 
 Restaurar ecossistemas alterados no PEPCV. 

 
 
- RESULTADOS ESPERADOS 
 
 Intervenções necessárias ao manejo estabelecidas. 
 Ecossistemas, habitats, comunidades, populações e espécies do PEPCV 

conservados. 
 Habitats ou ecossistemas degradados recuperados. 
 Biodiversidade mantida. 

 
 
- INDICADORES 
 
 Aumento do número de registros de presença das espécies em perigo e ameaçadas. 
 % de área recuperada no PEPCV. 
 Redução do número de áreas impactadas no PEPCV. 

 
 
- REQUISITOS 
 
 Recursos humanos e financeiros disponíveis. 
 Infra-estrutura e equipamentos (GPS, imagens de satélite, mapas temáticos). 
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- PRIORIDADES 
 
 Recuperar ecossistemas degradados no PEPCV e em áreas estratégicas externas 

destinadas à sua expansão. 
 
 Estabelecer estratégia de formação de corredores ecológicos. 

 
 

 SUBPROGRAMA DE PROTEÇÃO 
 
Refere-se à proteção dos recursos naturais da Unidade, assim como a segurança dos 
usuários e funcionários que a freqüentam.  Suas atividades e normas serão direcionadas 
para ações de proteção aos recursos da Unidade; para as proibições de caça, pesca e 
coleta de espécies; proibição de introdução de espécies exóticas; informação aos 
usuários dos perigos porventura existentes na Unidade de Conservação; atividades 
específicas de proteção, como sinalização, fiscalização e cercamento. 
 
 
- OBJETIVO GERAL 
 
Objetiva garantir a manutenção da integridade dos recursos naturais através da proteção 
de patrimônio natural e físico (equipamentos e infra-estrutura) do PEPCV, bem como 
garantir a segurança dos usuários.  
 
 
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Coibir atividades e ações impactantes à integridade dos recursos naturais, infra-

estrutura física e equipamentos do PEPCV. 
 Implantar sistema eficiente de fiscalização. 
 Garantir a segurança dos usuários do PEPCV. 
 Manter a dinâmica dos ecossistemas e biodiversidade do PEPCV. 

 
 
- RESULTADOS ESPERADOS 
 
 Atividades conflitantes com os objetivos de manejo do PEPCV reduzidas. 
 PEPCV utilizado adequadamente segundo sua categoria de manejo de Parque 

prevista na Lei Federal 9.985/00. 
 Sistema de fiscalização efetivado. 
 Segurança dos usuários garantida. 
 Patrimônio natural e físico do PEPCV protegidos. 

 
 
- INDICADORES 
 
 Diminuição do número de ocorrências no PEPCV. 
 Número de autos de infração lavrados. 
 Número de fiscais capacitados. 
 Redução das áreas do PEPCV submetidas à ação antrópica. 
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- REQUISITOS 
 
 Recursos financeiros e materiais disponíveis. 
 Recursos humanos capacitados e em número suficiente. 
 Postos de apoio à fiscalização (norte e sul) instalados e com pessoal capacitado.  
 Parcerias institucionais de cooperação firmadas. 

 
 
- PRIORIDADES 
 
 Formar e capacitar equipe de fiscalização. 
 Implantar e equipar os postos de apoio à fiscalização. 
 Formalizar parceria com a Cia. de Polícia Ambiental. 

 
 
4.7.1.5 Programa de Operacionalização 
 
Este programa visa a garantir a funcionalidade do PEPCV através da regularização da 
situação fundiária, implantação do sistema de administração e manutenção, construção 
da infra-estrutura e aquisição de equipamentos, de modo a fornecer a estrutura 
necessária para o desenvolvimento dos outros programas. Está subdividido nos 
Subprogramas de Redelimitação e Regularização Fundiária, Administração e 
Manutenção, e Cooperação Institucional. 
 
 

 SUBPROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 
 
Refere-se à realização do levantamento cartorial, discriminando as áreas dominiais do 
Estado e particulares presentes no PEPCV e sua áreas estratégicas de ampliação, de 
modo a orientar a regularização fundiária da área. 
 
 
- OBJETIVO GERAL 
 
Visa conhecer a situação fundiária do PEPCV e definir estratégia para obtenção da posse 
real da totalidade da área, assim como propor a redelimitação dos limites da Unidade com 
vista à incorporação de ecossistemas adjacentes. 
 
 
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar a situação legal das propriedades, pretensos proprietários e posseiros, no 

PEPCV. 
 Quantificar o montante das indenizações a serem pagas. 
 Iniciar os processos indenizatórios. 
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- RESULTADOS ESPERADOS 
 
 Estratégia para regularização fundiária definida. 
 Plano de regularização fundiária em andamento. 
 Pendências judiciais resolvidas. 

 
 
- INDICADORES 
 
 Número e % de terras particulares e posses indenizadas e desocupadas. 

 
 
- REQUISITOS 
 
 Recursos financeiros suficientes. 
 Acompanhamento técnico para a regularização fundiária. 
 Ação discriminatória procedida. 

 
 
- PRIORIDADES 
 
 Elaborar Projeto Específico para regularização fundiária. 
 Contatar parceiros (como o IDAF e Procuradoria Geral do Estado) para trabalhos em 

conjunto visando à regularização fundiária. 
 
 
- SUBPROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO 
 
 Destina-se a promover a operacionalização de todas as atividades no PEPCV. 

 
 Relaciona-se à organização e ao controle das áreas. É viabilizado pelo quadro de 

pessoal, instalação e equipamentos, o qual considera ideal para o manejo do Parque. 
 
 
- OBJETIVO GERAL 
 
Visa organizar a infra-estrutura administrativa básica para garantir o funcionamento e a 
execução do Plano de Manejo do PEPCV, bem como a conservação de seu patrimônio 
natural.  
 
 
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Dotar o PEPCV de estrutura administrativa, infra-estrutura e equipamentos 

apropriados à implementação do Plano de Manejo. 
 
 Alocar recursos humanos em número suficientes e capacitados adequadamente, no 

PEPCV.  
 
 Garantir a funcionalidade das questões operacionais do PEPCV.  
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- RESULTADOS ESPERADOS 
 
 Programas de manejo implementados. 
 Rotina de administração e manutenção estabelecida. 
 Infra-estrutura e equipamentos bem conservados e em bom estado para uso. 
 Recursos humanos necessários ao funcionamento do PEPCV em número suficiente e 

devidamente capacitados. 
 
 
- INDICADORES 
 
 Plano Operativo Anual elaborado de acordo com as prioridades do plano de manejo e 

incluso no orçamento do IEMA. 
 Número de funcionários envolvidos na administração do PEPCV. 
 Percentual do Cronograma Físico-Financeiro cumprido. 
 Número de atividades prioritárias implementadas. 
 Número de equipamentos básicos adquiridos e em funcionamento.  
 Número de postos de fiscalização em funcionamento.  
 Número de instalações para apoio ao visitante construídas.  
 Número de trilhas mantidas e sinalizadas.  

 
 
- REQUISITOS 
 
 Recursos financeiros, humanos e materiais disponíveis.  
 Documentos administrativos elaborados. 

 
 
- PRIORIDADES 
 
 Elaborar o POA da Unidade. 

 
 Providenciar sistema de sinalização para os principais pontos de acesso do Parque e 

áreas mais visitadas. Novo centro de visitantes.  
 
 Implantar postos de apoio à fiscalização nos limites norte e sul do PEPCV.  

 
 Adquirir equipamentos necessários para fiscalização (embarcações, 

radiocomunicação).  
 
 Confeccionar e instalar as placas de identificação nos limites do PEPCV. 

 
 
- SUBPROGRAMA DE COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL 
 
Refere-se à proposição de ações no sentido de manter relacionamento institucional 
contribuindo para a conservação dos recursos da região e da UC. 
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- OBJETIVO GERAL 
 
Visa a desenvolver, com relacionamento interinstitucional para o adequado 
funcionamento, a proteção e a conservação dos recursos naturais do PEPCV. 
 
 
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Obter apoio do poder público, ONGs, sociedade civil, instituições de ensino e pesquisa e 
iniciativa privada  para as ações de proteção, conservação e gestão do PEPCV. 
 
 
- RESULTADOS ESPERADOS 
 
 Parcerias e cooperações interinstitucionais estabelecidas. 

 
 
- INDICADORES 
 
 Número de instituições identificadas, contatadas e envolvidas com a gestão do PEPCV 

e sua zona de amortecimento. 
 
 Número de acordos, convênios e parcerias firmadas. 

 
 
- REQUISITOS 
 
Recursos humanos alocados no PEPCV. 
Material informativo sobre o Parque e seu plano de manejo elaborados. 
 
 
- PRIORIDADES 
 
 Estabelecer convênios para proteção do PEPCV e zona de amortecimento. 

 
 
4.7.2 ENQUADRAMENTO DAS AÇÕES GERENCIAIS GERAIS POR PROGRAMAS 

TEMÁTICOS 
 
Na seqüência apresenta-se o enquadramento das ações gerenciais gerais por programas 
temáticos (Tabela 4.7-2). Ressalta-se que essas ações integram as atividades dos 
programas referenciados no item 4.8.1. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS EXTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio 
Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação 
e Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação e  
Regularização 

Fundiária 
Administração Operacionalização 

 

a) Divulgar o PEPCV, em particular, 
em relação ao andamento da 
implementação do seu Plano de 
Manejo, para as instituições de 
ensino e pesquisa.   

  

           

b) Promover o PEPCV junto à 
população residente na zona de 
amortecimento, veiculando 
informações sobre o mesmo, sobre 
o Plano de Manejo e as atividades 
que estão sendo realizadas, através 
de reuniões e encontros com as 
diversas comunidades existentes e 
pelos meios de comunicação em 
funcionamento na região. 

  

           

c) Deverão ser identificadas 
lideranças nas sedes de cada 
município para que atuem como 
agentes multiplicadores. 

  
           

d) As lideranças identificadas devem 
ser informadas e conscientizadas 
sobre os objetivos e a importância 
do PEPCV para a comunidade. 

  
           

AGGE_RP_1  
 

 

Estabelecer um canal de 
comunicação visando a promover 

a integração PEPCV com o 
entorno. 

e) As reuniões deverão ser 
realizadas com freqüência pelo 
menos uma vez por ano. 

  
           

a) Envolver a mídia local, regional e 
estadual na divulgação de 
informações sobre o Parque, 
estabelecendo-se estratégias de 
campanha que considerem a 
aplicação de indicadores de 
correlação entre resultados obtidos 
versus resultados esperados.  

             

b) Deverá ser definido material 
promocional para a arrecadação de 
recursos através da comercialização 
(camisetas, bonés, chaveiros, 
agendas, mapas, vídeos, etc.), bem 
como todas as possíveis estratégias 
de arrecadação de fundos (incluindo 
a possibilidade de concessão de 
serviços).   

             

c) Deverá ser definida uma espécie, 
paisagem ou tipologia de vegetação 
do PEPCV como estabelecimento 
de logomarca.  

             

AGGE_RP_2  
 

Elaborar Plano de Marketing 
para sustentabilidade do 

PEPCV. 

d) Deverá ser feita a divulgação das 
atividades e trabalhos realizados e 
em desenvolvimento no PEPCV, em 
periódicos e/ou informativos 
específicos sobre Unidades de 
Conservação. 

             

AGGE_RP_3 
 

Promover cursos de capacitação 
ou treinamento a serem 
desenvolvidos com a participação 
dos profissionais que prestarão 
serviços ao Parque, tais como 
guias, vigilantes, bilheteiros e 
intérpretes. 

- 
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AGGE_RP_4 Transmitir informações acerca da 
Unidade para os atores locais 
considerando-se a relevância de 
se debater relações 
custo/benefício da existência do 
PEPCV e a conseqüência das 
propostas apresentadas para as 
comunidades do entorno, 
consideradas neste plano. 

- 

             

Legenda:  
   
Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS EXTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio 
Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação 
e Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

AGGE_RP_5 

Divulgar as possibilidades de captação de 
recursos para a implantação do plano, dando 
ênfase às atividades científicas e ecoturisticas, 
devendo-se preparar relação de 
instituições/entidades/organismos 
potencialmente dispostos a doar ou financiar 
atividades dentro e na vizinhança do Parque, 
para viabilizar a implantação das atividades 
planejadas. 

- 

  

           

AGGE_RP_6 Divulgar as possibilidades de uso para 
educação e lazer dentro do Parque. -              

AGGE_RP_7 
 

Elaborar, divulgar e distribuir publicação sobre 
legislação ambiental específica para a zona de 
transição (APA de Setiba) e zona de 
amortecimento (Bacia Hidrográfica do rio Una). 

- 
             

AGGE_RP_8 Produzir material audiovisual e realizar 
programas de divulgação nos meios de 
comunicação local (rádio, TV e jornais). 

- 
             

AGGE_RP_9 Divulgar a Lei do SNUC como legislação que 
garante ao IEMA o controle ambiental na zona 
de amortecimento das Unidades de 
Conservação. 

- 
             

AGGE_RP_10 Divulgar os limites da zona de amortecimento 
estabelecidos pelo plano de manejo do 
PEPCV. 

- 
             

AGGE_RP_11 Divulgar o Plano de Manejo do PEPCV junto 
aos proprietários da Zona de Amortecimento.  
As divulgações poderão ocorrer por meio de 
mídia falada ou escrita, em reuniões abertas à 
comunidade e em reuniões técnicas a serem 
agendadas com os proprietários. 

- 
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AGGE_RP_12 Desenvolver campanhas para integrar o 
Parque ao entorno, esclarecendo às 
comunidades locais sobre a importância da 
existência do PEPCV e da APA de Setiba. 

- 
             

AGGE_EA_1 Atuar junto aos órgãos responsáveis por 
educação, meio ambiente, agricultura e 
turismo para que os valores naturais, históricos 
e culturais do PEPCV sejam incluídos no 
conteúdo programático das escolas da região. 

- 

             

AGGE_EA_2 Incentivar e apoiar o desenvolvimento de 
atividades educativas com a população 
residente na zona de amortecimento visando  
instruí-los sobre a necessidade do 
saneamento básico, formação de corredores 
ecológicos e a importância do PEPCV. 

- 
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AGGE_EA_3 

Promover reuniões e eventos para incentivar a 
introdução de temáticas ambientais referentes 
ao PEPCV nos conteúdos das disciplinas da 

rede de ensino municipal de Guarapari. Para a 
consecução desta ação será necessário. 

a) Promover a inserção 
dos temas ambientais, 
deverá ser planejada 
juntamente com as 
Secretarias de Educação 
e Meio Ambiente 
Municipal, diretores de 
escolas, o IEMA e outras 
organizações 
governamentais e ONGs 
envolvidas com educação 
ambiental. 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação ... 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS EXTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio 
Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação 
e Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

b) Promover a visitação do PEPCV 
pelas escolas e ONGs que atuam na 
zona de amortecimento. 

  
           

c) Promover a capacitação de 
professores da rede municipal de 
ensino para o desenvolvimento de 
atividades de Educação Ambiental. 

             

d) Contatar os possíveis parceiros 
para auxiliar na implementação das 
atividades de educação ambiental. 

             
AGGE_EA_3 

Promover reuniões e eventos 
para incentivar a introdução de 
temáticas ambientais referentes 
ao PEPCV nos conteúdos das 
disciplinas da rede de ensino 
municipal de Guarapari. Para a 
consecução desta ação será 
necessário: 

e) Elaborar material 
didático/educativo sobre o PEPCV 
para orientar o trabalho dos 
professores da rede de ensino 
municipal e para distribuição em 
cursos, palestras e exposições 
(álbum seriado, cartilhas educativas, 
slides, vídeos). 

             

AGGE_EA_4 

Apoiar a realização de eventos 
que promovam a conservação da 
biodiversidade e a adoção de 
alternativas de desenvolvimento 
compatíveis com os 
requerimentos de gestão da 
zona de amortecimento. 

a) Exemplos desses eventos são: Dia 
do Mundial de Proteção do Meio 
Ambiente, Dia da Árvore, assim 
como festas regionais, feiras de 
artesanato e comidas típicas entre 
outras. 

             

AGGE_EA_5 

Firmar um Termo de Cooperação 
com as Prefeituras da Região 
Metropolitana da Grande Vitória 
(RMGV), objetivando apoiar um 
programa de educação 
ambiental para disseminar a 
importância da Conservação da 
Biodiversidade na zona costeira 
e marinha. 

a) Essa parceria terá o PEPCV e a 
APA de Setiba como local de 
desenvolvimento de ações de 
educação ambiental. 

             

a) O programa deverá trazer o 
público-alvo a ser atingido, devendo 
contemplar os proprietários do 
entorno e os alunos das escolas 
rurais do entorno da Unidade. 

             

b) Esse programa deve fornecer ao 
público-alvo informações sobre o 
PEPCV, seu objetivo, os atributos 
naturais que abriga, sua importância 
para a Conservação da 
Biodiversidade local, regional, os 
tipos de problemas que enfrenta e as 
soluções que estão sendo adotadas 
para contorná-los, entre outros. 

             

C) A linguagem a ser adotada deverá 
ser compatível com o público-alvo, 
devendo fazer uso de todos os meios 
de comunicação disponíveis, de 
forma a despertar seu interesse na 
conservação do PEPCV. 
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AGGE_EA_6 
Desenvolver um programa de 
educação ambiental para a zona 
de amortecimento do PEPCV. 

Como forma de conscientização 
ambiental da população do entorno 
deverão ser elaboradas cartilhas 
para a disseminação de práticas de 
saneamento básico, disposição e 
armazenamento de lixo e uso e 
armazenamento de agrotóxicos. 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação ... 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS EXTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

AGGE_EA_7 
Solicitar aos órgãos responsáveis, 
maior controle e fiscalização no 
comércio e uso de agrotóxicos. 

- 
  

           

AGGE_EA_8 
Estabelecer parceria com a SEAG 
para realizar campanhas de uso de 
defensivos agrícolas. 

- 
             

AGGE_EA_9 

Desenvolver atividades educativas e 
preventivas de incêndios nas áreas 
contíguas ao PEPCV. Será dedicada 
especial atenção a estas áreas nos 
períodos de maiores riscos de 
queimadas. 

- 

             

AGGE_EA_10 

Manter a orientação dos agricultores 
sobre a prática das queimadas 
controladas, enfatizando os danos 
que elas acarretam ao meio 
ambiente, reiterando a necessidade 
de solicitarem licença com 
antecedência ao IDAF para 
procederem às queimadas. 

- 

             

AGGE_EA_11 

Solicitar aos agricultores vizinhos ao 
PEPCV e/ou fragmentos florestais 
situados na zona de amortecimento 
que avisem com antecedência 
quando forem fazer queimadas, de 
forma que os funcionários estejam 
atentos à possibilidade de 
propagação do fogo para o PEPCV. 

- 

             

a) Desenvolver folheto sobre 
a proibição da caça e coleta 
de material biológico no 
interior do PEPCV. 

             

b) Realizar reuniões 
periódicas com a 
comunidade do entorno e 
com os municípios que 
constituem a zona de 
amortecimento, abordando 
temas específicos de 
interesse do PEPCV. 

             

c) Colaborar no treinamento 
e capacitação de 
multiplicadores em educação 
ambiental. 

             

d) Conhecer, apoiar e 
participar de eventos 
educativos na zona de 
amortecimento do PEPCV. 

             

e) Estimular a formação de 
outras associações de apoio 
ao PEPCV. 

             

f) Desenvolver campanha 
para sensibilizar a população 
local a colaborar com o 
PEPCV, através de 
denúncias telefônicas sobre 
qualquer tipo de 
contravenção ambiental. 
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AGGE_EA_12 

Fazer gestão junto ao IDAF e 
INCAPER para divulgação dos 
procedimentos necessários para o 
uso das queimadas, bem como 
outras técnicas alternativas ao uso 
do fogo. 

g) Preparar e divulgar 
material didático-pedagógico 
sobre os objetivos e normas 
deste Plano de Manejo. 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação ... 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS EXTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo dos 
Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

h) Fomentar e acompanhar o 
processo de assimilação das 
práticas ecológicas nas 
comunidades existentes na zona 
de amortecimento. 

  

           

i) Registrar e difundir, com 
objetivo histórico e didático, as 
atividades dos projetos 
realizados no PEPCV e 
imediações. 

             

j) Estimular a capacitação dos 
agentes de viagens, guias, 
hoteleiros, transportadores e 
demais profissionais envolvidos, 
para inserção de suas 
atividades nos princípios de 
ecoturismo. 

             

k) Estabelecer, em conjunto com 
as autoridades locais, programa 
de valorização da cultura da 
região. 

             A
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AGGE_EA_12 

Fazer gestão junto ao IDAF e 
INCAPER para divulgação dos 
procedimentos necessários 
para o uso das queimadas, 
bem como outras técnicas 
alternativas ao uso do fogo. 

l) Realizar palestras, seminários 
e reuniões. 

             

AGGE_CA_1 

Realizar o monitoramento 
sistêmico da zona de 
amortecimento, visando 
acompanhar, avaliar e adotar 
ações de fiscalização e 
controle ambiental. 

- 

             

a) Combate à caça de animais 
silvestres e desmatamento. 

             

b) Controle de atividades 
poluentes nas propriedades 
vizinhas. 

             

c) Cumprimento de exigências 
ambientais e legislação relativa 
às APPs, uso de agrotóxicos, 
Reservas Legais, entre outras. 

             AGGE_CA_2 
Deverá ser efetivada e 
intensificada a fiscalização na 
Zona de Amortecimento do 
PEPCV priorizando: 

d) Combate à extração de areia 
e a coleta de espécies nativas. 

             

AGGE_CA_3 
A fiscalização terá, sempre que 
possível, uma abordagem 
educativa e de orientação. 

- 
             

AGGE_CA_4 

Fiscalizar periodicamente a 
zona de amortecimento, 
comunicando sempre que 
necessário aos demais órgãos 
competentes para a adoção 
das medidas cabíveis. 

- 

             

AGGE_CA_5 

Deverá ser designado corpo 
técnico do IEMA para a coleta, 
sistematização e avaliação do 
uso e ocupação do solo na 
zona de amortecimento. 

- 

             

AGGE_CA_6 

Deverá ser verificado o 
cumprimento, por parte das 
propriedades vizinhas, das 
normas ambientais e de uso e 
ocupação do solo da zona de 
Amortecimento. 

- 

             

AGGE_CA_7 

A fiscalização atentará para os 
aspectos das normas de usos 
da zona de amortecimento, 
estabelecidos neste Plano e na 
legislação pertinente. 

- 
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AGGE_CA_8 
Semanalmente uma equipe de 
fiscalização percorrerá a zona 
de Amortecimento. 

- 
             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação ... 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS EXTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio 
Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação 
e Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

AGGE_CA_9 

Registrar em relatório de 
fiscalização, modelo de ficha 
específica, as ocorrências 
verificadas na zona de 
amortecimento. 

- 

  

           

a) Tais ações serão precedidas de 
reuniões de esclarecimento com os 
proprietários e deverão ser 
amplamente divulgadas na mídia 
impressa ou falada. 

             

AGGE_CA_10 

Fazer cumprir a legislação sobre 
a recomposição da Reserva 
Legal e Áreas de Preservação 
Permanente. 
  

b) Sempre que possível, os 
proprietários receberão informações 
sobre as opções de recursos 
disponíveis. 

             

a) Acompanhamento de emissão de 
licenciamentos ambientais para o 
estabelecimento de 
empreendimentos, atividades 
agrícolas e turísticas. 

             

b) Aplicação do Código Florestal 
quanto ao impedimento do uso e 
ocupação das Áreas de 
Preservação Permanente. 

             

c) Cumprimento das exigências 
legais determinadas pela legislação 
ambiental na implantação das 
atividades potencialmente 
poluidoras tais como posto de 
combustível, matadouros, curtume 
e outros. 
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AGGE_CA_11 

Estabelecer instrumentos de 
fiscalização em parceria com as 
comunidades locais e outros 
órgãos estaduais, federais e 
municipais que atuam na região, 
para efetivar a gestão e proteção 
da Zona de Amortecimento, 
quanto ao: 

d) Firmar convênios e parceria com 
as demais UCs, existentes na 
região litorânea compreendida entre 
os municípios de Guarapari e Vila 
Velha, para a fiscalização das áreas 
em que haja sobreposição das 
zonas de amortecimento 
designadas nos respectivos Planos 
de Manejo. 

             

AGGE_MA_1 

Participar do processo de 
elaboração e/ou implantação dos 
Planos Diretores dos Municípios 
do entorno, de modo a influenciar 
na locação dos espaços 
protegidos para a promoção da 
Conservação da Biodiversidade. 

a) Estabelecer um programa para 
efetivação das Reservas Legais nas 
propriedades localizadas na zona 
de amortecimento. 

             

AGGE_MA_2 
O programa deverá divulgar as 
normas e legislações pertinentes 
para o estabelecimento de 
reservas legais. 

a) Esse programa deverá ser 
viabilizado através de parceria com 
Universidades e Instituições 
correlatas, dentro da proposta de 
realização de atividades de 
extensão, observando-se 
corredores ecológicos e áreas 
prioritárias para a conectividade de 
remanescentes. 
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AGGE_MA_3 

A GRN/IEMA deverá procurar os 
órgãos ambientais que atuam na 
zona de amortecimento e 
prefeituras municipais para 
informá-los da delimitação da 
zona de amortecimento e das 
normas estabelecidas no Plano 
de Manejo, em especial na 
definição de Reservas Legais. 

 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS EXTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

AGGE_MA_4 

Preferencialmente, na aquisição de 
áreas para compor a reserva legal 
em consórcio, sugere-se que as 
propriedades a serem adquiridas 
sejam as estabelecidas no Plano de 
Manejo como áreas prioritárias para 
a formação de corredores 
ecológicos. 

- 

  

           

AGGE_MA_5 

As propriedades lindeiras ao PEPCV 
que dispõem de vegetação nativa 
em qualquer grau de alteração 
deverão ter prioridade como áreas 
sujeitas a serem adquiridas com fins 
de compor reservas legais em 
consórcio. 

a) Articular com outras 
instituições estaduais, 
municipais e proprietários a 
proteção de áreas identificadas 
fora do PEPCV como de 
interesse para conservação, 
para criação de UCs ou sua 
transformação em RPPNs. 

             

a) Buscar apoio das 
Universidades, iniciativa 
privada, sociedade civil e 
órgãos de extensão para a 
elaboração e implantação do 
projeto.  

             

b) Desenvolver campanhas 
junto às propriedades rurais 
para a conscientização da 
necessidade da recomposição 
das margens dos corpos 
hídricos.  
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AGGE_MA_6 
Fomentar a elaboração e 
implantação de projeto de 
recuperação das margens do rio Una 
e seus contribuintes. 

c) Identificar órgãos 
financiadores e apresentar o 
projeto. 

             

a) Este conselho não tem 
função deliberativa ou 
normatizadora. 

             

b) Terá entre suas atribuições, 
a análise e a proposta de 
soluções para os problemas de 
interação entre o PEPCV e sua 
zona de amortecimento. 

             

c) A composição do conselho 
deverá ser paritária entre as 
esferas pública, privada e 
sociedade civil organizada. 

             

d) O conselho deverá elaborar 
e aprovar Regimento Interno 
para seu funcionamento. 

             

A
G

G
E 

de
 In

te
gr

aç
ão

 c
om

 o
 E

nt
or

no
 

e) O IEMA deverá fornecer 
subsídios técnicos e 
administrativos para o 
funcionamento do conselho. 

             

 

AGGE_IE_1 Estabelecer Conselho Consultivo 
para o PEPCV. 

f) A presidência do Conselho 
deverá ser exercida pelo IEMA 
conforme previsto no SNUC 
(Lei 9.985/00). 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS EXTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio 
Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

a) Este programa deve ser 
dirigido aos proprietários rurais 
situados na zona de 
amortecimento. 

  
           

b) O programa deve ser 
elaborado e implementado pelos 
técnicos do PEPCV, buscando o 
apoio de outras instituições 
existentes na região que 
disponham de pessoal capacitado 
para a execução dessa tarefa. 

             

AGGE_IE_2 

Desenvolver um programa de 
comunicação acerca das normas 
legais que prevêem a proibição de 
queimadas controladas em 
Unidades de Conservação públicas 
ou privadas.  
 

c) O programa deve enfocar 
técnicas alternativas às 
queimadas, bem como os 
prejuízos causados pelas práticas 
desta atividade. 

             

AGGE_IE_3 

Firmar termos de cooperação 
técnica com os municípios do 
entorno do PEPCV para o 
desenvolvimento de atividades de 
educação ambiental. 

- 

             

AGGE_IE_4 

Estabelecer convênios e/ou termos 
de cooperação com Universidades, 
Instituições de pesquisa, ONGs e 
outros visando ao desenvolvimento 
de atividades ligadas à 
preservação e conservação dos 
recursos naturais que atuam na 
área de influência do PEPCV. 

- 

             

AGGE_IE_5 

Solicitar às empresas responsáveis 
pela energia elétrica e pelo 
saneamento básico para que as 
contas de luz e de água forneçam 
informações sobre o PEPCV. 

 

             

a) Divulgar junto aos órgãos 
municipais de Guarapari e Vila 
Velha o Plano de Manejo, os seus 
limites e as normas e usos 
permitidos na zona de 
amortecimento. 

             

b) Estimular e apoiar os 
municípios da zona de 
amortecimento a elaborarem seus 
Planos Diretores Municipais, 
atentando-se para suas inter-
relações com o PEPCV. 

             

c) Assegurar que os títulos de 
Patrimônio da Humanidade e de 
Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica, conferidos pela 
UNESCO à região de inserção, 
sejam assegurados pelo 
cumprimento de suas 
convenções. 
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AGGE_IE_5 

Solicitar aos órgãos ambientais 
atuantes na região de inserção do 
PEPCV para que todos os 
processos de licenciamento 
ambiental de atividades 
desenvolvidas na zona de 
amortecimento e nos Corredores 
Ecológicos do PEPCV sejam 
remetidos ao IEMA. 

d) Promover a integração do 
PEPCV com a APA de Setiba 
com vistas ao desenvolvimento 
de políticas integradas. Os chefes 
das duas Unidades devem propor 
ações integradas estabelecidas 
nos Planos de Manejo das 
respectivas Unidades. 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS EXTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio 
Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

AGGE_AD_1 
Estimular e orientar a elaboração 
de Plano de Desenvolvimento 
Local Sustentável (PDLS) para a 
bacia do rio Una. 

a) Deverão ser realizadas reuniões 
com a Prefeitura para se discutir e 
definir com as comunidades 
vizinhas ao PEPCV, alternativas de 
desenvolvimento sustentável para 
o entorno do PEPCV, em particular, 
a residentes na bacia hidrográfica 
do rio Una. 

  

           

AGGE_AD_2 

Incentivar a realização de um 
diagnóstico do potencial turístico 
na zona de amortecimento, 
visando ao desenvolvimento 
econômico das comunidades no 
entorno do PEPCV com redução 
dos impactos negativos. 

a) Esta atividade deverá ser 
realizada em parceria com a 
Prefeitura Municipal de Guarapari, 
SEDETUR2, ONGs e faculdades 
com cursos na área de turismo e 
meio ambiente. 

             

a) Participar do processo de 
elaboração e/ou implantação dos 
Planos Diretores dos Municípios do 
entorno, de modo a incluir nestes 
as propostas de desenvolvimento 
de ecoturismo, agroturismo ou 
turismo rural. 

             

AGGE_AD_3 

Incentivar as Prefeituras e 
ONG’s3 locais para a implantação 
de um roteiro turístico e cultural a 
partir de atividades que valorizem 
a diversidade cultural e ambiental 
existentes na porção interiorana 
de Guarapari. 

b) Apoiar os municípios na 
elaboração e implantação da 
Agenda 21, cujas propostas devem 
guardar reciprocidade com o Plano 
de Manejo do PEPCV. 

             

AGGE_AD_4 

Apoiar estudo sobre a viabilidade 
de implementação do ecoturismo, 
do turismo rural, entre outras 
categorias, nos municípios da 
zona de amortecimento. 

a) Articular com o SEBRAE a 
realização de cursos de 
profissionalização nos municípios 
constantes na zona de 
amortecimento. 

             

AGGE_AD_5 
Estimular a criação de Reservas 
Particulares de Patrimônio 
Natural nas propriedades 
vizinhas. 

- 
             

AGGE_AD_6 

Promover a criação de comitês 
de bacia hidrográfica em parceria 
com a GRH (Gerência de 
Recursos Hídricos) e o 
estabelecimento de um programa 
cooperativo de manejo dos 
recursos naturais na zona de 
amortecimento do PEPCV. 

- 

             

a) Estimular, com apoio 
institucional, as experiências de 
sucesso que utilizem técnicas 
ambientalmente sustentáveis e 
envidar esforços para que estas 
sejam incluídas em roteiros agro e 
ecoturísticos. 
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AGGE_AD_7 

Identificar e difundir experiências 
positivas de uso dos recursos 
naturais que favoreçam a 
conservação dos remanescentes 
florestais e ambientes alagados 
no entorno do PEPCV. 

b) Solicitar oficialmente cursos, 
palestras e treinamentos sobre 
turismo junto às Universidades 
ligadas a essa temática para serem 
ministrados nos Centros de 
Visitantes. 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação.

                                        
2 SEDETUR (Secretaria de Desenvolvimento Econômico e turismo do Estado do Espírito Santo).  
3 ONG’s (Organizações Não Governamentais). 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS EXTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio 
Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação 
e Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

a) As instituições envolvidas deverão 
analisar as realidades locais, baseadas nas 
informações previamente dispostas no Plano 
de Manejo, de forma a estimular o uso de 
técnicas mais adequadas à região. 

  

           

b) As instituições como INCAPER, ONGs e 
Universidades que trabalham com a questão 
deverão ser preferencialmente consultadas e 
envolvidas na prestação deste tipo de 
serviço. 

             

AGGE_AD_8 

Articular com as instituições 
governamentais e ONGs, 
para disponibilizar apoio 
técnico aos proprietários da 
Zona de Amortecimento, no 
sentido de estimulá-los a 
adotarem técnicas 
agroecológicas. 

c) As seguintes técnicas agroecológicas 
devem ser incentivadas, tais como: 
adubação verde, adubação orgânica, 
adubação mineral, uso de defensivos 
naturais, combinação e rotação de culturas, 
permacultura, dentre outras. 

             

a) As informações a serem divulgadas 
deverão possuir mecanismos para sua 
constante atualização, principalmente no 
que diz respeito às novas técnicas 
descobertas e ao crescimento, tanto interno 
quanto externo, do mercado consumidor 
deste tipo de produtos. 

             

b) Como uma das formas de estímulo à 
adoção de técnicas produtivas 
ambientalmente corretas, esse programa 
deverá enfocar e divulgar os malefícios 
causados pelo uso de técnicas da agricultura 
tradicional, principalmente, os advindos do 
uso de agrotóxicos e adubos químicos, dos 
terrenos sem curvas em nível, práticas de 
conservação de solo, bem como suas 
conseqüências sobre o solo, a flora, a fauna 
e os próprios usuários/proprietários. 

             

c) O PEPCV deverá designar um funcionário 
para atuar nas articulações junto às 
instituições participantes e aos proprietários, 
bem como no desenvolvimento e na 
implantação deste programa. 

             

d) Para a consecução do programa, deverão 
ser produzidos materiais informativos, 
divulgando as atividades alternativas 
desenvolvidas com sucesso na região. 

             

e) Estabelecer um programa de 
comunicação para apresentação das novas 
atividades alternativas de desenvolvimento 
propostas para a zona de amortecimento. 

             

f) Atuar junto às instituições financeiras da 
região, para uma ação conjunta, visando à 
obtenção de financiamento para o 
desenvolvimento das alternativas de 
desenvolvimento propostas. 
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AGGE_AD_9 

Elaborar em conjunto com 
instituições como a 
INCAPER, dentre outras, um 
programa de divulgação, 
visando à conscientização 
dos produtores quanto aos 
benefícios ambientais, 
sociais e econômicos 
advindos da adoção de 
técnicas de produção 
sustentáveis. 

g) Estabelecer mecanismos para a 
divulgação das linhas de financiamentos 
disponíveis, bem como de todas as 
alternativas de desenvolvimento 
apresentadas nos programas propostos e 
seus respectivos resultados. 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS EXTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio 
Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação 
e Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

h) Incentivar o cooperativismo 
para o desenvolvimento, a 
melhoria e o aproveitamento das 
oportunidades oferecidas pelo 
PEPCV. 

  

           

A
G

G
E 

de
 

A
lte

rn
at

iv
as

 d
e 

D
es

en
vo

lv
im

en
to

 

AGGE_AD_9 

Elaborar em conjunto com 
instituições como a INCAPER, 
dentre outras, um programa de 
divulgação, visando à 
conscientização dos produtores 
quanto aos benefícios ambientais, 
sociais e econômicos advindos da 
adoção de técnicas de produção 
sustentáveis. 

i) Incentivar e apoiar a 
comunidade da zona de 
amortecimento na adoção de 
sistemas agroflorestais. 

             

AGGE_PM_1 
Apoiar estudos para o 
levantamento de fauna e flora dos 
remanescentes da zona de 
amortecimento. 

- 
             

AGGE_PM_2 

Apoiar estudos para os 
levantamentos específicos em 
diversos pontos da zona de 
amortecimento para ictiofauna, 
herpetofauna, avifauna, mastofauna 
e vegetação. 

a) Esse levantamento deve ser 
contínuo (ao longo das estações) 
e ter duração mínima de 2 anos. 

             

AGGE_PM_3 

Apoiar estudos para o 
levantamento sobre todos os 
agrotóxicos utilizados nas 
propriedades existentes na Zona de 
Amortecimento. 

- 

             

AGGE_PM_4 

Deverá ser divulgada junto a 
Universidades, Instituições de 
Pesquisa e laboratórios a 
necessidade de se fazer pesquisas 
com o intuito de verificar, estudar e 
identificar espécies indicadoras 
para o controle e monitoramento 
dos ambientes existentes na zona 
de amortecimento do PEPCV. 

- 

             

a) Os dados levantados poderão 
compor um banco de dados. 

             

b) Os funcionários do PEPCV, ou 
entidade responsável pelo 
levantamento dos dados poderão 
ser treinados no preenchimento 
do questionário a ser aplicado, 
bem como em lidar com o 
público-alvo. 

             

c) Os pontos de amostragem 
definidos a priori são os situados 
nos principais remanescentes 
florestais e no Arquipélago de 
Três Ilhas, podendo ser 
agregados novos pontos. 

             

d) Os dados gerados das coletas 
e análises efetuadas deverão ser 
georeferenciados e 
sistematizados. 

             

e) Com base nas informações 
adquiridas deverão ser montados 
programas específicos de 
conscientização ambiental, a fim 
de sanar os eventuais problemas 
detectados. 
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AGGE_PM_5 

O IEMA deverá incentivar a 
realização de termos de 
cooperação técnica e convênios 
com instituições capacitadas para a 
realização de tais análises e 
estudos. 

e) Caso as informações colhidas 
impliquem medidas preventivas e 
mais restritivas, elas deverão ser 
incorporadas ao plano de manejo 
imediatamente, devendo ser 
aplicadas todas as medidas 
necessárias para sanar os 
problemas verificados. 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS EXTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 
Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

a) As pesquisas devem verificar 
como está a população de aves 
nestes remanescentes, de forma a 
observar se as atividades de caça 
estão presentes nestas áreas a 
fim de subsidiar os programas de 
fiscalização e proteção. 

  

           

b) Esse estudo deverá ter um 
monitoramento contínuo destes 
animais como forma de propor a 
conectividade entre 
remanescentes. 

             AGGE_PM_6 

Apoiar estudos para o 
levantamento de abundância e 
densidade de aves e mamíferos 
em remanescentes nas áreas 
do entorno do PEPCV. 

c) Os estudos deverão ter duração 
de, no mínimo, um ano. 

             

AGGE_PM_7 

Apoiar pesquisas de avaliação 
dos remanescentes do entorno 
do PEPCV, como áreas 
passíveis e efetivas para o 
habitat de populações de 
animais silvestres e 
conectividade entre 
remanescentes. 

a) Os estudos propostos para o 
reconhecimento dos corredores 
devem avaliar o grau de 
preservação dos remanescentes 
florestais. 

             

AGGE_PM_8 

Apoiar pesquisas de avaliação 
das áreas adjacentes ao 
PEPCV que contenham 
espécies exóticas e invasoras 
(fauna e flora). 

a) Os estudos devem procurar 
encontrar meios de controlar a 
entrada de espécies exóticas. 

             

AGGE_PM_9 
Apoiar e participar, quando 
possível, do levantamento das 
características das propriedades 
vizinhas ao PEPCV. 

a) Os estudos devem procurar 
identificar o sistema de produção e 
manejo adotado nessas áreas 
para a detecção de áreas 
vulneráveis a entrada de fogo, 
espécies invasoras, a pragas e 
doenças, e outras alterações que 
possam afetar o PEPCV. 

             

AGGE_PM_10 
Apoiar pesquisas de utilização 
de técnicas de cultivo menos 
impactantes nas propriedades 
do entorno do PEPCV. 

- 
             

AGGE_PM_11 

Apoiar a realização de estudos 
de condicionantes limnológicos 
(causas) e respostas fisiológicas 
de grandes grupos de 
organismos aquáticos afetados 
pelos impactos antrópicos 
existentes na zona de 
amortecimento. 

- 

             

AGGE_PM_12 

Monitorar e avaliar os projetos 
para a construção de barragens 
na zona de amortecimento e 
seus efeitos sobre a avifauna e, 
em particular, a ictiofauna. 

- 

             

AGGE_PM_13 

Apoiar os estudos de 
levantamento da fauna e 
ecologia das comunidades de 
peixes dos rios situados na 
zona de amortecimento e nos 
Corredores Ecológicos do 
PEPCV. 

- 
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a) Atenção especial deve ser dada 
às doenças transmitidas por cães, 
roedores, pombos e outros 
animais que podem afetar as 
populações de animais silvestres e 
o homem. 

             

 

AGGE_PM_14 
Monitorar o impacto e as 

doenças causadas por animais 
domésticos, no entorno e na 

área do PEPCV. b) Deverão ser monitorados outros 
impactos tais como a predação, 
ocupação de nichos e outros.  

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS EXTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio 
Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

AGGE_PM_15 

Monitorar os possíveis impactos 
advindos das criações de animais 
silvestres e exóticos situadas na 
zona de amortecimento e nos 
Corredores Ecológicos do PEPCV. 

 

  

           

AGGE_PM_16 
Monitorar e propor medidas 
mitigatórias ao atropelamento de 
fauna nas rodovias e em áreas 
adjacentes ao PEPCV. 

a) Os pontos de maior 
ocorrência de atropelamentos no 
entorno no PEPCV deverão ser 
identificados e ter definidas as 
melhores formas de mitigação 
dos impactos.   

             

AGGE_PM_17 
Incentivar e apoiar o programa de 
“melhores práticas agrícolas” nas 
propriedades situadas na Zona de 
Amortecimento. 

 
             

AGGE_PM_18 
Propor projeto de criação e manejo 
restrito a abelhas nativas, como 
forma de substituir os apiários 
existentes. 

 
             

a) Os estudos devem prever no 
mínimo: a caracterização do 
perfil socioeconômico do 
caçador; a época de caça, os 
animais mais caçados; a 
procedência dos caçadores; se 
caçam por “esporte”, “lazer” ou 
subsistência, entre outros 
aspectos. 
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AGGE_PM_19 Apoiar a elaboração de estudos 
para avaliação da caça. 

b) Os resultados deverão 
subsidiar os programas de 
educação ambiental e de 
fiscalização. 

             

AGGE_ZA_1 

Realizar, em parceria com os 
órgãos ambientais estaduais e 
federais, o licenciamento das 
atividades potencialmente e/ou 
efetivamente poluidoras 
localizadas na Zona de 
Amortecimento do PEPCV. 

 

             

AGGE_ZA_2 

Avaliar a situação dos 
empreendimentos licenciados pelo 
órgão ambiental estadual e, caso 
já tenha sido licenciado, 
acompanhar as medidas 
mitigadoras constantes nas 
licenças de instalação e operação. 

 

             

AGGE_ZA_3 

Contatar as instituições financeiras 
informando a existência do PEPCV 
e sua Zona de Amortecimento de 
forma a não incentivar o 
financiamento do desenvolvimento 
de atividades incompatíveis com o 
Plano de Manejo. 
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AGGE_ZA_4 

Firmar convênios e parceria com 
os municípios de Guarapari e Vila 
Velha para o desenvolvimento de 
atividades em conjunto no tocante 
à fiscalização, pesquisa, 
monitoramento, definição de 
corredores ecológicos e outros 
temas de interesse. 

 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

AGGI_RF_1 

Realizar levantamento e demarcação 
dos limites do PEPCV, procedendo à 
ampla divulgação sobre esses 
limites, com croquis de localização 
adequados ao entendimento das 
comunidades, difundidos na mídia, 
objetivando não serem mais 
desconhecidos ou ignorados pela 
população da região. 

 

  

           

a) Realizar o levantamento 
fundiário do PEPCV, 
identificando as ocupações 
existentes no perímetro 
definido pelo Decreto de 
criação e nas áreas 
pretendidas a sua ampliação.  

             

b) Realizar o cadastramento 
dos residentes e proprietários 
de terras no PEPCV.  

             

c) Confirmar junto aos cartórios 
regionais se a documentação 
relativa às áreas está 
devidamente regularizada. 

             

d) Contatar os proprietários 
das terras particulares e 
posseiros e informá-los do 
interesse do Governo do 
Estado sobre as mesmas. 
Estes contatos deverão 
sempre possuir um caráter 
amistoso e não impositivo. 

             
AGGI_RF_2 

Criar força tarefa em articulação com 
INCRA, IDAF, PGE e cartórios para 
viabilizar mecanismos de 
regularização fundiária. 
 

e) Caso necessário, realizar 
reuniões periódicas com os 
proprietários para 
esclarecimentos da questão 
fundiária. 

             

AGGI_RF_3 

Reunir e organizar todas as 
informações já levantadas, ou de 
levantamentos futuros descritos em 
Programa específico, para compor 
arquivo no Parque. 

 

             

AGGI_RF_4 Proceder à valoração judicial das 
terras particulares e das posses.               

AGGI_RF_5 Captar recursos para indenizações.               

AGGI_RF_6 Proceder à aquisição, indenização 
das posses e sua desocupação.               

AGGI_RF_7 
Acompanhar os processos de 
desapropriação que estiverem em 
curso. 

 
             

AGGI_RF_8 

Organizar na sede do PEPCV cópia 
de todo o material relacionado à 
situação fundiária do PEPCV em 
local apropriado para a guarda dos 
documentos. 

 

             

AGGI_RF_9 
Transmitir ao GRN/IEMA quaisquer 
informações que possam auxiliar 
e/ou retardar a regularização 
fundiária da UC. 
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AGGI_RF_10 

Estudar a viabilidade de incorporar 
via redelimitação da área do PEPCV 
os remanescentes florestais 
adjacentes à Unidade, conforme 
disposto no item que versa sobre as 
áreas estratégicas para expansão do 
PEPCV. 

 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio 
Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação 
e Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

AGGI_AO_1 Estabelecer Regulamento Interno 
do PEPCV. 

a) Este regulamento deverá conter 
todas as normas administrativas 
gerais para o gerenciamento da 
Unidade, tal como a rotina de 
fiscalização, horário de 
funcionamento da UC dentre 
outros. 

  

           

a) Fortalecer o Conselho 
Consultivo do PEPCV. 

             

b) O Conselho Consultivo deverá 
contar com o apoio técnico da 
GRN/IEMA. 

             

AGGI_AO_2 
Definir a competência do Conselho 
da Unidade com base nos preceitos 
legais estabelecidos pela Lei 
Federal 9.985/00. 

c) Experiências de outras 
Unidades deverão ser 
consideradas na implementação 
do caráter consultivo ao Conselho 
do PEPCV. 

             

a) A função de cada cargo da 
estrutura administrativa do PEPCV 
e as atividades a serem 
executadas orientará a seleção 
dos profissionais necessários. 

             

AGGI_AO_3 
Alocar recursos humanos para o 
gerenciamento e manutenção do 
PEPCV. b) No PEPCV, o quadro mínimo de 

pessoal não poderá ser inferior ao 
corpo funcional atualmente locado 
para seu manejo, conforme 
identificado no Encarte 3. 

             

a) Deverá ser definido 
organograma do PEPCV contendo 
minimamente áreas funcionais que 
desempenhem atribuições 
específicas.  

             

b) O quadro funcional do PEPCV 
poderá ser suprido por funcionários 
do IEMA e por trabalhadores 
cedidos de Prefeituras, ONGs e 
outras instituições, desde que 
sejam vinculados à administração 
da UC. 

             

c) Os trabalhadores de serviços 
terceirizados e/ou cedidos de 
outras instituições deverão 
trabalhar subordinados à 
administração do PEPCV. 

             

AGGI_AO_4 

Estabelecer as competências das 
áreas funcionais definidas,  
decompondo-as em processos 
gerenciais, objetivando melhor 
configurar a interação entre os 
processos elementares de gestão 
da Unidade, cabendo ao GRN/IEMA 
avaliar monitorar o modelo 
administrativo um ano após seu 
início, gerando documentos que 
permitam sua continuidade e/ou que 
proponham alterações nesta 
proposta. 

d) Designar formalmente os cargos 
e funções relativas à 
operacionalização do PEPCV. 

             

a) Deverão ser identificadas outras 
fontes de financiadoras para as 
atividades previstas neste Plano de 
Manejo, além das já descritas. 

             

A
G

G
I d

e 
A

dm
in

is
tr

aç
ão

 e
 O

pe
ra

ci
on

al
iz

aç
ão

 

AGGI_AO_5 
Elaborar anualmente o POA do 
PEPCV, observando-se o disposto 
neste Plano de Manejo e suas 
revisões e ajustes. 

b) Deverão ser previstos no PPA 
(Plano Plurianual) e POA os 
recursos necessários para 
complementar o quadro funcional 
adequado à implementação do 
Plano de Manejo. 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio 
Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação 
e Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

a) O orçamento para a 
operacionalização do PEPCV deverá 
ser previsto pelo tesouro estadual. 

  
           

b) Captar recursos junto a Entidades 
com a finalidade de estabelecer 
políticas e viabilizar a gestão do 
PEPCV. 

             

AGGI_AO_6 
Destinar, captar e aplicar 
recursos financeiros para o 
gerenciamento e manutenção 
do PEPCV. c) Fazer gestão junto aos órgãos 

licenciadores para que o mecanismo 
de compensação ambiental previsto 
no Art. 36 da lei Federal N° 9.985/00 
seja aplicado no PEPCV. 

             

AGGI_AO_7 
Assegurar a qualificação 
contínua dos recursos humanos 
alocados no PEPCV em suas 
áreas de atuação. 

a) Deverá ser promovida a 
capacitação periódica dos 
funcionários do PEPCV, com o auxílio 
de entidades de pesquisa e ensino, 
ONG, iniciativa privada, corpo de 
bombeiros, Cia de Polícia Ambiental. 

             

a) No caso de algum serviço e/ou 
atividade ser viável técnica e 
economicamente, e a forma escolhida 
para sua implantação for a 
terceirização, os estudos deverão 
indicar os procedimentos 
administrativos a serem adotados. 

             

b) O estudo deverá agrupar as 
atividades a serem terceirizadas por 
setores, associando aquelas de maior 
atração econômica com as de menor 
rendimento. 

             

c) Os funcionários que tratarem 
diretamente com os visitantes usarão 
uniformes próprios às suas atividades, 
devendo conter identificação do 
PEPCV, com logotipo e identificação 
funcional e pessoal, informando que 
se encontram a serviço da UC. 

             

d) Toda a divulgação feita pelos 
concessionários, seja através de 
documentários, publicidade, 
entrevistas, boletins internos e 
externos e outros, escritos, falados ou 
televisionados, que mostre sua ação 
no PEPCV, destacará, clara e 
obrigatoriamente, sua inter-relação 
com o IEMA, devendo esta norma 
constar no contrato. 

             

e) Todo o material de divulgação 
produzido e utilizado pelos 
concessionários e demais parceiros 
será submetido à aprovação do IEMA. 
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AGGI_AO_8 

Avaliar a possibilidade de 
estabelecer concessão de 
alguns serviços e/ou atividades 
no PEPCV, prevendo-se a 
aplicação dos direitos e de 
penalidades dirigidas aos 
visitantes e possíveis agentes 
credenciados, pelo não 
cumprimento das normas que 
incidem sobre o PEPCV. 

f) Os contratos estabelecidos com as 
concessionárias deverão prever a 
cobrança de multa diária por 
negligência na manutenção de 
equipamentos e instalações de uso 
público que estejam sob a 
responsabilidade destes. 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio 
Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação 
e Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

g) Os funcionários que lidarão com os 
visitantes do PEPCV deverão possuir 
a qualificação técnica necessária para 
o desenvolvimento de suas 
atividades, inclusive no que se refere 
à comunicação interpessoal. 

  

           

h) No processo licitatório de 
concessão, deverá constar no edital 
de licitação, seja na habilitação ou na 
proposta técnica, a utilização de mão-
de-obra dos municípios que compõem 
a Zona de Amortecimento do PEPCV. 

             

i) Poderão ser celebrados convênios, 
contratos com órgãos públicos ou 
ONGs sem fins lucrativos para 
explorarem as atividades de visitação. 

             

j) Vistoriar, periodicamente, de modo 
a coibir qualquer expansão ou 
irregularidades nas áreas de 
ocupação das concessionárias. 

             

AGGI_AO_8 

Avaliar a possibilidade de 
estabelecer concessão de 
alguns serviços e/ou atividades 
no PEPCV, prevendo-se a 
aplicação dos direitos e de 
penalidades dirigidas aos 
visitantes e possíveis agentes 
credenciados, pelo não 
cumprimento das normas que 
incidem sobre o PEPCV. 

k) Realizar levantamentos e elaborar 
relatórios anuais acerca das 
condições de segurança e impactos 
ambientais relativos às atividades 
exploradas pelos concessionários, 
bem como da satisfação dos 
visitantes e/ou usuários no que ser 
refere à prestação dos serviços, 
conforme previsto na AGGI Pesquisa 
e Monitoramento. 

             

a) A construção da infra-estrutura no 
PEPCV estará sujeita a cuidadosos 
estudos de integração paisagística. 

             

b) As estruturas devem ser adaptadas 
de acordo com as avaliações de 
impacto e monitoramento da área de 
uso público. 

             

c) Implantar novo Centro de 
Visitantes para o desenvolvimento de 
atividades educativas e convergência 
de todas as questões e problemas 
que ocorram na Unidade. 

             

d) Implantar centros de apoio à 
fiscalização (norte e sul). 

             

e) Implantar infra-estrutura básica 
para apoio a pesquisas visando à 
manipulação de fauna e flora, 
dotando-a de: bancada, foco, 
instalações elétricas e demais 
equipamentos tais como microscópio, 
estereoscópio, freezer, geladeira e 
estufa. 

             

AGGI_AO_9 
Viabilizar a construção, 
implantação e/ou adequação da 
infra-estrutura necessária ao 
manejo do PEPCV. 

f) Implantar as trilhas para uso 
público. 

             

a) As instalações, sinalizações e 
trilhas deverão ser mantidas sempre 
prontas às condições de uso para o 
qual se destinam. 

             

b) Proceder à avaliação e à 
adequação do uso e da ocupação dos 
imóveis. 
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AGGI_AO_10 

Manter em bom estado de 
conservação as instalações 
físicas que se encontram sob a 
administração direta do 
PEPCV. 

c) Fazer vistoria anual dos imóveis 
existentes no PEPCV. 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

 
Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

AGGI_AO_11 

Viabilizar a captação de 
recursos financeiros através do 
estabelecimento de parcerias, 
visando à implantação das 
ações gerenciais internas e 
externas, além das ações 
previstas nas áreas estratégicas 
internas e externas. 

- 

  

           

AGGI_AO_12 

Acompanhar os processos de 
licenciamento ambiental das 
atividades potencial e 
efetivamente poluidora, na Zona 
de Amortecimento do PEPCV. 

- 

  

           

AGGI_AO_13 
Firmar parcerias com ONGs e 
entidades de pesquisa para fins 
de monitoria e captação de 
recursos para o PEPCV. 

Dentre as ações a serem 
demandadas pelos projetos que 
serão elaborados, deve ser dada 
atenção especial ao treinamento e 
à capacitação dos funcionários e 
técnicos encarregados de 
acompanhamento das pesquisas 
no PEPCV. 

             

a) Estabelecer um programa de 
estágios do PEPCV. 

             

b) Deverão ser observados os 
critérios e a legislação vigente, e o 
programa será desenvolvido em 
conjunto com o departamento de 
recursos humanos do IEMA. 

             

AGGI_AO_14 Oferecer vagas para estagiários 
e identificar meios para atraí-los. 

c) Os estagiários deverão ser 
acompanhados por um funcionário 
designado pelo Gerente do 
PEPCV. 

             

a) Os voluntários auxiliarão na 
implantação das atividades 
previstas no Plano de Manejo 
julgadas pertinentes pela 
administração do PEPCV. 

             

b) Todos os voluntários deverão 
ser capacitados para exercerem as 
atividades para as quais forem 
designados, devendo sempre ser 
acompanhados por um funcionário 
designado pela Gerência da 
Unidade. 

             

c) O termo de adesão do voluntário 
deverá prever seu perfil, seu 
horário e a rotina de trabalho que 
ele irá desenvolver. 

             

AGGI_AO_15 
Fomentar o trabalho voluntário 
no PEPCV, com base na Lei nº 
9.608/98, Lei nº 10.748/03 e 
Resolução CONAMA nº 003/98. 

d) Divulgar nos municípios do 
entorno as atividades voluntárias 
que poderão vir a ser 
desenvolvidas pelo voluntário do 
PEPCV. 

             

AGGI_AO_16 

Elaborar um calendário anual de 
funcionamento do PEPCV 
contendo todas as datas 
comemorativas e dias de 
funcionamento. 

- 

             

a) Os uniformes dos funcionários 
do PEPCV deverão seguir os 
padrões estabelecidos pelo IEMA. 
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AGGI_AO_17 
Providenciar, anualmente, 
uniformes para os funcionários 
do PEPCV. 

b) Os funcionários cedidos ao 
Parque também deverão utilizar os 
uniformes, devendo portar um 
crachá com a sua identificação e 
função. 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 
Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

AGGI_AO_18 
Providenciar periodicamente a 

manutenção, reparos, pinturas e 
reposição de material danificado. 

- 
  

           

AGGI_AO_19 
Providenciar o treinamento dos 
funcionários do PEPCV no 
reconhecimento e identificação da 
fauna e da flora encontrados na UC. 

- 
  

           

AGGI_AO_20 

Os animais atropelados encontrados 
pelos funcionários da UC no interior 
da Unidade deverão ser coletados e 
armazenados em freezer para sua 
posterior análise, podendo ser 
remetidos para Universidades ou 
centros de pesquisa para estudos, 
obedecendo aos preceitos legais. 

a) Prever a criação de 
convênio e/ou termo de 
cooperação com faculdades de 
medicina veterinária, ou 
clínicas veterinárias para 
tratamento de animais 
silvestres encontrados 
debilitados no interior do 
Parque e entorno. 

             

AGGI_AO_21 
Firmar convênios com as UCs 
situadas próximas ao PEPCV no 
intuito de trocar informações, 
material impresso e de divulgação. 

- 
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AGGI_AO_22 
Treinar os funcionários do PEPCV 
em questões ligadas ao manejo, 
segurança e conservação. 

- 
             

a) Deverá ser contemplada a 
formação e capacitação do 
corpo funcional, equipamentos 
e a infra-estrutura necessária, 
bem como as rotinas de 
fiscalização. 

             

b) A equipe de proteção 
deverá ser periodicamente 
treinada. Os fiscais serão 
orientados no sentido de 
primeiramente conscientizar os 
usuários, somente tomando 
medidas repressivas em último 
caso. 

             

c) Os funcionários do IEMA e 
das instituições colaboradoras 
deverão respeitar e fazer 
respeitar todas as Normas 
Gerais e Normas do 
Zoneamento do PEPCV. 

             

d) As ações em curto prazo 
devem ser direcionadas para 
mitigar as atividades 
conflitantes já existentes, 
identificados nos 
levantamentos realizados pela 
ERA (Avaliação Ecológica 
Rápida). 
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AGGI_PRN_1 Elaborar e instituir um sistema de 
proteção para o PEPCV. 

e) As ações em médio e em 
longo prazo contemplarão as 
necessidades previstas de 
proteção aos usuários e da 
infra-estrutura física do PEPCV 
e de atividades conflitantes 
potenciais. 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

 
Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

a) Esses postos deverão também 
fornecer apoio ao monitoramento e 
à pesquisa. 

  
           

b) Os postos deverão ser dotados 
de equipamentos para combate a 
fogo, conforme as recomendações 
técnicas do corpo de bombeiros e 
do PREVFOGO (Sistema Nacional 
de Prevenção aos Incêndios 
Florestais do IBAMA). 

  

           
AGGI_PRN_2 

Providenciar infra-estrutura, 
equipamentos e recursos 
humanos necessários para o 
planejamento e implantação 
de 02 postos de fiscalização a 
serem estabelecidos nos 
limites sul e norte do PEPCV. c) Os centros de apoio à 

fiscalização a serem instalados 
(norte e sul) deverão contar com 
pelos menos 2 fiscais cada, que 
estarão subordinado ao 
coordenador da equipe. 

  

           

a) A fiscalização terá, sempre que 
possível, uma abordagem 
educativa e de orientação. 

  
           

b) Deverão ser estabelecidas rotas 
de fiscalização. 

             
AGGI_PRN_3 

Estabelecer um programa de 
fiscalização para o PEPCV em 
conformidade com o 
zoneamento e normas 
PEPCV, estabelecidos neste 
Plano de Manejo e na 
legislação pertinente. 

c) Na evidência de caça ou outra 
atividade proibida deverá ser 
providenciada uma fiscalização 
mais ostensiva na área impactada. 

             

AGGI_PRN_4 
Avaliar o potencial dos 
funcionários e capacitá-los 
para exercer a fiscalização. 

a) Os funcionários deverão passar 
por programas de treinamento e 
reciclagem. 

             

a) Responder diretamente ao 
Gerente do Parque e ao Conselho 
Gestor a que estiver vinculado. 

             

b) Acionar imediatamente os 
órgãos pertinentes quando se fizer 
necessário. 

             

c) Trabalhar uniformizado e portar 
identificação em local aparente. 

             

d) Exercer a fiscalização 
motorizada ou a pé, conforme a 
necessidade e respeitando as 
condições previstas neste Plano 
de Manejo. 

             

e) Atender imediatamente aos 
chamados dos postos de 
fiscalização que serão implantados 
no PEPCV. 

             

f) Autuar, embargar, apreender, 
dar voz de prisão conforme a 
legislação vigente. 

             

g) Preencher os boletins de 
ocorrência e autos de infração 
sempre que constatadas 
irregularidades na área do PEPCV. 

             

h) Acionar imediatamente a 
GRN/IEMA e demais órgãos 
pertinentes sobre a ocorrência de 
focos de incêndio dentro do 
PEPCV e/ou em sua zona de 
amortecimento, devendo executar 
o combate inicial quando possível. 

             

i) Impedir o acesso de pessoas ao 
PEPCV por locais não autorizados, 
orientando-as a procurar os 
acessos formais ou autuando-as 
(conforme o caso). 
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AGGI_PRN_5 

Desenvolver e implantar Plano 
de instrução e treinamento 
para os responsáveis pelas 
atividades de fiscalização 
ambiental visando conferir as 
atribuições de: 

j) Promover atendimento de 
primeiros socorros e salvamento 
quando da ocorrência de qualquer 
acidente. 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio 
Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

a) Deverá ser previsto o 
rodízio de equipes nas áreas 
e dos componentes de cada 
grupo em escala a ser 
estabelecida pelo 
responsável do setor e 
aprovada pela chefia do 
PEPCV. 

  

           

b) O programa de 
fiscalização deverá 
contemplar atividades 
noturnas, especialmente nos 
fins de semana e feriados. 

  

           

c) Todos os funcionários do 
IEMA, para exercerem a 
função de fiscalização, serão 
obrigados a usar uniforme e 
portar carteira funcional. 

  

           

d) Em operações especiais 
poderá ser dispensado o uso 
do uniforme, se assim a 
situação o exigir. 

             

e) O regime de fiscalização 
será alternado e seguirá uma 
programação que deverá ser 
definida diariamente, pelo 
responsável pela fiscalização 
do PEPCV, de forma a 
introduzir o elemento 
surpresa. 

             

AGGI_PRN_6 
Estabelecer equipes de fiscalização, 
compostas de no mínimo duas 
pessoas para o PEPCV e sua Zona de 
Amortecimento. 

f) A estratégia de atuação 
para a equipe de fiscalização 
deverá observar 
principalmente os períodos 
de utilização dos recursos 
naturais no entorno e os 
períodos de caça e coleta. 

             

a) Cada equipe deverá ter à 
sua disposição um kit com os 
equipamentos relacionados e 
responsabilizar-se por sua 
guarda durante as atividades 
de fiscalização. 

             

b) Os equipamentos serão 
recolhidos diariamente após o 
final das atividades. 

             

c) Os equipamentos 
adquiridos para o PEPCV, 
principalmente os veículos, 
deverão permanecer na 
própria Unidade, não sendo 
permitidos outros usos. 

             AGGI_PRN_7 

Dotar as equipes de fiscalização de 
equipamentos necessários ao 
exercício de suas funções, a saber: 
equipamentos de segurança (colete à 
prova de balas, botas e perneiras), 
facão, machado, moto-serra, Global 
Positioning System - GPS, rádios de 
comunicação, lanternas e 
equipamentos de primeiros socorros. 

d) Os fiscais deverão receber 
treinamento para o uso do 
GPS. 
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AGGI_PRN_8 
Desenvolver e implantar um Plano 
Geral para Prevenção e Controle dos 
principais eventos e acidentes no 
Parque. 

- 
             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 
Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

a) As estratégias de 
fiscalização deverão ser 
divulgadas entre todos os 
funcionários envolvidos nesta 
atividade. 

  

           

b) A fiscalização será 
permanente nas áreas de uso 
público e ostensiva nas áreas 
de maior risco de agressões ao 
PEPCV. 

  

           

c) As atividades de fiscalização 
deverão ser acompanhadas e 
avaliadas periodicamente pelo 
GRN/IEMA e pelo Conselho 
Consultivo do PEPCV. 

  

           

d) Deverão ser emitidos 
relatórios sobre as atividades e 
eventos observados e 
autuações efetuadas na rotina 
de fiscalização. 

  

           

AGGI_PRN_9 
Implementar um plano estratégico 
de fiscalização para mitigar os 
efeitos das atividades conflitantes 
já existentes no PEPCV. 

e) As atividades da fiscalização 
devem ser integradas com as 
de monitoramento. 

             

a) Deverão ser controlados os 
principais impactos que incidem 
no PEPCV, avaliando-se a 
eficiência das ações de 
proteção, no mínimo uma vez 
por ano e considerando 
planilha específica para 
controle das ocorrências. 

             

b) Os dados registrados no 
relatório deverão ser 
consolidados mensalmente, 
inclusive em base cartográfica. 

             

c) As informações relativas à 
apreensão de animais e 
recursos florestais deverão ser 
registradas e sua origem 
indicada. 

             

AGGI_PRN_10 

Estabelecer como rotina de 
trabalho da equipe de fiscalização, 
o preenchimento de relatórios 
diários de atividades, nos quais 
todo o percurso deverá ser 
georreferenciado, bem como os 
fatos mais relevantes observados 
durante a atividade. 

d) Todos os levantamentos 
realizados deverão compor o 
banco de dados do PEPCV. 

             

AGGI_PRN_11 

Proceder ao controle do 
extrativismo no PEPCV, baseado 
na estatística de ocorrências, 
tendo como indicadores a aroeira, 
bromélias e as atividades de caça 
e coleta. 

- 

             

AGGI_PRN_12 

Proceder ao controle e credenciar 
os veículos que serão autorizados 
a circular no interior do Parque, em 
conformidade com as diretrizes 
contidas neste Plano de Manejo. 

- 

             

a) A brigada de incêndio será 
composta de brigadistas 
voluntários. 

             

b) A brigada deverá atuar na 
área do PEPCV e sua Zona de 
Amortecimento. 
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AGGI_PRN_13 Fomentar a formação de brigada 
de combate a incêndios. 

c) Deverão ser estabelecidas 
rotinas de trabalho. 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio 
Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

d) Dotar as equipes de brigada de 
incêndios de equipamentos 
necessários ao exercício de suas 
funções, a saber: equipamentos de 
segurança (botas, macacão à prova 
de fogo e perneiras), bombas costais, 
GPS, rádios de comunicação, 
lanternas e equipamentos de 
primeiros socorros. 

  

           

e) Cada equipe deverá ter à sua 
disposição um kit com os 
equipamentos relacionados e 
responsabilizar-se por sua guarda 
durante o período de realização das 
atividades. Os equipamentos serão 
recolhidos diariamente após o final 
das atividades. 

  

           

AGGI_PRN_13 
Fomentar a formação de 
brigada de combate a 
incêndios. 

f) Os equipamentos adquiridos para o 
PEPCV, principalmente os veículos, 
deverão permanecer na própria 
Unidade, não sendo permitidos outros 
usos. 

  

           

a) A fiscalização da zona de 
amortecimento deverá ser executada 
de forma sistêmica como uma 
atividade de rotina, dirigida ao 
combate de ações incompatíveis com 
o que se pretende o entorno do 
PEPCV. 

             

b) Deverão ser feitos relatórios 
periódicos semestrais sobre as 
atividades de controle e fiscalização 
realizadas. 

             

AGGI_PRN_14 
Aplicar os instrumentos de 
controle e fiscalização no 
PEPCV e zona de 
amortecimento. c) Realizar ações de educação 

ambiental junto aos causadores de 
danos ambientais já identificados na 
zona de amortecimento, alertando-os 
das punições cabíveis que poderão 
sofrer e estabelecer uma rotina de 
acompanhamento para evitar a 
continuidade das agressões. 

             

AGGI_PRN_15 

Divulgar junto a órgãos 
públicos, ONGs, iniciativa 

privada e sociedade em geral 
a legislação que protege o 

PEPCV e zona de 
amortecimento. 

- 

             

AGGI_PRN_16 

Buscar junto a outras 
instituições o intercâmbio de 
informações e apoio a 
atividades de controle 
ambiental no âmbito do 
Programa Estadual de 
Fiscalização Integrada da 
Mata Atlântica no Espírito 
Santo. 

- 
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AGGI_PRN_17 
Elaborar programa para dotar 
o PEPCV com um sistema de 
prevenção e combate aos 
incêndios. 

 
             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio 
Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação 
e Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

a) Os usuários deverão ser 
advertidos contra os perigos 
existentes no PEPCV, tais 
como incêndios, perigo de 
afogamento, mordeduras de 
animais peçonhentos ente 
outros. 

  

           

b) Deverão ser implantados 
marcos nos limites do PEPCV. 
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AGGI_PRN_18 
Implantar sistema de sinalização 
indicativa visando à proteção dos 
usuários e atividades permitidas, de 
acordo com as regras de zoneamento. 

c) Os limites das áreas de 
visitação pública deverão 

receber placas de sinalização, 
proibindo a continuidade de 

acesso para as Zonas onde o 
uso público não é permitido. 

  

           

AGGI_CP_1 

Observar os dispositivos constantes 
nas normas para a realização de 
pesquisas em UCs no Espírito Santo 
e demais normas e legislações 
pertinentes. 

- 

  

           

AGGI_CP_2 

Compor Grupo de Referência e 
Assessoria de Pesquisa (GRAP) do 
PEPCV, indicando pesquisadores, 
grupos e instituições de pesquisa para 
o desenvolvimento e execução das 
linhas de pesquisa indicadas neste 
plano. 

a) Nos casos de divergência e 
quando acionado pelo Grupo 
de Trabalho (GT) do IEMA, 
esse Grupo terá como função 
a análise, priorização, 
acompanhamento e avaliação 
dos projetos de pesquisa 
propostos para o PEPCV. 

             

AGGI_CP_3 

Os pesquisadores deverão estar 
previamente informados sobre as 
orientações do IEMA em relação à 
normatização vigente para pesquisas 
no PEPCV.  

 

             

AGGI_CP_4 

O acompanhamento e o 
monitoramento das atividades de 
pesquisa deverão ser feitos pela 
equipe do PEPCV de forma a 
subsidiar a composição do processo 
físico junto à GRN/IEMA e permitir a 
tomada de decisão no caso de 
verificação de possível não 
conformidade com o protocolo de 
pesquisa e/ou com a autorização 
expedida. 
 

 

             

a) As entidades a serem 
contatados são aquelas 
reconhecidas e que contam 
com cursos de pós-graduação.  

             

AGGI_CP_5 

Divulgar as necessidades e 
oportunidades para as pesquisas que 
irão subsidiar o Plano de Manejo - 
Fase 2 do PEPCV para instituições 
de pesquisa através de informativo e 
solicitar a submissão de projetos.  
 

b) O informativo deve ser 
especialmente disponibilizado 
para estudantes de mestrado e 
doutorado. 
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AGGI_CP_6 

Levantar e cadastrar, junto à 
Administração do Parque, 
pesquisadores, grupos e instituições 
de pesquisa que elaboraram ou 
desejam elaborar estudos dentro do 
PEPCV. 
 

a) Estabelecer parcerias com 
universidades e instituições de 
pesquisa que se mostrem 
interessadas e capacitadas 
para a realização das 
pesquisas prioritárias que irão 
subsidiar o Plano de Manejo - 
Fase 2.  

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio 
Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação 
e Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

AGGI_CP_6 

Levantar e cadastrar, junto à 
Administração do Parque, 
pesquisadores, grupos e 
instituições de pesquisa que 
elaboraram ou desejam elaborar 
estudos dentro do PEPCV. 
 

b) Avaliar e documentar no cadastro de 
pesquisadores toda proposta de 
pesquisa, segundo a adequabilidade do 
tema e, compatibilidade com o Plano de 
Manejo e/ou recomendações procedidas 
pelo GRAP do PEPCV. 

             

a) Deverão ser definidas normas gerais 
para o desenvolvimento de pesquisas 
no PEPCV, observando-se o 
requerimento de apresentação de 
relatórios periódicos de andamento da 
pesquisa à Gerência da UC, que poderá 
interromper a continuidade do trabalho a 
qualquer momento, caso os resultados 
se mostrem ineficientes ou estejam 
induzindo impactos severos sobre os 
recursos naturais.  

             

b) Para a realização de pesquisas no 
PEPCV, o pesquisador e/ ou grupo de 
pesquisadores deverá: Protocolizar 
solicitação de autorização para a 
realização de pesquisas no PEPCV 
junto ao protocolo do IEMA, observando 
os formulários próprios a serem 
fornecidos pelo poder público; aguardar 
a análise da GRN/IEMA (com oitiva à 
equipe do PEPCV), emissão de parecer 
e expedição de ofício em resposta à 
solicitação protocolizada; apresentar os 
complementos solicitados pela 
GRN/IEMA quando for o caso; somente 
iniciar a pesquisa com a devida 
autorização e estrita observação às 
normas do PEPCV e/ou condições 
fixadas na autorização emitida pelo 
IEMA. 

             

c) Deverá ser estabelecida como 
condicionante à execução das 
pesquisas a obrigatoriedade de repasse 
dos resultados da pesquisa, devendo 
ser procedida apresentação à equipe 
técnica da Unidade e disponibilizada em 
meio digital e impresso.  

             

d) A equipe locada no PEPCV deverá 
zelar para que as pesquisas atendam às 
orientações do IEMA.  
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AGGI_CP_7 

As pesquisas só poderão ser 
realizadas no PEPCV após a 
obtenção de   
autorização junto à Gerência de 
Recursos Naturais do IEMA.  

e) No caso de descumprimento dos 
termos constantes na autorização de 
pesquisa expedida pelo IEMA deverão 
ser aplicadas sanções aos 
inadimplentes (pessoas e instituições). 

             

 

AGGI_CP_8 

Quando o pesquisador tiver 
suporte do IEMA para o 
desenvolvimento de   
seus estudos e pesquisas, será 
envolvido em ações direcionadas 
de                          educação 
ambiental junto às comunidades 
e municípios. O pesquisador será 
informado sobre este 
compromisso tão logo inicie 
contatos com a PEPCV para a 
realização de pesquisas na UC. 

a) Deverá ser reservado um espaço 
(link) no site do IEMA, cuja alimentação 
deve observar as disposições 
constantes nas ações gerenciais gerais 
de relações públicas, para a divulgação 
de informações sobre as pesquisas 
realizadas ou em andamento na UC, em 
linguagem acessível ao público em 
geral. 

 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio 
Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação 
e Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

AGGI_CP_9 

Os técnicos do IEMA devem 
zelar para que os pesquisadores 
entreguem ao PEPCV os 
produtos de pesquisas e 
estudos, não dispensando a   
citação dos créditos devidos 
(pessoais e institucionais). 

- 

  

           

AGGI_CP_10 

Os pesquisadores que 
publicarem seus resultados em 
periódicos científicos deverão 
citar claramente o IEMA/PEPCV 
como parceiro e providenciar 
cópias dos artigos para a 
Unidade. 
 

- 

  

           

AGGI_CP_11 

Quando os estudos e pesquisas 
envolverem as comunidades 
locais, a equipe do PEPCV 
deverá repassar aos atores 
locais os resultados obtidos. 

- 

  

           

a) Este Informativo de natureza 
técnico-científico deverá ser 
elaborado com a assessoria de um 
pesquisador.  

             

b) Os resultados das pesquisas 
científicas devem ser divulgados em 

linguagem acessível.   

             
AGGI_CP_12 

Divulgar, sempre que possível, 
os resultados das pesquisas em 
nível científico através de 
Informativo.  

c) Realizar seminário ou workshop de 
pesquisas e publicações 
periodicamente. 

             

AGGI_CP_13 

Estabelecer contatos junto a 
órgão de fomento à pesquisa e 
organizações privadas que 
possam subsidiar os recursos 
materiais e financeiros para o 
desenvolvimento das pesquisas 
no PEPCV.  

 

 
 

- 

             

AGGI_CP_14 

Orientar, solicitar e acompanhar 
o Programa de 
Operacionalização na 
implantação de infra-estrutura 
logística e equipamento para 
pesquisa e a seleção de 
recursos humanos que estarão 
envolvidos em pesquisas no 
PEPCV.  

a) As instalações no PEPCV sejam 
elas voltadas para a administração 
(Sede), uso público (Novo Centro de 
Visitantes) e fiscalização (áreas de 
apoio Norte e Sul) deverão, sempre 
que possível, também prover apoio 
às atividades de pesquisa e 
monitoramento. 

             

a) Resgatar e catalogar 
bibliograficamente, todos os 
trabalhos citados nas Referências 
Bibliográficas deste Plano, além de 
livros, mapas, fotos, filmes e 
depoimentos escritos e gravados que 
relatam levantamentos de dados 
dentro do PEPCV, de forma a 
compor a documentação do PEPCV.  
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AGGI_CP_15 

Compor e organizar o banco de 
dados com todo o material e 
todas as pesquisas e/ou 
informações levantadas no 
PEPCV.  
 

b) Organizar acervo bibliográfico 
sobre o PEPCV.  

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

AGGI_CP_15 

Compor e organizar o 
banco de dados com todo 
o material e todas as 
pesquisas e/ou 
informações levantadas 
no PEPCV.  
 

c) Elaborar e alimentar Sistema de 
Informações Geográficas (SIG) pelo 
IEMA, de forma a agilizar e sistematizar 
as informações obtidas. 

             

AGGI_CP_16 

Destinar e captar recursos 
para execução dos 
estudos e pesquisas 

considerados prioritários.  
 

Esta atividade deverá ser realizada em 
conjunto com o Grupo de Apoio a 
Pesquisa do PEPCV e com as 
instituições de pesquisa interessadas e 
capacitadas. 

             

a) As pesquisas que serão desenvolvidas 
na área do PEPCV devem estar 
devidamente autorizadas pelo IEMA. 

             

b) Os pesquisadores, quando utilizarem 
as instalações e equipamentos do 
PEPCV serão responsáveis pela sua 
conservação.  

             

c) As pesquisas deverão estar voltadas 
para o melhor conhecimento do PEPCV 
de forma a subsidiar a elaboração do 
Plano de Manejo - Fase 2.  

             

d) Nos casos de realização de pesquisa 
prioritária, a GRN/IEMA, podendo ser 
auxiliada pelo GRAP, terá a 
responsabilidade de analisar as 
solicitações de autorizações para as 
pesquisa previstas no Plano de Manejo 
junto ao IBAMA (quando for o caso) no 
menor tempo possível.  

             

e) As pesquisas científicas poderão ser 
realizadas em qualquer uma das zonas 
do PEPCV, sendo que as pesquisas 
desenvolvidas na Zona Primitiva serão 
preferencialmente aquelas que não são 
possíveis de serem realizadas em 
nenhuma outra zona.  

             

f) Os estudos sobre os impactos 
ocorrentes no PEPCV deverão ser 
priorizados na medida de sua gravidade, 
de acordo com o parecer da GRN/IEMA.  

             

AGGI_CP_17 
Viabilizar a execução de 
linhas de pesquisas 
consideradas prioritárias.  
 

g) As pesquisas voltadas para a zona de 
amortecimento deverão objetivar o 
conhecimento das situações que possam 
causar impactos positivos ou negativos 
ao PEPCV ou que possam influenciar em 
seu manejo a fim de fornecer subsídios 
para o Subprograma de Incentivo ao 
Desenvolvimento do Entorno.  

             

a) Esse detalhamento deverá 
caracterizar o contexto local, como 
subsídio à reconstituição da evolução 
geológica e geomorfológica regional, em 
integração com estudos similares 
propostos para a APA de Setiba.   

             

b) Estabelecer um programa de 
monitoramento da erosão no interior do 
PEPCV, com ênfase nas áreas de uso 
público.  

             

c) Conhecer e monitorar os dados 
climatológicos da região de inserção do 
PEPCV.  
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AGGI_CP_18 

 
 
 
 
Viabilizar a execução de 
pesquisas consideradas 
básicas à ampliação dos 
conhecimentos sobre o 
PEPCV e sua zona de 
amortecimento acerca do 
meio físico. 

d) Monitorar os recursos hídricos.              
Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

AGGI_CP_19 

Promover estudos sistemáticos que 
relacionem o clima, o relevo, os 
ecossistemas e a biota na zona de 
amortecimento do PEPCV, 
considerando sua localização em área 
prioritária para a conservação da 
biodiversidade da zona costeira e 
marinha do Brasil.  

 

  

           

AGGI_CP_20 Realizar estudos de ecologia da 
paisagem da bacia do rio Una.   

  
           

a) Ampliar a base de 
conhecimentos sobre a flora 
no PEPCV e entorno.  
 

             

b) Ampliar a base de 
conhecimentos sobre 
fitobentos no PEPCV e 
entorno.  

             

c) Apoiar os estudos de 
zoobentos no PEPCV e 
Arquipélago de Três Ilhas.  

             

d) Apoiar a realização de 
estudos de entomofauna 
objetivando avaliar os insetos 
terrestres e aquáticos do 
PEPCV, com ênfase em 
organismos indicadores de 
qualidade ambiental e 
biodiversidade. 

             

e) Apoiar os estudos da 
anfibiofauna e 
herpetofauna do PEPCV. 

             

f) Apoiar a realização de 
estudos de médio e longo 
prazo do rio Una e seus 
contribuintes, assim como 
nas lagoas de Caraís, Feia e 
Vermelha para o 
monitoramento da 
ictiofauna.  

             

AGGI_CP_21 

Viabilizar a execução de pesquisas 
consideradas básicas para a 
ampliação dos conhecimentos sobre o 
PEPCV e sua zona de amortecimento 
acerca do meio biótico. 

g) Apoiar a realização de 
estudos de avifauna e 
mastofauna. 

             

AGGI_CP_22 
Realizar estudos sobre o potencial de 
estabelecimento de corredores 
ecológicos marinhos.  

 
             

AGGI_CP_23 
Criar banco genético e estudar a 
biologia das espécies identificadas no 
PEPCV.  

 
             

AGGI_CP_24 
Realizar levantamentos de fauna e 
flora na zona de amortecimento com 
ênfase no tema fluxo gênico. 

 
             

AGGI_CP_25 
Estudar relações sobre a fauna e flora 
entre o PEPCV e as demais Unidades 
de Conservação próximas.  
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AGGI_CP_26 
Realizar pesquisas aplicadas à 
obtenção de técnicas/alternativas para 
a recuperação de áreas degradadas.  

 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio 
Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação 
e Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

 AGGI_CP_27 

 
 
Viabilizar e apoiar estudos e 
experimentos para o manejo e 
controle de espécies exóticas e 
invasoras, observando a 
normatização específica para esse 
tema no IEMA.  

a) Os estudos e 
principalmente os 

experimentos 
devidamente autorizados 

pelo IEMA devem ser 
desenvolvidos em uma 

área pequena e, 
posteriormente, 

aplicados nas áreas 
mais críticas do PEPCV.  

             

  
 b) Realizar estudos nas 

áreas submetidas a 
impactos.  

             

 AGGI_CP_28 

 
 
 
Viabilizar a execução de pesquisas 
consideradas básicas à ampliação 
dos conhecimentos sobre o PEPCV 
e sua zona de amortecimento 
acerca do meio antrópico. 

a) Estudar os efeitos da 
visitação sobre os 
recursos naturais do 
Parque, mapeando 
cenários ambientais em 
épocas distintas, de 
forma a auxiliar o 
monitoramento e 
controle das áreas de 
uso público.  

             

  

 b) Realizar estudos 
sobre aspectos sócio-
econômicos e uso da 
terra no entorno do 
PEPCV. 

             

 AGGI_CP_29 

Avaliar o uso de materiais e 
projetos alternativos de construção 
e infra-estruturas de saneamento e 
energia adequadas às 
características naturais do PEPCV.   

              

 AGGI_CP_30 

Avaliar a viabilidade técnica de 
utilizar a picada a ser aberta para 
realização de pesquisas em zonas 
não abertas a visitação.   
 

              

 AGGI_CP_31 

Estimular o desenvolvimento de 
pesquisas que desenvolvam 
estudos voltados a definir 
estratégias de formação de 
corredores ecológicos, 
recuperação, manejo e proteção 
dos recursos naturais. 

              

a) O Sistema deverá estabelecer 
rotinas, os atributos e atividades a 
serem monitoradas. 

              

b) Essas rotinas deverão 
prioritariamente abranger os 
seguintes temas: controle 
ambiental da zona de 
amortecimento; recuperação de 
áreas degradadas; áreas 
estratégicas e/ou passíveis de 
sofrerem modificações em virtude 
de causas naturais (área de 
ocorrência de turfa susceptíveis ao 
fogo);  áreas de uso público 
(Trilhas e Lagoa de Caraís); 
recursos hídricos; fauna e flora. 

              
AGGI_MA_1 

Elaborar e 
implementar 
Sistema de 
Monitoramento 
Ambiental para o 
PEPCV. 

c) Deverá ser dada prioridade ao 
monitoramento das atividades que 
já tenham gerado algum tipo de 
impacto sobre o PEPCV como a 
caça, extração de areia, coleta de 
bromélia e aroeira, por exemplo. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio 
Ambiente Operacionalização  

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação 
e Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

d) As atividades de 
monitoramento poderão ser 
realizadas por funcionários do 
IEMA, moradores locais 
devidamente capacitados e 
credenciados pelo IEMA e 
pesquisadores.  

              

e) O IEMA deverá designar um 
técnico que exerça a função de 
coordenador de monitoramento. 

              

f) Deverá ser estabelecido um 
sistema de indicadores e 
espécies chaves que facilitem o 
monitoramento da evolução dos 
recursos e das alterações 
causadas pelas atividades no 
PEPCV. As instruções para a 
escolha destes indicadores 
deverão ser procuradas junto a 
Instituições/pesquisadores 
especializados. 

              
  

g) O monitoramento do nível de 
degradação e integridade dos 
ecossistemas existentes no 
PEPCV deverá ser realizado pelo 
emprego de técnicas de 
monitoramento de espécies bio-
indicadoras de áreas alteradas e 
não. 

              

AGGI_MA_2 

Estabelecer 
convênios, acordos 
e cooperação 
técnica com 
instituições de 
pesquisa para a 
junção de esforços e 
ampliação das 
bases de 
monitoramento do 
PEPCV. 

a) Utilizar sempre que possível 
as informações disponíveis 
(imagens e satélite, fotografias 
aéreas, etc.) em outras 
instituições como IDAF, IBAMA, 
INCAPER e iniciativa privada. 

              

AGGI_MA_3 

Criar um banco de 
dados 
georreferenciado 
para o 
monitoramento. 

a) O banco de dados deverá ser 
criado em conjunto com o 
Subprograma de Pesquisa. 

              

a) Realizar um workshop com 
pesquisadores e instituições de 
pesquisa para selecionar 
indicadores específicos para o 
monitoramento do PEPCV tendo 
como base os conhecimentos 
desse Plano de Manejo e demais 
pesquisas registradas junto ao 
IEMA. 

              

b) Definir metodologia para 
coleta de dados específica para 
cada indicador. 

              

c) Disponibilizar pessoal 
necessário às realizações das 
coletas de dados. 

              

d) Adquirir equipamentos e 
materiais necessários para a 
obtenção de dados do 
monitoramento. 
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AGGI_MA_4 

Estabelecer 
parcerias e 
cooperação técnica 
visando apoio à 
coleta de dados e ao 
estabelecimento de 
metodologias para o 
monitoramento do 
PEPCV e sua zona 
de amortecimento. 

e) Estabelecer pontos de 
monitoramento e instalação da 
rede de monitoramento, quando 
for o caso. 

              

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio 
Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação 
e Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

f) Implantar rotinas para coleta de 
dados dos indicadores para os quais 
tenha sido viabilizado o recurso 
necessário e estabelecido o 
instrumento de cooperação, no caso 
de parceria. 

  

           

g) Coletar dados, conforme o período 
definido para cada indicador. 

             

h) Tratar estatisticamente os dados 
coletados e apresentá-los de forma 
adequada (linguagem acessível) 
objetivando sua disponibilização aos 
atores locais e sociedade de forma 
geral. 

             

i) Organizar os dados gerados em 
banco de dados georreferenciado. 

             

AGGI_MA_4 

Estabelecer parcerias e 
cooperação técnica visando ao 
apoio à coleta de dados e ao 
estabelecimento de 
metodologias para o 
monitoramento do PEPCV e sua 
zona de amortecimento. 

j) Elaborar Relatórios Anuais de 
Resultados e Impactos. 

             

AGGI_MA_5 Monitorar as condições 
climatológicas. 

a) Deverá estudar-se a viabilidade de 
instalação de estação necessária para 
a obtenção dos dados sobre o clima do 
PEPCV pelo IEMA ou em parceria com 
instituições públicas e/ou privadas. 

             

AGGI_MA_6 
Monitorar o uso do solo nas 
propriedades e posses dentro 
do PEPCV e sua zona de 
amortecimento. 

a) Um dos aspectos prioritários a 
serem monitorados é o avanço da 
urbanização do espaço adjacente à 
Unidade prevista na proposta de Plano 
Diretor Municipal. 

             

a) Monitorar e apoiar estudos 
quantitativos sobre o funcionamento da 
vegetação. 

             

AGGI_MA_7 
Monitorar a integridade da 
cobertura vegetal no PEPCV e 
zona de amortecimento. 

b) Monitorar o processo de 
recuperação ou regeneração (ZuRec), 
resultante das ações de manejo 
propostas no Plano. 

             

AGGI_MA_8 
Monitorar e registrar o 
aparecimento e os efeitos das 
espécies exóticas registradas 
no PEPCV. 

a) Deverão ser elaboradas instruções 
para o controle ou erradicação destas 
espécies (por exemplo, a Achattina 
fulica) com auxílio de 
Instituições/pesquisadores 
especializados. 

             

AGGI_MA_9 
Monitorar a freqüência, 
intensidade e efeitos da 
ocorrência de fogo nas áreas de 
incidência de turfa. 

a) Instruções para o monitoramento e 
controle de incêndios deverão ser 
desenvolvidas juntamente com a Cia. 
de Polícia Ambiental, Corpo de 
Bombeiros e se possível com 
subsídios do programa de prevenção a 
incêndios – PREVFOGO. 

             

AGGI_MA_10 
Monitorar processos erosivos na 
praia e margens de cursos 
hídricos integrantes da bacia do 
rio Una. 

- 

             

AGGI_MA_11 
Monitorar a integridade dos 
habitats mais frágeis sob 
pressão antrópica no entorno do 
PEPCV. 

- 
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AGGI_MA_12 

Monitorar a fauna no que se 
refere ao seu status 
populacional, prioritariamente, 
aquelas consideradas pelos 
pesquisadores da AER como 
especiais para conservação 
pelo seu grau de endemismo e 
raridade e aquelas 
consideradas ameaçadas de 
extinção segundo a IUCN e 
CITES. 

- 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

AGGI_MA_13 Monitorar a desova de 
quelônios no PEPCV. - 

  
           

AGGI_MA_14 

Realizar monitoramento 
socioambiental da 
efetividade de aplicação de 
programas de educação 
ambiental no PEPCV e sua 
zona de amortecimento. 

- 

             

AGGI_MA_15 
Monitorar o grau de 
participação da sociedade na 
gestão ambiental do PEPCV 
e na bacia do rio Una. 

- 

             

a) O monitoramento dos 
licenciamentos deverá ser subsidiado 
pela Gerência de Controle Ambiental 
(GCA) do IEMA. 

             

AGGI_MA_16 

Monitorar os processos de 
licenciamento ambiental para 
a instalação de atividades 
potencialmente poluidoras 
e/ou degradadoras do meio 
ambiente no entorno do 
PEPCV. 

b) Deverão ser envidados esforços 
para o estabelecimento de convênio 
e/ou acordos de cooperação com 
outros órgãos públicos que atuam em 
licenciamento e autorização para a 
alteração do uso e ocupação do solo, 
tais como o IDAF, INCAPER, IBAMA e 
Prefeituras Municipais. 

             

AGGI_MA_17 

Monitorar o impacto da 
pressão das atividades 
irregulares de caça no 
PEPCV (Se não for possível 
monitorar todas as espécies; 
deve-se iniciar com as 
espécies mais ameaçadas). 

a) Registrar a forma de detecção dos 
animais (visualização direta, 
vocalizações, rastros e fezes de 
animais, entrevistas com moradores 
locais), além de outras informações 
como número de armadilhas 
apreendidas ou encontradas (tipo, 
local encontrado, época, etc.). 

             

AGGI_MA_18 

Implementar um Plano de 
Monitoramento das 
condições de uso, estado de 
conservação e impactos em 
todo o Parque. 

- 

             

AGGI_MA_19 
Desenvolver um Plano Geral 
de Controle e Monitoramento 
dos impactos decorrentes da 
visitação pública. 

- 

             

AGGI_MA_20 
Implantar estações de 
monitoramento da qualidade 
dos recursos hídricos 
superficiais e vazão. 

- 

             

AGGI_MA_21 
Monitorar as condições 
climáticas na região de 
inserção do PEPCV. 

- 
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AGGI_MA_22 
Monitorar a evolução do uso 
e ocupação do solo na zona 
de amortecimento do 
PEPCV. 

- 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio 
Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação 
e Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

a) A definição do sistema de 
manejo das espécies, a elaboração 
do plano deve ser feita com ajuda 
de especialistas em cada grupo 
faunístico. 

  

           

b) Deverá ser delineada estratégia 
para a manutenção dos 
ecossistemas que integram o 
PEPCV e sua zona de 
amortecimento, visando à formação 
de corredores ecológicos. 

             

c) Deverão ser coibidas as 
atividades conflitantes já 
detectadas no PEPCV e entorno 
tais como: coleta de bromélias e 
aroeira, desmatamentos visando à 
implantação de atividades agrícolas 
e criação de animais domésticos; 
caça; pesca; extração de areia, 
alteração dos cursos fluviais. 

             AGGI_MRN_1 
Elaborar plano de ação para 
conservar as espécies 
identificadas na AER como 
ameaçadas ou em perigo. 

d) As áreas degradadas deverão 
ser preferencialmente submetidas 
ao processo de regeneração 
natural. 

             

AGGI_MRN_2 

Acompanhar o monitoramento 
ambiental das zonas de 
recuperação (para efetuar a 
incorporação às zonas 
permanentes) e áreas 
confrontantes (para incorporação 
no PEPCV). 

- 

             

AGGI_MRN_3 

Elaborar um termo de referência 
para Plano de Manejo - Fase 2 
baseado nos resultados das 
pesquisas previstas no Programa 
de Pesquisas e Monitoramento 
Ambiental. 

- 

             

AGGI_MRN_4 
Retirar ou eliminar (sempre que 
possível), progressivamente, as 
espécies exóticas que foram 
introduzidas no PEPCV. 

a) Enquanto a situação fundiária 
não se encontrar definida, e não 
houver a fixação de normas 
específicas, as criações 
domésticas deverão ser mantidas 
em terrenos cercados, impedindo o 
trânsito pelas áreas do PEPCV. 

             

AGGI_MRN_5 

Retirar os animais domésticos do 
Parque, respeitando-se os 
pertencentes aos ocupantes de 
terra até que a situação fundiária 
seja regularizada, entretanto, 
deve-se proibir a entrada de 
novos animais domésticos no 
Parque, independente da situação 
fundiária. 

- 
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AGGI_MRN_6 

Retirar todo e qualquer resíduo 
sólido, depositado ao longo das 
trilhas ou dispostos 
inadequadamente na área do 
PEPCV, dispondo-o de forma 
adequada e prevendo sua 
destinação final em conformidade 
com o que prevêem os ditames 
legais. 

- 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo dos 
Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

AGGI_MRN_7 
Estabelecer o controle das águas 
pluviais em trilhas e caminhos 
existentes no PEPCV. 

- 
  

           

AGGI_MRN_8 

Induzir a recuperação natural da 
vegetação, a partir de 
conhecimento do estoque de 
sementes e de sua 
potencialidade para promovê-la. 

- 
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AGGI_MRN_9 

Instalar placa informativa (ou 
outro instrumento de 
comunicação) sobre os objetivos 
das operações executadas nas 
áreas do PEPCV que estiverem 
sob ação de manejo. 

- 

             

O projeto deve contemplar 
sistema de sinalização 
educativa e interpretativa. 

             

AGGI_EA_1 
Elaborar um Projeto de 
Interpretação e Educação 
Ambiental para o PEPCV. 

Os instrumentos de 
interpretação e educação 
ambiental deverão ser criados 
em linguagem acessível e 
adequada. 

             

AGGI_EA_2 

Fornecer diretrizes para a 
estruturação do novo Centro de 
Visitantes visando adequá-lo 
para a realização de exposições 
sobre os recursos naturais e 
culturais do PEPCV. 

- 

             

AGGI_EA_3 
Elaborar e disponibilizar mapa 
lúdico e painéis temáticos para 
as atividades de interpretação e 
educação ambiental do PEPCV. 

- 

 7            

AGGI_EA_4 
Providenciar a elaboração de 
maquete do PEPCV para 
exposição no Centro de 
Visitantes. 

- 

             

AGGI_EA_5 
Estruturar biblioteca para permitir 
acesso a informações acerca da 
Conservação da Biodiversidade. 

- 
             

AGGI_EA_6 

Criar calendário de ocorrências 
naturais que possam ser 
observadas em épocas previstas 
no PEPCV por visitantes e/ou 
pesquisadores. 

a) As ocorrências naturais que 
integrariam esse calendário 
poderiam ser: as espécies 
animais possíveis de serem 
avistadas, espécies vegetais 
em época de florada e 
frutificação e espécies de aves 
migratórias. 

             

AGGI_EA_7 

Elaborar material interpretativo 
sobre os atributos naturais do 
PEPCV, que não podem ser 
visitados pelo público visando 
difundir a importância para 
conservação e porque não 
podem ser visitados. 

- 

             

AGGI_EA_8 
Estabelecer parceria com outras 
instituições para apoiar as 
atividades de interpretação e 
Educação Ambiental. 

- 
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AGGI_EA_9 

Subsidiar o desenvolvimento de 
estratégias para a inclusão da 
temática PEPCV na educação 
ambiental formal e informal na 
zona de amortecimento. 

- 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 
Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

a) Deverá ser elaborado um manual com 
normas, projeto de sinalização com 
indicações de atividades permitidas ou não 
nos pontos mais visitados e nos principais 
pontos de acesso. 

  

           

b) Deverá haver ampla divulgação da 
existência de normas e do seu teor. Esta ação 
emergencial terá como objetivo principal a 
adequação dessas atividades já 
desenvolvidas com o zoneamento e as 
Normas Gerais do PEPCV. 

             

AGGI_UP_1 
Elaborar e 
implementar plano 
de uso público do 
PEPCV. 

c) Os locais sujeitos a esta ação emergencial 
são aquelas freqüentadas pelo público devido 
ao maior apelo turístico: Lagoa de Caraís e 
Dunas D’ Ulé. 

             

a) A infra-estrutura mínima sugerida para 
estas áreas de uso público nas quais serão 
desenvolvidas atividades recreativas é: centro 
de visitantes, locais de descanso e 
contemplação próximos à Lagoa de Caraís. 

             

b) A construção das instalações deve-se dar 
preferência aos materiais de construção que 
não causem impacto na paisagem e que 
sejam de fácil manutenção pelo poder público. 

             

c) O Centro de Visitantes deve incluir 
preferencialmente: um auditório, 
sala/escritório de funcionários para 
preparação de material interpretativo, 
banheiros, lugar para atendimento de 
primeiros socorros e central de rádio para 
emergências (estes dois últimos itens podem 
estar alocados na sede do Parque 
alternativamente). 

             

d) As trilhas e áreas de circulação devem 
conter placas indicativas, educativas e 
informativas. 

             

e) O desenho arquitetônico das estruturas 
deve ser padronizado. 

             

f) Todos os “pontos de parada” devem ser 
identificados com placas. 

             

g) Deverão se definir regras e o calendário de 
visitação de acordo com a capacidade de 
suporte do ambiente para a visitação. 

             

h) O projeto recreativo deverá prever a 
elaboração de material informativo (folhetos, 
painéis, placas e outros), contendo as normas 
de visitação referentes às atividades de 
recreação e disponibilização para o público no 
Centro de Visitantes, nos Centros de Apoio a 
Fiscalização Norte e Sul. 

             

i) Deverão ser estabelecidos roteiros 
específicos para os distintos públicos alvo. 

             

j) O tempo de visitação e o tamanho dos 
grupos de visitantes deverão ser planejados 
em função da infra-estrutura física existente e 
do pessoal disponível para atender aos 
visitantes. 

             

k) Todo visitante deverá passar pelo Centro 
de Visitantes para pagar ingresso, pegar 
mapas, ver exposições e receber orientações 
sobre: programas de excursões, medidas de 
segurança, guias, trilhas interpretativas, 
alterações provocadas pelo homem e 
procedimentos na visita ao PEPCV. 
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AGGI_UP_2 

Elaborar um 
Projeto Específico 
de Recreação para 
ordenar as áreas 
de uso público do 
PEPCV. 

l) Deverão ser previstos pontos para a 
instalação de lixeiras padronizadas (que não 
possam ser abertas por animais silvestres) e 
sistematizada a coleta de resíduos sólidos no 
PEPCV. 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 
Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

AGGI_UP_3 

Implantar sinalização 
viária na rodovia ES 060 
padronizada e voltada ao 
turismo no PEPCV e 
APA de Setiba. 

- 

  

           

a) Deverão ser estudadas formas de 
acesso e transporte para este público à 
Lagoa de Caraís, Dunas D’ Ulé para que 
possam participar das atividades de 
recreação em contato com a natureza. 

             

AGGI_UP_4 
Estruturar o PEPCV para 
recepção de pessoas 
portadoras de 
deficiências. b) As instalações existentes de apoio ao 

uso público e o novo centro de visitantes 
deverão ser adaptadas para o 
atendimento desse público. 

             

a) Deverá ser mensurado o impacto da 
passagem de pedestres sobre a fauna e 
flora. 

             

b) Deverão ser fixadas normas para a 
passagem dos participantes no interior do 
PEPCV. Para a elaboração dessas 
normas deverá ser ouvida a organização 
do evento. 

             

c) O IEMA deverá designar equipe técnica 
para acompanhamento do evento, 
definido o tipo de abordagem a ser feita 
durante o evento. 

             

d) O Planejamento deverá contemplar a 
mensuração dos impactos, prevendo, nos 
casos de descumprimento das normas 
fixadas, a adoção de medidas de manejo 
que irão desde a educação ambiental até, 
no caso de implicações à biodiversidade 
do PEPCV, a suspensão das atividades 
em prol da recuperação do ambiente. 

             AGGI_UP_5 

Elaborar e executar 
planejamento específico 
para o atendimento do 
evento denominado de 
“Passos de Anchieta”. 

e) Dada a relevância do evento deverá ser 
realizada expansão das normas fixadas, 
assim como do relatório de 
acompanhamento e monitoramento dos 
impactos junto ao conselho consultivo da 
Unidade. 

             

AGGI_UP_6 

Implementar roteiros 
interpretativos na área de 
uso público, de acordo 
com os temas ambientais 
e culturais já 
identificados. 

a) Capacitar equipe de guias/condutores e 
funcionários do PEPCV que irão atender 
aos visitantes. 

             

a) Essas trilhas deverão ser identificadas 
em outros ambientes naturais que 
poderão ser usados como pontos de 
visitação no Parque ainda não 
contemplados nas trilhas já existentes e 
identificadas. 

             

b) Realizar estudos para investigar o 
potencial para desenvolvimento de novas 
atividades de uso público na Lagoa Feia. 

             

c) Elaborar estudo abrangendo a 
capacidade de suporte dos ambientes. 

             
AGGI_UP_7 

Identificar outras trilhas 
com potencial para 
interpretação e educação 
ambiental através de 
estudos 
complementares. 

d) Esse estudo deverá avaliar os pontos 
positivos e negativos de abertura da 
Lagoa Feia referentes à visitação, e a 
viabilidade de implantação de 
estacionamento em áreas preteritamente 
alteradas. 

             

AGGI_UP_8 
Elaborar projeto para a 
implantação de cantina e 
“eco loja” no PEPCV. 

a) O IEMA deverá fixar as diretrizes do 
projeto, normas, formas de concessão de 
serviços, remuneração e aplicação dos 
recursos. 

             

a) Esse projeto deverá envolver a 
GRN/IEMA e assessoria jurídica do IEMA. 
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AGGI_UP_9 
Elaborar projeto para a 
implantação de cobrança 
de ingresso no PEPCV. 

Deverá ser realizada pesquisa junto aos 
usuários e/ou visitantes sobre a cobrança 
de ingresso. 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio 
Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação 
e Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

a) O corpo funcional do Parque deverá ser 
previamente capacitado para a prestação 
de primeiros socorros a vítimas. 

  
           

AGGI_UP_10 
Equipar o PEPCV com 
materiais de primeiros 
socorros e resgate. 

b) Deverão ser envidados esforços para 
firmar parceria com o corpo de bombeiros 
e a Cia. de Polícia Ambiental visando 
ofertar o adequado atendimento em casos 
de acidentes no interior do PEPCV. 

             

a) Todas as trilhas do PEPCV deverão ter 
os impactos de visitação monitorados e a 
capacidade de carga recreativa 
estabelecida. 

             

b) O monitoramento indicará quais os 
locais que podem ser visitados, os meios 
de transporte possíveis de serem utilizados 
para deficientes físicos e as atividades que 
serão possíveis em cada área de visitação 
permitida. 

             

c) As avaliações de impacto podem ser 
feitas visualmente pelos técnicos da 
Unidade e/ou através de estudo específico 
a ser desenvolvido pelo subprograma de 
monitoramento ambiental. 

             AGGI_UP_11 
Monitorar os impactos da 
recreação e turismo no 
PEPCV. 

e) Caso alguma atividade de recreação 
esteja comprovadamente ocasionando 
danos que ameacem o alcance dos 
objetivos do PEPCV, deverá ser 
reformulada, suspensa, ou em casos 
extremos proibida. 

             

a) Esse material deve conter mapas, 
informações sobre os ecossistemas, 
recursos naturais e culturais específicos do 
Parque. 

             

b) O material de divulgação do PEPCV 
deverá abordar minimamente: a inserção 
regional, os principais acessos ao Parque; 
a localização e uma breve descrição dos 
principais atrativos do Parque; as normas 
de comportamento do visitante; as 
recomendações sobre o uso de roupas, 
materiais e equipamentos individuais 
adequados e os cuidados com documentos 
e materiais pessoais.  

             

AGGI_UP_12 
Elaborar material 
interpretativo sobre as trilhas 
e sítios de visitação do 
PEPCV. c) Esse material deverá conter 

advertências ao visitante do tipo quanto: à 
existência de quaisquer perigos potenciais 
que possam colocar sua vida ou saúde em 
risco; ao impedimento de atividades fora 
das zonas permitidas; a proibição de deixar 
lixo em qualquer parte do Parque, exceto 
nos locais estabelecidos para esta 
finalidade; à condição de que registro 
fotográfico e filmagem sobre a fauna só 
poderão ser feitas de maneira que os 
animais não sejam molestados.  
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AGGI_UP_13 

Produzir materiais 
complementares de 
divulgação (manuais, livros, 
CD's, jogos educativos, 
revistas e outros) que 
deverão ser expostos e 
vendidos nas instalações 
destinadas a este fim, junto 
ao Centro de Visitantes ou 
Sede Administrativa do 
PEPCV. 

 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio 
Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação 
e Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

AGGI_UP_14 

Definir a logomarca do PEPCV, 
visando uniformizar a 
representação da Unidade, 
criando uma identidade para seus 
produtos. 

- 

  

           

a) Guias locais devem ser 
preferencialmente moradores da 
região, bons conhecedores das 
trilhas, devendo ser previamente 
treinados, capacitados e 
cadastrados para receberem os 
visitantes no PEPCV. 

             

AGGI_UP_15 
Formar uma equipe de 
funcionários, monitores treinados 
pelo Iema para atender aos 
visitantes. b) Os regulamentos de condutas e 

normas das atividades guiadas 
serão elaborados pelo IEMA e o 
grupo de monitores. 

             

AGGI_UP_16 

Permitir o uso de aparelhos ou 
instrumentos sonoros somente 
nos casos de pesquisas 
científicas e atividades de 
educação ambiental devidamente 
autorizadas. 

- 

             

AGGI_UP_17 
Promover análises integradas da 
capacidade de suporte, controle 
de impactos e monitoramento das 
trilhas. 

- 

             

AGGI_UP_18 

Elaborar estudo de viabilidade 
econômica para a concessão de 
serviços e/ou atividades de Uso 
Público considerando a 
necessidade de promover a 
integração do Parque à vida 
econômica e social das 
comunidades vizinhas, conforme 
Lei 9.985/00, artigo 27, parágrafo 
1º. 

- 

             

AGGI_UP_19 

Permitir que os horários de 
abertura e fechamento do PEPCV 
sejam alterados em uma hora por 
ocasião do horário de verão, 
GRN/Iema. 

- 

             

a) Este projeto deverá ser 
elaborado pelos técnicos do 
PEPCV com apoio da GRN e da 
Gerência de Educação Ambiental 
(GEA) do IEMA. 

             

AGGI_UP_20 

Desenvolver um projeto de 
educação ambiental para o 
PEPCV de forma a subsidiar seu 
uso público e propiciar a melhoria 
da relação com os atores locais. 

b) Estruturar o programa para o 
atendimento aos visitantes, 
alicerçado nas informações 
existentes no Plano de Manejo, de 
forma a permitir a seleção do 
público a ser abrangido pelos 
diferentes temas do projeto de 
educação ambiental do PEPCV. 

             

a) Os vídeos devem abordar, no 
mínimo, os objetivos de criação da 
Unidade, apresentando ações de 
proteção e manejo, educação 
ambiental e pesquisa. 
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AGGI_UP_21 Atualizar os vídeos sobre o 
PEPCV. 

b) O vídeo deve abordar ações 
desenvolvidas junto às 
comunidades. 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio 
Ambiente Operacionalização 

Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação 
e Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

AGGI_UP_22 

Revisar e confeccionar 
um folheto sobre o 
PEPCV para divulgação 
de seus objetivos e 
zoneamento. 

- 

             

AGGI_UP_23 

Produzir material voltado 
ao trabalho de educação 
ambiental na região, 
particularmente 
abordando a Unidade de 
Conservação, salientando 
seus ecossistemas e 
destacando os aspectos 
culturais da região. 

- 

             

AGGI_UP_24 

Criar um novo centro de 
visitantes que sirva de 
núcleo de difusão de 
conhecimentos e de 
educação ambiental. 

 

             

a) As possibilidades de realização da 
atividade serão divulgadas no site do IEMA. 

             

b) O IEMA estabelecerá a regra e as 
instruções para a conduta das futuras rotinas 
de visitação com esse público-alvo, 
informando aos visitantes científicos sobre o 
objeto de estudo e os procedimentos que 
serão adotados no campo, antes do seu 
deslocamento para o PEPCV. 

             

c) O IEMA deverá ser informado previamente 
pelos pesquisadores sobre as rotinas de 
trabalho que envolverá os visitantes 
científicos para que esses preparem toda a 
logística necessária. 

             

d) A programação das atividades deverá 
seguir a seguinte ordem: Deslocamento do 
grupo até um dos Centros de Visitantes onde 
será recepcionado e poderá conhecer a 
exposição interpretativa e receber 
informações sobre o PEPCV; 
encaminhamento do grupo ao responsável 
pelo acompanhamento de pesquisas no 
PEPCV, que fará breve explanação sobre o 
objeto que está sendo pesquisado, a 
importância da pesquisa científica e seus 
procedimentos, apresentando ainda a 
relevância das UCs para a pesquisa; visita à 
área de pesquisa; retorno ao Centro de 
Visitantes.  

             

e) Esta atividade deverá ser agendada com a 
chefia da Unidade que designará um 
funcionário do Parque encarregado do seu 
acompanhamento. 

             

Tipo 

AGGI_UP_25 

Implantar a atividade de 
visitação científica no 
PEPCV, considerando a 
proximidade da Unidade 
com faculdades e 
Universidades relevantes 
no Estado do Espírito 
Santo. 

f) Deverá ser estudada a possibilidade de se 
implantar uma modalidade semelhante para a 
visitação das escolas da rede municipal e 
estadual de ensino. 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio 
Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo 
dos 

Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

a) Questionários deverão 
ser aplicados e entrevistas 
deverão ser conduzidas de 
modo a avaliar o grau de 
aceitação do programa de 
interpretação ambiental do 
PEPCV. 

  

           

b) Para o desenvolvimento 
desta atividade, deverá ser 
verificada a existência de 
um questionário-padrão 
elaborado pela GRN/IEMA, 
que será utilizado. 
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 AGGI_UP_26 

Avaliar o grau de conscientização, 
absorção e aceitação dos diferentes 
instrumentos de interpretação oferecidos 
nas atividades. 

c) Estabelecer programas 
de divulgação conjunta para 
as Unidades de 
Conservação que integram 
a Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica no Espírito 
Santo. 

             

AGGI_IE_1 

Desenvolver projetos de infra-estrutura 
física, adequados e específicos às 
características dos ecossistemas do 
PEPCV, considerando-se a necessidade 
de adaptar as formas arquitetônicas ao 
entorno natural e garantindo sua 
funcionalidade com o mínimo impacto 
ambiental. 

 
 
 
- 
 

             

AGGI_IE_2 

Adequar as estruturas existentes e 
planejar as futuras considerando as 
necessidades de atendimento de 
pessoas portadoras de deficiências, 
visando permitir uma maior integração 
deste público com o PEPCV, 
proporcionando-lhes a oportunidade de 
contato e recreação com a natureza, 
sempre que possível. 

- 

             

AGGI_IE_3 

Demolir as instalações existentes em 
áreas habitadas no interior do PEPCV 
após a regularização fundiária, 
excetuando-se aquelas que podem ser 
convenientemente reutilizadas para as 
atividades contidas neste Plano. 

- 

             

AGGI_IE_4 

Adotar para todas as construções um 
estilo arquitetônico que permita uma 
identidade comum, mas que sejam 
diferenciados entre si pela temática que 
fundamentará a área de uso público. 

- 

             

AGGI_IE_5 Implantar lixeiras e sistema de coleta de 
lixo em todas as áreas de uso público. 

a) O material utilizado nas 
lixeiras deverá se 
harmonizar com o meio 
ambiente e dificultar o 
acesso dos animais 
silvestres ao seu interior.  

             

AGGI_IE_6 

Avaliar a possibilidade de utilizar nas 
construções civis técnicas 
ecologicamente corretas, de forma que 
a própria construção possa servir de 
ensinamento aos visitantes. 
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AGGI_IE_7 

Estudar alternativas, para atendimento 
das demandas relacionadas ao 
atendimento do evento denominado de 
“Passos de Anchieta” ouvido a 
organização do mesmo. 

 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 



 

 
 

 

 
 
RT 307/07 
Setembro/07  

Capítulo 4 
217/250 

 

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do Plano de Manejo do Parque Estadual 
Paulo Cesar Vinha

Rev. 00

 
AÇÕES GERENCIAIS GERAIS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento do 

entorno 

Manejo dos 
Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

AGGI_IE_8 
Solicitar ao DERTES

4 a adequação das placas 
de sinalização do PEPCV e APA de Setiba 
dispostas ao longo da Rodovia ES 060 (Rodovia 
do Sol). 

 

  

           

AGGI_IE_9 Elaborar projeto de sinalização do PEPCV.               

AGGI_IE_10 Implantar a infra-estrutura necessária ao 
Subprograma de Proteção.               

AGGI_IE_11 
Recuperar ou readaptar as construções 
existentes, tais como alojamentos, sede 
administrativa e centro de visitantes. 
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AGGI_IE_12 Elaborar e executar projeto do novo Centro de 
Visitantes do PEPCV.               

AGGI_CI_1 

Estabelecer Termos de Cooperação Técnica 
com ONG's, Universidades e outras Instituições 
de Pesquisa para o desenvolvimento de ações e 
estudos direcionados à pesquisa, visitação, 
educação e conservação ambiental. 

 

             

AGGI_CI_2 
Estabelecer Termo de Cooperação Técnica com 
instituições para promover cursos de 
capacitação de monitores e divulgação do 
Parque. 

 

             

AGGI_CI_3 

Estabelecer Termos de Cooperação Técnica 
com as Prefeituras Municipais que compõem a 
Zona de Amortecimento para a divulgação das 
atividades do Parque junto à sociedade em 
geral. 

 

             

AGGI_CI_4 
Estabelecer parcerias com a Companhia de 
Polícia Ambiental do Espírito Santo, IDAF e 
IBAMA, visando integrar atividades de 
fiscalização e controle ambiental. 
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AGGI_CI_5 Articular com ONGs locais, trabalhos conjuntos 
para a implantação do Plano de Manejo.               

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-2: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 

                                        
4 Departamento de Estradas e Transportes do Espírito Santo. 
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4.7.3 ENQUADRAMENTO DAS ÁREAS ESTRATÉGICAS GERAIS POR PROGRAMAS 
TEMÁTICOS 

 
Na seqüência, apresenta-se o enquadramento das áreas estratégicas por programas 
temáticos (Tabela 4.7-3). Ressalta-se que essas ações integram as atividades dos 
programas referenciados no item 4.7.1. 
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ÁREAS ESTRATÉGICAS EXTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 
Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo dos 
Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

a) Essa atividade deve ser executada após 
a aprovação do Plano de Manejo. 

  
           

b) É recomendável solicitar às associações 
de moradores e a seus representantes no 
Conselho Consultivo do PEPCV o apoio 
para a divulgação do Plano de Manejo. 

             

c) Deverá ser dada ênfase às normas de 
uso e ocupação e aos limites da Zona de 
Amortecimento. 

             AEE_APA_1 

Realizar reuniões e debates nas 
comunidades locais situadas na 
APA de Setiba para esclarecimentos 
e divulgação do Plano de Manejo do 
PEPCV. 

d) Deverão ser divulgadas às comunidades 
locais e ONGs, as possibilidades de 
utilização do PEPCV para o 
desenvolvimento de atividades de 
educação ambiental. 

             

AEE_APA_2 
Solicitar às prefeituras a 
disponibilização de pessoal para 
auxiliar nas atividades de integração 
PEPCV – entorno. 

 

             

a) Promover visitas de grupos de interesse 
ao Centro de Visitantes, em um programa 
regular de educação ambiental. 

             

AEE_APA_3 

Agendar com as Secretarias 
Municipais, Educação e Meio 
Ambiente de Guarapari e Vila Velha 
a participação das escolas 
municipais no programa de 
educação ambiental do PEPCV. 

b) Promover a participação das escolas 
nos eventos do PEPCV realizados em 
datas comemorativas. 

             

a) As informações que integrarão essa 
cartilha deverão considerar o nível médio 
de escolaridade dos cidadãos locais e sua 
capacidade de entendimento dos textos e 
ilustrações. 

             

b) Esse material será distribuído 
gratuitamente às associações, ONGs e 
moradores da Zona de Amortecimento. 

             

c) Deverão ser consideradas na 
formulação dos cadernos as 
especificidades da zona de amortecimento 
direcionando a legislação de acordo com 
os problemas identificados. 

             AEE_APA_4 
Elaborar e editar cartilha sobre 
legislação ambiental e o Plano de 
Manejo do PEPCV. 

d) A assessoria jurídica do IEMA deverá 
ser contatada para a formulação e/ou 
acompanhamento da elaboração dessa 
cartilha. 

             

a) Buscar convênios com as prefeituras 
municipais, SEBRAE/SESI/SENAC, 
instituições de ensino e pesquisa, ONGs e 
iniciativa privada para a realização de 
cursos de capacitação. 
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AEE_APA_5 
Realizar fiscalização permanente 
junto às comunidades situadas na 
APA de Setiba e demais áreas que 
integram a zona de amortecimento. 

b) Fazer gestão junto aos órgãos 
municipais visando ao incentivo ao 
desenvolvimento do comércio de produtos 
artesanais de forma integrada aos planos e 
programas de governo. 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-3: Enquadramento das Áreas Estratégicas do PEPCV.  
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ÁREAS ESTRATÉGICAS EXTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 
Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo dos 
Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

AEE_APA_5 
Realizar fiscalização permanente junto 
às comunidades situadas na APA de 
Setiba e demais áreas que integram a 
zona de amortecimento. 

c) Buscar integrar temas do PEPCV nos 
eventos festivos das cidades de 
Guarapari e Vila Velha. 

  
           

a) Deverão ser identificadas experiências 
de sucesso junto às comunidades 
residentes na zona de amortecimento. 

             

AEE_APA_6 

Fazer gestão junto às Prefeituras 
Municipais por meio da Secretaria de 
Educação e Meio Ambiente, para tratar 
os temas afins com a Conservação da 
Biodiversidade e uso sustentável dos 
recursos naturais, adotando a área da 
APA de Setiba como estudo de caso. 

b) As comunidades deverão ser 
mobilizadas e estimuladas a conhecerem 
e replicarem as experiências de sucesso. 

             

a) Assegurar que o Plano Diretor 
contemple a proibição da expansão da 
área urbana sobre os espaços protegidos 
que conformam o entorno do PEPCV, em 
observação ao Art. 49, Parágrafo único da 
Lei 9.985/00. 

             

b) Assegurar que o Plano Diretor não 
contemple ações conflitantes com os 
interesses de Conservação da 
Biodiversidade do PEPCV e sua zona de 
amortecimento. 

             
AEE_APA_7 

Fazer gestão junto às Prefeituras de 
Guarapari e Vila Velha para a 
elaboração do Plano Diretor Municipal, 
conforme previsto no Art. 182 da 
Constituição Federal. 

c) Fazer gestão para que seja incluído no 
Plano Diretor o impedimento da 
instalação de atividades potencialmente 
degradadoras na Zona de Amortecimento 
do PEPCV. 

             

a) Essas brigadas ficarão responsáveis 
por todas as atividades de prevenção e 
combate a incêndios no PEPCV e sua 
zona de amortecimento. 

             

AEE_APA_8 
Promover juntamente com as 
Prefeituras a formação de brigadas de 
voluntários para combate a incêndios 
florestais. 

b) Solicitar ao IBAMA (PREVFOGO) a 
realização de cursos rotineiros de 
capacitação de voluntários para 
integrarem essas brigadas. 

             

a) Deverão ser informados os eventos 
programados pelo PEPCV, bem como os 
horários de funcionamento, novos 
conhecimentos científicos sobre a área e 
outros informes de interesse da 
comunidade. 

             

AEE_APA_9 
Divulgar o PEPCV junto aos meios de 
comunicação disponíveis nos 
Municípios, tais como rádios e jornais. 

b) Deverão ser priorizadas informações 
referentes à proteção do PEPCV, sua 
importância e relevância para a 
preservação e Conservação da 
Biodiversidade dos ecossistemas de 
restinga e bioma da Mata Atlântica, as 
normas de uso do PEPCV e seus horários 
de funcionamento. 

             

A
EE

 A
PA

 d
e 

Se
tib

a 

AEE_APA_10 
Promover um evento específico para a 
divulgação do PEPCV junto aos 
moradores e proprietários rurais 
residentes na APA de Setiba. 

- 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-3: Enquadramento das Áreas Estratégicas do PEPCV. Continuação. 
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ÁREAS ESTRATÉGICAS EXTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 
Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo dos 
Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

AEE_APA_11 

Articular junto às prefeituras 
municipais de Guarapari e Vila 
Velha a criação de UCs Municipais 
e áreas de lazer para a população 
dos municípios que promovam a 
recreação em contato com a 
natureza. 

a) O IEMA poderá oferecer apoio técnico na 
proposição de criação de UCs com o auxílio 
dos técnicos do Projeto Corredores 
Ecológicos (Unidade de Coordenação do 
Espírito Santo). 

  

           

a) A história da região deverá ser utilizada 
como tema a ser interpretado nas atividades 
de uso público do PEPCV. 

             

AEE_APA_12 Incentivar e apoiar estudo de 
resgate histórico da região. b) O resgate histórico poderá ser realizado 

por meio de parceria com instituições de 
ensino e pesquisa, desde que garantida a 
ativa participação dos atores locais. 

             

a) Estimular a participação das comunidades 
nas atividades de ecoturismo como 
produtora e prestadora de bens e serviços 
aos turistas, visando à promoção da geração 
de trabalho e renda. 

             

b) Deverá ser feita gestão junto ao Governo 
do Estado e a Instituições como SENAC, 
SESC e SEBRAE para a qualificação da 
mão-de-obra local. 

             

c) Apoiar as ações da Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Econômico e Turismo 
(SEDETUR) e das Secretarias Municipais de 
Turismo integrado à “Rota do Sol e da 
Moqueca” no que se refere ao 
desenvolvimento turístico da região de 
abrangência da APA de Setiba. 

             

d) Incentivar investimentos públicos e 
privados em infra-estrutura turística direta e 
indireta, capazes de apoiar e desenvolver a 
atividade ecoturística de forma sistemática 
na região no PEPCV e APA de Setiba. 
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AEE_APA_13 

Promover programas de 
conscientização pública sobre 
ecoturismo e fomentar a educação 
das comunidades locais residentes 
na APA de Setiba, para o 
recebimento de turistas. 

e) Incentivar a criação de roteiros turísticos 
nos municípios que integram a zona de 
amortecimento do PEPCV. 

             

AEE_UNA_1 

Divulgar para os proprietários rurais 
o Plano de Manejo do PEPCV, 
especialmente as diretrizes 
delineadas para a zona de 
amortecimento. 

- 

             

a) Realizar reuniões e atividades com os 
proprietários rurais para tratar de questões 
ambientais, organizadas com o apoio dos 
seus representantes no conselho consultivo 
do PEPCV. 

             

b) Desenvolver campanha para sensibilizar a 
população local a colaborar com o PEPCV 
na proteção de sua zona de amortecimento 
por meio de denúncias junto ao IEMA. 

             

A
EE

 d
a 

B
ac

ia
 d

o 
R

io
 U

na
 

AEE_UNA_2 
Articular junto ao poder público 
municipal para implantar um 
programa de educação ambiental 
junto às propriedades rurais. 

c) Deverá ser estabelecido um sistema 
especial para atendimento e resposta aos 
casos registrados pelos atores locais. 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-3: Enquadramento das Áreas Estratégicas do PEPCV. Continuação. 
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ÁREAS ESTRATÉGICAS EXTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 
Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo dos 
Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

AEE_UNA_3 

Promover parcerias e acordos de cooperação 
técnica com a SEAG, (por intermédio da INCAPER 
e IDAF) e secretarias municipais de agricultura e 
meio ambiente, visando à adoção de práticas 
conservacionistas e orientações sobre 
procedimentos de conservação de solos e adoção 
de práticas culturais compatíveis com a 
capacidade de suporte do ambiente. 

 

  

           

AEE_UNA_4 

Estabelecer campanhas de educação ambiental 
por meio de atividades de sensibilização da 
população sobre os riscos potenciais à 
Conservação da Biodiversidade decorrentes da 
criação de animais silvestres exóticos em cativeiro. 

a) Os criadores deverão ser 
orientados quanto aos 
procedimentos exigidos pela 
legislação para a manutenção de 
animais em cativeiro. 

             

a) Identificar a forma de 
apropriação e organização 
espacial, iniciando uma troca de 
informações para melhor 
ordenamento das atividades de 
uso e ocupação da terra. 

             

b) Fiscalizar e controlar as 
atividades de caça e coleta, bem 
como a extração de areia. 

             

c) Estabelecer campanha de 
conscientização ambiental por 
meio de atividades de 
sensibilização da população 
sobre as possíveis ocorrências 
de contaminação dos recursos 
hídricos e do solo. 

             

d) Promover campanhas para a 
recuperação das APPs e 
Reservas Legais, privilegiando, 
sempre que possível áreas 
potencias para a formação de 
corredores ecológicos. 

             

AEE_UNA_5 
Desenvolver plano de desenvolvimento local 
sustentável para a bacia do rio Una.  
 

e) Estimular os proprietários 
rurais a criarem RPPNs. 

             

a) As propostas devem ser 
orientadas a conservar os 
remanescentes florestais e 
recuperar as APPs. 
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AEE_UNA_6 Fomentar a formação de corredores ecológicos na 
região da bacia hidrográfica do rio Una. b) Articular junto ao MMA para 

que as ações sejam 
acompanhadas pelos técnicos 
da UCE do Projeto Corredores 
Ecológicos. 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-3: Enquadramento das Áreas Estratégicas do PEPCV. Continuação. 
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ÁREAS ESTRATÉGICAS EXTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 
Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação e 
Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento do 

entorno 

Manejo dos 
Recursos 
Naturais 

Proteção dos 
Recursos 
Naturais 

Redelimitação e 
Regularização 

Fundiária 
Administração Operacionalização 

AEE_EXP_1 
Deverá ser realizada análise de viabilidade de 
incorporação das AEE_EXP pelo GRN visando subsidiar 
a tomada de decisão pela alta direção do IEMA. 

 
  

           

AEE_EXP_2 
As áreas integrantes das AEE_EXP devem ser 
recuperadas, desapropriadas e futuramente incorporadas 
ao PEPCV. 

 
             

AEE_EXP_3 
Devem ser áreas prioritárias para a conservação dos 
recursos naturais e devem integrar zona de grau máximo 
de proteção no zoneamento da APA de Setiba, enquanto 
não se recuperam e/ou não são integradas ao PEPCV. 
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AEE_EXP_4 
A fiscalização e controle ambiental nessas AEE_EXP e 
entorno deverá ser intensificada com vistas a garantir a 
integridade da cobertura florestal e coibição das 
atividades de extração mineral de areia. 

 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-3: Enquadramento das Áreas Estratégicas do PEPCV. Continuação. 
 

ÁREAS ESTRATÉGICAS EXTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 
Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento do 

entorno 

Manejo dos 
Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

AEE_CA_1 
As áreas de apoio à fiscalização deverão ter implantadas, nesta 
fase do Plano de Manejo, a infra-estrutura e os equipamentos 
necessários para o funcionamento de duas áreas de apoio à 
Fiscalização. 

 

  
           

AEE_CA_2 
As áreas de apoio deverão ser dotadas de equipamentos básicos 
de combate a incêndios e primeiros socorros e rádio comunicador 
interligado com a sede do PEPCV e com o IEMA. 

 
  

           

AEE_CA_3 
Verificar a viabilidade de ligação elétrica nas áreas de apoio de 
fiscalização, se não equipá-los com geradores (ou similar), após a 
avaliação do GRN/IEMA. 

 
  

           

AEE_CA_4 

A infra-estrutura deverá ser concebida dentro do mais rigoroso 
padrão técnico e dentro das normas oficiais, devendo ser 
condizente com a escolha e utilização de materiais que observem 
a durabilidade e, conseqüentemente, a diminuição de custos de 
implantação e manutenção, a resistência e a rusticidade. 

 

             

AEE_CA_5 
Estas áreas deverão controlar o acesso por caminhos e trilhas 
existentes, objetivando evitar a continuidade dos processos de 
degradação. 

 
             

AEE_CA_6 

Deverá ser proibido o trânsito de veículo, mantendo-o somente 
para possibilitar o tráfego para vigilância, operações de socorro, 
pesquisas científicas e práticas voltadas à recuperação da área. 
Deverão ser interrompidos os atuais acessos por veículos a partir 
do extremo norte, através da obstrução com barreiras. 

 

             

AEE_CA_7 

Realizar o registro fotográfico periódico das áreas degradadas e 
de seu processo de regeneração, que deverá servir de apoio às 
atividades de educação ambiental, treinamento do corpo funcional 
e como indicador de sucesso do processo de regeneração natural 
das áreas adjacentes aos centros de apoio à fiscalização. 
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AEE_CA_8 As ações de fiscalização deverão estar vinculadas com o 
planejamento do PEPCV.               

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-3: Enquadramento das Áreas Estratégicas do PEPCV. Continuação. 
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ÁREAS ESTRATÉGICAS EXTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo dos 
Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

a) Esse projeto deverá conferir identidade 
e integração das estruturas arquitetônicas 
abrangendo as infra-estruturas e demais 
espaços que integram essa AEI. 

  
           

b) Integrará o projeto o paisagismo do 
espaço Portal de Setiba. 

  
           

c) O projeto deverá identificar também o 
melhor material para o piso da área. 

  
           

AEI_UP_PS_1 
Elaborar projeto de revitalização 
do espaço Portal de Setiba, para 
proporcionar a adequada recepção 
dos visitantes. 

d) Nos caminhos e áreas de maior 
circulação de visitantes a pé, deverão ser 
utilizados bloquetes vazados e grama 
nativa do Parque. 

  
           

AEI_UP_PS_2 
O pórtico de entrada deverá ser 
revitalizado considerando no 
mínimo as características 
constantes na Tabela 4.6-1. 

- 

  
           

a) Elaborar projeto de arquitetura para a 
adequação do estacionamento de veículos 
e implantá-lo. 

  
           

b) Essa área deverá comportar veículos de 
passeio. 

  
           

c) Não será permitido estacionar veículos 
fora das áreas de estacionamento 
estabelecidas. 

  
           AEI_UP_PS_3 

A circulação de veículos nas áreas 
permitidas deverá ser concebida 
de modo a garantir a segurança 
dos visitantes que adentrem o 
PEPCV. d) Estudar a viabilidade de implantar local 

para parada de transporte coletivo no 
PEPCV para a recepção, embarque e 
desembarque dos estudantes que visitam 
o PEPCV em segurança. 

  

           

a) A estrutura deverá ser instalada, 
observando-se as recomendações para 
implantações de infra-estrutura contidas 
nesse Plano de Manejo. 

  
           

AEI_UP_PS_4 

Reformular os espaços de 
recepção de visitantes, 
recomendando-se a elaboração de 
projeto de novo centro de 
visitantes, em zona adequada para 
sua alocação (ZUInt). 

b) Deve-se examinar a viabilidade de 
implantação de um pequeno circuito de 
trilhas que permita planejar ações para 
educação ambiental ao mesmo tempo em 
que torne o mesmo acessível aos distintos 
públicos que visitam o PEPCV. 

  

           

a) O Centro de Visitantes deverá ser 
implantado de forma simples e harmônica 
com o ambiente, causando o menor 
impacto possível no ambiente e na 
paisagem. 
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AEI_UP_PS_5 
Elaborar e implantar projeto 
arquitetônico de um novo centro 
de visitantes integrado ao 
ambiente de inserção. 

b) Esse novo centro deverá servir de apoio 
para o público que visita a Unidade nas 
atividades de educação e interpretação 
ambiental, recreação, lazer em contato 
com a natureza e turismo. 

  

           

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-3: Enquadramento das Áreas Estratégicas do PEPCV. Continuação. 
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ÁREAS ESTRATÉGICAS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 
Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação e 
Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização e 
Educação Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento do 

entorno 

Manejo dos 
Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação e  
Regularização 

Fundiária 
Administração Operacionalização 

c) O novo centro 
deverá ter suas 
atividades 
orientadas pelo 
programa de uso 
público que busca 
introduzir o visitante 
aos principais 
elementos do 
ambiente natural do 
PEPCV de forma 
sustentável e, 
portanto, toda 
atividade, 
instalação e 
construção deve 
facilitar esse 
processo. 

  

           

d) A nova estrutura 
deverá contar com 
local para 
exposição 
interpretativa, 
recepção e 
informação. 

             

e) O novo centro de 
visitantes, assim 
como as trilhas e 
sítios de visitação, 
devem ter suas 
atividades 
orientadas pelo 
programa de uso 
público que busca 
introduzir o visitante 
aos principais 
elementos do 
ambiente natural do 
PEPCV de forma 
sustentável e, 
portanto, toda 
atividade, 
instalação e 
construção deve 
facilitar esse 
processo. 

             

f) Equipar o centro 
de visitantes pelo 
menos com: 
Painéis 
interpretativos; local 
para exposição de 
animais 
taxidermizados; 
auditório; sanitários 
(adaptados para 
deficientes e 
crianças); 
computadores; 
telas de projeção; 
projetores; aparelho 
televisor; vídeo 
cassete e aparelho 
de DVD; quadro 
branco.  
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AEI_UP_PS_5 

Elaborar e 
implantar projeto 
arquitetônico de um 
novo centro de 
visitantes integrado 
ao ambiente de 
inserção. 

g) A estrutura do 
novo centro de 
visitantes deverá ter 
minimamente as 
seguintes 
características 
desejáveis (Tabela 
4.6-2). 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 47-3: Enquadramento das Áreas Estratégicas do PEPCV. Continuação. 
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ÁREAS ESTRATÉGICAS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 
Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação e 
Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização e 
Educação Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento do 

entorno 

Manejo dos 
Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação e  
Regularização 

Fundiária 
Administração Operacionalização 

AEI_UP_PS_6 

Elaborar e 
implantar 
exposição no novo 
centro de visitantes 
abordando temas 
relevantes para a 
Conservação da 
Biodiversidade no 
PEPCV e sua zona 
de amortecimento. 

- 

             

a) O calendário 
deverá ser 
elaborado em 
conjunto com a 
Gerência de 
Recursos Naturais 
(GRN) e de 
Educação 
Ambiental (GEA) do 
IEMA. 

             

b) O calendário 
deverá ser 
divulgado para os 
municípios que 
integram a zona de 
amortecimento do 
PEPCV, ONGs que 
atuam na região, 
comunidades 
situadas na APA de 
Setiba e por meio 
da mídia  
disponível. 

             

AEI_UP_PS_7 

Elaborar calendário 
de atividades 
educativas para o 
novo centro de 
visitantes. 

c) Organizar um 
calendário de 
apresentações no 
auditório do novo 
centro de visitantes 
das pesquisas em 
andamento no 
PEPCV. 

             

AEI_UP_PS_8 
Implantar área de 
descanso com 
bancos em local 
sombreado. 

- 

             

AEI_UP_PS_9 Instalar lixeiras em 
locais adequados. -              

 

AEI_UP_PS_10 

Adequar o 
alojamento para a 
adequada 
recepção dos 
pesquisadores. 

a) Ao obterem a 
licença de 
pesquisa, os 
pesquisadores 
poderão utilizar as 
instalações 
disponíveis no 
PEPCV destinadas 
a essa finalidade, 
ficando 
responsáveis pela 
manutenção e 
guarda dos objetos 
ali existentes. 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-3: Enquadramento das Áreas Estratégicas do PEPCV. Continuação. 
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ÁREAS ESTRATÉGICAS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 
Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo dos 
Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

AEI_UP_Trilhas 
RC_1 

Elaborar e implementar projeto específico 
de Trilha Interpretativa da Restinga, 
contemplando: sinalização, equipamentos 
facilitadores, sistema de drenagem e 
áreas de descanso. 

- 

  

           

AEI_UP_Trilhas 
RC_2 

Ficarão determinados grupos de no 
máximo 40 visitantes, na trilha, até que 
estudos de capacidade de suporte 
comprovem a necessidade de reajuste 
desse índice. 

- 

             

AEI_UP_Trilhas 
RC_3 

O horário das atividades na Trilha deverá 
seguir o horário estipulado para o 
atendimento ao público definido pelo 
IEMA. 

- 

             

AEI_UP_Trilhas 
RC_4 

Esta atividade será guiada ou 
autoguiada. -              

AEI_UP_Trilhas 
RC_5 

O retorno das atividades de recreação 
em contato com a natureza deverá 
acompanhar o mesmo traçado de ida. 

- 
             

AEI_UP_Trilhas 
RC_6 

A manutenção desta Trilha ficará a cargo 
do IEMA. -              

AEI_UP_Trilhas 
RC_7 

Implantar áreas de descanso que 
deverão ser distribuídas em função das 
clareiras existentes e equipadas com 
bancos e equipamentos rústicos para 
apoio aos visitantes. 

 

             

AEI_UP_Trilhas 
RC_8 

Sugere-se privilegiar o tema 
biodiversidade versus alteração dos 
ecossistemas naturais (Terrestre e 
Marinho) e o tema afeto à qualidade da 
água para banho (marinha) versus uso e 
ocupação do solo no entorno da Unidade. 

- 

             

AEI_UP_Trilhas 
RC_9 

Sempre que possível os alunos 
(educação formal) deverão receber 
noções básicas de botânica, zoologia, 
ecologia e geografia, ligadas à área de 
trabalho, através de aulas, palestras, 
filmes, ou pela rede de informatização do 
Parque/IEMA. 

- 

             

a) Esses Postos deverão conter, 
além do desenho do (s) animal (is) 
mais visto, um texto com algumas 
informações sobre seu 
comportamento, peculiaridades e 
biologia. 
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AEI_UP_Trilhas 
RC_10 

Avaliar as possibilidades, escolher e 
implementar ao longo das Trilhas locais 
“Postos de Observação de Fauna”, que 
deverão privilegiar pontos onde é maior a 
probabilidade de avistar uma 
determinada espécie. 
 

b) Todo Posto deverá ter um único 
padrão construtivo, constituído por 
uma pequena cobertura e um 
painel. 

             

 Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-3: Enquadramento das Áreas Estratégicas do PEPCV. Continuação. 
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ÁREAS ESTRATÉGICAS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO  DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação e 
Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento do 

entorno 

Manejo dos 
Recursos 
Naturais 

Proteção dos 
Recursos 
Naturais 

Redelimitação e  
Regularização 

Fundiária 
Administração Operacionalização 
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 AEI_UP_Trilhas 
RC_11 

Proibir a reprodução do som de 
animais ou de aparelhos, assim 
como o trânsito de veículos 
(exceto os destinados a 
fiscalização e controle ambiental). 

- 

  

           

AEI_UP_TrilhaT_1 
Promover a realização de estudos 
de impactos da visitação pretérita 
não ordenada na Trilha Tropical. 

- 
             

AEI_UP_TrilhaT_2 
Estabelecer rotina para controle 
ao acesso de visitantes e 
fiscalização. 

- 
             

AEI_UP_TrilhaT_3 

Elaborar e implementar projeto 
específico de Trilha Interpretativa 
Tropical, contemplando: 
sinalização, equipamentos 
facilitadores, sistema de 
drenagem e áreas de descanso. 

- 

             

AEI_UP_TrilhaT_4 
Estabelecer a capacidade de 
recepção de visitantes e monitorá-
la. 

- 
             

AEI_UP_TrilhaT_5 
O horário das atividades na Trilha 
deverá seguir o horário estipulado 
para o atendimento ao público 
definido pelo IEMA. 

- 

             

AEI_UP_TrilhaT_6 Esta atividade poderá ser guiada 
ou autoguiada. -              

AEI_UP_TrilhaT_7 
O retorno das atividades de 
recreação em contato com a 
natureza deverá acompanhar o 
mesmo traçado de ida. 

- 

             

AEI_UP_TrilhaT_8 A manutenção desta Trilha ficará 
a cargo do IEMA. -              
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AEI_UP_TrilhaT_9 

Proibir a reprodução do som de 
animais ou de aparelhos, assim 
como o trânsito de veículos 
(exceto os destinados à 
fiscalização e controle ambiental). 

- 

             

AEI_UP_TrilhaFP_1 
Localização nas zonas do PEPCV 
e normas incidentes sobre as 
mesmas. 

 
             

AEI_UP_TrilhaFP_2 

Localização versus áreas 
prioritárias para aquisição de 
conhecimento e/ou controle de 
eventos/fenômenos (naturais ou 
não). 

 

             

AEI_UP_TrilhaFP_3 
Relação custo benefício da 
abertura das trilhas, no âmbito 
ambiental e econômico/financeiro. 

 
             

AEI_UP_TrilhaFP_4 

Número de ocorrências ou grau 
de ameaça aos ecossistemas 
decorrentes da existência desses 
caminhos de circulação no interior 
da Unidade. 
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AEI_UP_TrilhaFP_5 Capacidade operacional instalada 
no PEPCV.               

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-3: Enquadramento das Áreas Estratégicas do PEPCV. Continuação. 
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ÁREAS ESTRATÉGICAS INTERNAS PROGRAMAS DE MANEJO DO PEPCV 

Pesquisa e Monitoramento Uso Público Integração com o Entorno Manejo do Meio Ambiente Operacionalização 

Tipo Identificação Atividade Normas Pesquisa 
Cientifica 

Monitoramento 
Ambiental 

Recreação 
e Turismo 

Interpretação e 
Educação 
Ambiental 

Relações 
Públicas 

Conscientização 
e 

Educação 
Ambiental 

Controle 
Ambiental 

Incentivo ao 
Desenvolvimento 

do entorno 

Manejo dos 
Recursos 
Naturais 

Proteção 
dos 

Recursos 
Naturais 

Redelimitação 
e  

Regularização 
Fundiária 

Administração Operacionalização 

a) Os trabalhos técnicos deverão 
considerar os esforços realizados 
pela Concessionária Rodovia do Sol 
(RODOSOL) de monitoramento de 
fauna atropelada na Rodovia ES 060. 

  

           

b) Deverão ser determinadas quais 
as espécies de animais são 
atropeladas no trecho da Rodovia ES 
060 que perpassa a zona de 
amortecimento. 

  

           

c) Estimar o número de animais 
atropelados anualmente no trecho 
referenciado da Rodovia. 

  
           

d) Identificar os pontos críticos para 
atropelamentos ao longo da Rodovia 
ES 060 na Zona de Amortecimento 
(ZA).. 

  
           

e) Propor estratégias de manejo e 
ações que possam  minimizar as 
perdas decorrentes de 
atropelamentos. 

  
           

AEI_SOL_1 
Realizar o controle e monitoramento dos 
atropelamentos da fauna silvestre no 
trecho da Rodovia ES 060 que perpassa 
a zona de amortecimento do PEPCV. 

f) Fazer gestão junto às autoridades 
competentes para a efetivação das 
medidas mitigadoras avaliando sua 
efetividade. 

  
           

AEI_SOL_2 

Providenciar junto ao DER-ES 
(Departamento de Estrada de Rodagem 
do Estado do Espírito Santo) avaliação 
de alternativas de passagem de fauna 
para não comprometer o fluxo gênico. 

 

  

           

AEI_SOL_3 
Solicitar ao DER-ES a avaliação da 
possibilidade de instalação de barreiras 
para o controle de velocidade. 

 
  

           

a) O DER-ES deverá requerer junto 
aos órgãos competentes autorização 
para realizar a limpeza das áreas 
limitantes com a Rodovia ES – 010. 

  
           

AEI_SOL_4 

Solicitar ao DER-ES que observe os 
quesitos relacionados na realização de 
manutenção da faixa de domínio na zona 
de amortecimento e principalmente nos 
limites do PEPCV. 

b) Deverá ser realizada a coleta de 
objetos que tenham potencial para 
elevar o risco de incêndios florestais. 

             

AEI_SOL_5 

Firmar parceria com a Concessionária 
RODOSOL para elaboração e 
implementação de plano de combate a 
incêndios na região da Rodovia ES 060 
que perpassa a zona de amortecimento 
do PEPCV. 

 

             

a) Considerar as ações de educação 
ambiental realizadas pela 
Concessionária Rodovia do Sol 
(RODOSOL). 

             

AEI_SOL_6 

Deverá ser realizada campanha de 
educação ambiental junto aos motoristas 
e/ou usuários da rodovia, visando reduzir 
os atropelamentos da fauna silvestre 
assim como minimizar os riscos de início 
de focos de incêndio. 

b) Fazer gestão junto ao DER-ES e a 
Concessionária RODOSOL para 
realizar as campanhas por intermédio 
de ações integradas com o manejo 
do PEPCV e sua zona de 
amortecimento. 

             

a) Priorizar recursos provenientes da 
compensação ambiental. Deverão ser 
destinados à aquisição de áreas para 
proceder à regularização fundiária e 
posteriormente ampliar o PEPCV. 
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AEI_SOL_7 
Promover ações junto ao DER-ES para 
mitigar e compensar o asfaltamento e 
duplicação das rodovias, quando da sua 
realização. b) Nas licenças a serem emitidas 

pelos órgãos ambientais, deverão 
constar programas de monitoramento 
de fauna e mitigação de impactos. 

             

 
AEI_SOL_8 

Solicitar ao poder público municipal a 
manutenção das principais estradas 
vicinais utilizadas pela fiscalização do 
PEPCV. 

 

             

 

AEI_SOL_9 
Fazer gestão junto ao poder público 
municipal para a elaboração e 
implantação de Plano Diretor Municipal 
(PDM). 

a) Deverão ser envidados esforços 
para que o PDM contemple 
zoneamento compatível com as 
diretrizes de manejo do PEPCV e 
APA de Setiba. 

             

Legenda:  
   

Vinculação Direta com o Programa Temático Inter-relação com Programa e/ou Subprograma Requerimento de Suporte ao Programa 
 

Tabela 4.7-3: Enquadramento das Áreas Estratégicas do PEPCV. Continuação. 
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4.8 CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO 
 
4.8.1 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE AÇÕES GERENCIAIS 
 
A Tabela 4.8-1 demonstra a forma com que as ações gerenciais gerais se integram por 
programas/subprogramas e a sugestão de priorização das mesmas durante os cinco anos 
previstos para a execução das ações propostas no âmbito deste Plano de Manejo.  
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ANO I TIPO IDENTIFICAÇÃO ATIVIDADE NORMAS 

I II III IV 
ANO 

II 
ANO 

III 
ANO 

IV 
ANO 

V 

 a) Divulgar o PEPCV, em particular, em relação ao andamento da implementação do seu Plano de Manejo, para as 
instituições de ensino e pesquisa.          

b) Promover o PEPCV junto à população residente na zona de amortecimento, veiculando informações sobre o 
mesmo, sobre o Plano de Manejo e as atividades que estão sendo realizadas, através de reuniões e encontros, 
com as diversas comunidades existentes e pelos meios de comunicação em funcionamento na região. 

        

c) Deverão ser identificadas lideranças nas sedes de cada município para que atuem como agentes multiplicadores.  
       

d) As lideranças identificadas devem ser informadas e conscientizadas sobre os objetivos e a importância do 
PEPCV para a comunidade. 

 
       

AGGE_RP_1 
 
 Estabelecer um canal de comunicação visando promover a integração PEPCV com o entorno. 

e) As reuniões deverão ser realizadas com freqüência pelo menos uma vez por ano.  
       

a) Envolver a mídia local, regional e estadual na divulgação de informações sobre o Parque, estabelecendo-se 
estratégias de campanha que considerem a aplicação de indicadores de correlação entre resultados obtidos versus 
resultados esperados.  

        

b) Deverá ser definido material promocional para a arrecadação de recursos através da comercialização 
(camisetas, bonés, chaveiros, agendas, mapas, vídeos, etc.), bem como todas as possíveis estratégias de 
arrecadação de fundos (incluindo a possibilidade de concessão de serviços).   

        

c) Deverá ser definida uma espécie, paisagem ou tipologia de vegetação do PEPCV como estabelecimento de 
logomarca.  

        

AGGE_RP_2  
 Elaborar Plano de Marketing para sustentabilidade do PEPCV. 

d) Deverá ser feita a divulgação das atividades e trabalhos realizados e em desenvolvimento no PEPCV, em 
periódicos e/ou informativos específicos sobre Unidades de Conservação. 

        

AGGE_RP_3 
 

Promover cursos de capacitação ou treinamento a serem desenvolvidos com a participação dos profissionais que prestarão serviços 
ao Parque, tais como guias, vigilantes, bilheteiros e intérpretes. -         

AGGE_RP_4 Transmitir informações acerca da Unidade para os atores locais considerando-se a relevância de se debater relações custo/benefício 
da existência do PEPCV e a conseqüência das propostas apresentadas para as comunidades do entorno, consideradas neste plano. -         

AGGE_RP_5 
Divulgar as possibilidades de captação de recursos para a implantação do plano, dando ênfase às atividades científicas e 
ecoturisticas, devendo-se preparar relação de instituições/entidades/organismos potencialmente dispostos a doar ou financiar 
atividades dentro e na vizinhança do Parque, para viabilizar a implantação das atividades planejadas. 

- 
        

AGGE_RP_6 Divulgar as possibilidades de uso para educação e lazer dentro do Parque. -         
AGGE_RP_7 

 
Elaborar, divulgar e distribuir publicação sobre legislação ambiental específica para a zona de transição (APA de Setiba) e zona de 
amortecimento (Bacia Hidrográfica do rio Una). -         

AGGE_RP_8 Produzir material audiovisual e realizar programas de divulgação nos meios de comunicação local (rádio, TV e jornais).          
AGGE_RP_9 Divulgar a Lei do SNUC como legislação que garante ao IEMA o controle ambiental na zona de amortecimento das Unidades de 

Conservação. 
         

AGGE_RP_10 Divulgar os limites da zona de amortecimento estabelecidos pelo Plano de Manejo do PEPCV.          
AGGE_RP_11 Divulgar o Plano de Manejo do PEPCV junto aos proprietários da Zona de Amortecimento.  As divulgações poderão ocorrer por meio 

de mídia falada ou escrita, em reuniões abertas à comunidade e em reuniões técnicas a serem agendadas com os proprietários. 
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AGGE_RP_12 Desenvolver campanhas para integrar o Parque ao entorno, esclarecendo às comunidades locais sobre a importância da existência 
do PEPCV e da APA de Setiba. 

         

AGGE_EA_1 Atuar junto aos órgãos responsáveis por educação, meio ambiente, agricultura e turismo para que os valores naturais, históricos e 
culturais do PEPCV sejam incluídos no conteúdo programático das escolas da região. -         

AGGE_EA_2 Incentivar e apoiar o desenvolvimento de atividades educativas com a população residente na zona de amortecimento visando instruí-
los sobre a necessidade do saneamento básico, formação de corredores ecológicos e a importância do PEPCV. -         

a) Promover a inserção dos temas ambientais, deverá ser planejada juntamente com as Secretarias de Educação e 
Meio Ambiente Municipal, diretores de escolas, IEMA e outras organizações governamentais e ONGs envolvidas 
com educação ambiental. 

        

b) Promover a visitação do PEPCV pelas escolas e ONGs que atuam na zona de amortecimento.         
c) Promover a capacitação de professores da rede municipal de ensino para o desenvolvimento de atividades de 
Educação Ambiental. 

        

d) Contatar os possíveis parceiros para auxiliar na implementação das atividades de educação ambiental.         

AGGE_EA_3 
 

Promover reuniões e eventos para incentivar a introdução de temáticas ambientais referentes ao PEPCV nos conteúdos das 
disciplinas da rede de ensino municipal de Guarapari. Para a consecução desta ação será necessário: 

e) Elaborar material didático/educativo sobre o PEPCV para orientar o trabalho dos professores da rede de ensino 
municipal e para distribuição em cursos, palestras e exposições (álbum seriado, cartilhas educativas, slides, 
vídeos). 

        

AGGE_EA_4 Apoiar a realização de eventos que promovam a Conservação da Biodiversidade e a adoção de alternativas de desenvolvimento 
compatíveis com os requerimentos de gestão da zona de amortecimento. 

a) Exemplos desses eventos são: Dia do Mundial de Proteção do Meio Ambiente, Dia da Árvore, assim como festas 
regionais, feiras de artesanato e comidas típicas entre outras. 

        

AGGE_EA_5 Firmar um Termo de Cooperação com as Prefeituras da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), objetivando apoiar um 
programa de educação ambiental para disseminar a importância da Conservação da Biodiversidade na zona costeira e marinha. 

a) Essa parceria terá o PEPCV e a APA de Setiba como local de desenvolvimento de ações de educação 
ambiental. 

        

a) O programa deverá trazer o público-alvo a ser atingido, devendo contemplar os proprietários do entorno e os 
alunos das escolas rurais do entorno da Unidade. 

        

b) Esse programa deve fornecer ao público-alvo informações sobre o PEPCV, seu objetivo, os atributos naturais 
que abriga, sua importância para a Conservação da Biodiversidade local, regional, os tipos de problemas que 
enfrenta e as soluções que estão sendo adotadas para contorná-los, entre outros. 

        

c) A linguagem a ser adotada deverá ser compatível com o público-alvo, necessitando fazer uso de todos os meios 
de comunicação disponíveis, de forma a despertar seu interesse na conservação do PEPCV. 
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AGGE_EA_6 Desenvolver um programa de educação ambiental para a zona de amortecimento do PEPCV. 

d) Como forma de conscientização ambiental da população do entorno deverão ser elaboradas cartilhas para a 
disseminação de práticas de saneamento básico, disposição e armazenamento de lixo e uso e armazenamento de 
agrotóxicos. 

        

 
Legenda: Atividade Permanente Atividade Prioritária Atividade Pontual 

 
Tabela 4.8-1: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV.  
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ANO I TIPO IDENTIFICAÇÃO ATIVIDADE NORMAS 

I II III IV 
ANO 

II 
ANO 

III 
ANO 

IV 
ANO 

V 
AGGE_EA_7 Solicitar aos órgãos responsáveis, maior controle e fiscalização no comércio e uso de agrotóxicos. -         
AGGE_EA_8 Estabelecer parceria com a SEAG para realizar campanhas de uso de defensivos agrícolas. -         

AGGE_EA_9 Desenvolver atividades educativas e preventivas de incêndios nas áreas contíguas ao PEPCV. Será dedicada especial 
atenção a essas áreas nos períodos de maiores riscos de queimadas. -         

AGGE_EA_10 
Manter a orientação dos agricultores sobre a prática das queimadas controladas, enfatizando os danos que elas acarretam 
ao meio ambiente, reiterando a necessidade de solicitarem licença com antecedência ao IDAF para procederem às 
queimadas. 

- 
        

AGGE_EA_11 
Solicitar aos agricultores vizinhos ao PEPCV e/ou fragmentos florestais situados na zona de amortecimento que avisem 
com antecedência quando forem fazer queimadas, de forma que os funcionários estejam atentos à possibilidade de 
propagação do fogo para o PEPCV. 

- 
        

a) Desenvolver folheto sobre a proibição da caça e coleta de material biológico no interior do PEPCV.         
b) Realizar reuniões periódicas com a comunidade do entorno e com os municípios que constituem a zona de amortecimento, 
abordando temas específicos de interesse do PEPCV. 

        

c) Colaborar no treinamento e capacitação de multiplicadores em educação ambiental.         
d) Conhecer, apoiar e participar de eventos educativos na zona de amortecimento do PEPCV.         
e) Estimular a formação de outras associações de apoio ao PEPCV.         
f) Desenvolver campanha para sensibilizar a população local a colaborar com o PEPCV, através de denúncias telefônicas 
sobre qualquer tipo de contravenção ambiental. 

        

g) Preparar e divulgar material didático-pedagógico sobre os objetivos e normas deste Plano de Manejo.         
h) Fomentar e acompanhar o processo de assimilação das práticas ecológicas nas comunidades existentes na zona de 
amortecimento. 

        

i) Registrar e difundir, com objetivo histórico e didático, as atividades dos projetos realizados no PEPCV e imediações.         
j) Estimular a capacitação dos agentes de viagens, guias, hoteleiros, transportadores e demais profissionais envolvidos, para 
inserção de suas atividades nos princípios de ecoturismo. 

        

k) Estabelecer, em conjunto com as autoridades locais, programa de valorização da cultura da região.         

A
G

G
E 

de
 E

du
ca

çã
o 

A
m

bi
en

ta
l 

AGGE_EA_12 Fazer gestão junto ao IDAF e INCAPER para divulgação dos procedimentos necessários para o uso das queimadas, bem 
como outras técnicas alternativas ao uso do fogo. 

l) Realizar palestras, seminários e reuniões.         

AGGE_CA_1 Realizar o monitoramento sistêmico da zona de amortecimento, visando acompanhar, avaliar e adotar ações de fiscalização 
e controle ambiental. -         

a) Combate à caça de animais silvestres e desmatamento.         
b) Controle de atividades poluentes nas propriedades vizinhas.         
c) Cumprimento de exigências ambientais e legislação relativa às APPs, uso de agrotóxicos, Reservas Legais, entre outras.         AGGE_CA_2 Deverá ser efetivada e intensificada a fiscalização na Zona de Amortecimento do PEPCV priorizando: 

d) Combate à extração de areia e a coleta de espécies nativas.         
AGGE_CA_3 A fiscalização terá, sempre que possível, uma abordagem educativa e de orientação. -         

AGGE_CA_4 Fiscalizar periodicamente a zona de amortecimento, comunicando sempre que necessário aos demais órgãos competentes 
para a adoção das medidas cabíveis. -         

AGGE_CA_5 Deverá ser designado corpo técnico do IEMA para a coleta, sistematização e avaliação do uso e ocupação do solo na zona 
de amortecimento. -         

AGGE_CA_6 Deverá ser verificado o cumprimento, por parte das propriedades vizinhas, das normas ambientais e de uso e ocupação do 
solo da zona de Amortecimento. -         

AGGE_CA_7 A fiscalização atentará para os aspectos das normas de usos da zona de amortecimento, estabelecidos neste Plano e na 
legislação pertinente. -         

AGGE_CA_8 Semanalmente uma equipe de fiscalização percorrerá a zona de Amortecimento. -         
AGGE_CA_9 Registrar em relatório de fiscalização, modelo de ficha específica, as ocorrências verificadas na zona de amortecimento. -         

a) Tais ações serão precedidas de reuniões de esclarecimento com os proprietários e deverão ser amplamente divulgadas na 
mídia impressa ou falada. 

        
AGGE_CA_10 Fazer cumprir a legislação sobre a recomposição da reserva legal e Áreas de Preservação Permanente. 

  b) Sempre que possível, os proprietários receberão informações sobre as opções de recursos disponíveis.         
a) Acompanhamento de emissão de licenciamentos ambientais para o estabelecimento de empreendimentos, atividades 
agrícolas e turísticas. 

        

b) Aplicação do Código Florestal quanto ao impedimento do uso e ocupação das Áreas de Preservação Permanente.          

c) Cumprimento das exigências legais determinadas pela legislação ambiental na implantação das atividades potencialmente 

poluidoras tais como posto de combustível, matadouros, curtume e outros.  
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AGGE_CA_11 Estabelecer instrumentos de fiscalização em parceria com as comunidades locais e outros órgãos estaduais, federais e 
municipais que atuam na região, para efetivar a gestão e proteção da Zona de Amortecimento. 

d) Firmar convênios e parceria com as demais UCs existentes na região litorânea compreendida entre os municípios de 
Guarapari e Vila Velha, para a fiscalização das áreas em que haja sobreposição das zonas de amortecimento designadas nos 
respectivos Planos de Manejo. 

        

AGGE_MA_1 Participar do processo de elaboração e/ou implantação dos Planos Diretores dos Municípios do entorno, de modo a 
influenciar na locação dos espaços protegidos para a promoção da Conservação da Biodiversidade. a) Estabelecer um programa para efetivação das Reservas Legais nas propriedades localizadas na zona de amortecimento         

AGGE_MA_2 O programa deverá divulgar as normas e legislações pertinentes para o estabelecimento de reservas legais. 
a) Esse programa deverá ser viabilizado através de parceria com universidades e instituições correlatas, dentro da proposta 
de realização de atividades de extensão, observando-se corredores ecológicos e áreas prioritárias para a conectividade de 
remanescentes. 

        

AGGE_MA_3 
A GRN/IEMA deverá procurar os órgãos ambientais que atuam na zona de amortecimento e prefeituras municipais para 
informá-los da delimitação da zona de amortecimento e das normas estabelecidas no Plano de Manejo, em especial na 
definição de Reservas Legais. 

- 
        

AGGE_MA_4 
Preferencialmente, na aquisição de áreas para compor a reserva legal em consórcio, sugere-se que as propriedades a 
serem adquiridas sejam as estabelecidas no Plano de Manejo como áreas prioritárias para a formação de corredores 
ecológicos. 

- 
        

AGGE_MA_5 As propriedades lindeiras ao PEPCV que dispõem de vegetação nativa em qualquer grau de alteração deverão ter 
prioridade como áreas sujeitas a serem adquiridas com fins de compor reservas legais em consórcio. 

a) Articular com outras instituições estaduais, municipais e proprietários a proteção de áreas identificadas fora do PEPCV 
como de interesse para conservação, para criação de UCs ou sua transformação em RPPNs. 

        

a) Buscar apoio das Universidades, iniciativa privada, sociedade civil e órgãos de extensão para a elaboração e implantação 
do projeto. 

        

b) Desenvolver campanhas junto às propriedades rurais para a conscientização da necessidade da recomposição das 
margens dos corpos hídricos. 
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AGGE_MA_6 Fomentar a elaboração e implantação de projeto de recuperação das margens do rio Una e seus contribuintes. 

c) Identificar órgãos financiadores e apresentar o projeto.         
 

Legenda: Atividade Permanente Atividade Prioritária Atividade Pontual 
 

Tabela 4.8-1: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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ANO I TIPO IDENTIFICAÇÃO ATIVIDADE NORMAS 
I II III IV 

ANO 
II 

ANO 
III 

ANO 
IV 

ANO 
V 

a) Este conselho não tem função deliberativa ou normatizadora. 
 

       

b) Terá entre suas atribuições, a análise e a proposta de soluções para os problemas de interação entre o PEPCV e sua zona de amortecimento.         
c) A composição do conselho deverá ser paritária entre as esferas pública, privada e sociedade civil organizada.         
d) O conselho deverá elaborar e aprovar Regimento Interno para seu funcionamento.         
e) O IEMA deverá fornecer subsídios técnicos e administrativos para o funcionamento do conselho.         

AGGE_IE_1 Estabelecer Conselho Consultivo para o PEPCV. 

f) A presidência do Conselho deverá ser exercida pelo IEMA conforme previsto no SNUC (Lei 9.985/00).         
a) Este programa deve ser dirigido aos proprietários rurais situados na zona de amortecimento.         
b) O programa deve ser elaborado e implementado pelos técnicos do PEPCV, principalmente pelos funcionários responsáveis por prevenção e combate a 
incêndios florestais e fiscalização, buscando o apoio de outras instituições existentes na região que disponham de pessoal capacitado para a execução 
dessa tarefa. 

        
AGGE_IE_2 Desenvolver um programa de comunicação acerca das normas legais que prevêem a proibição 

de queimadas controladas em Unidades de Conservação públicas ou privadas. 

c) O programa deve enfocar técnicas alternativas às queimadas, bem como os prejuízos causados pelas práticas desta atividade.         

AGGE_IE_3 Firmar termos de cooperação técnica com os municípios do entorno do PEPCV para o 
desenvolvimento de atividades de educação ambiental. -         

AGGE_IE_4 
Estabelecer convênios e/ou termos de cooperação com Universidades, instituições de 
pesquisa, ONGs e outros visando ao desenvolvimento de atividades ligadas à preservação e 
conservação dos recursos naturais que atuam na área de influência do PEPCV. 

- 
        

AGGE_IE_5 Solicitar às empresas responsáveis pela energia elétrica e pelo saneamento básico para que as 
contas de luz e de água forneçam informações sobre o PEPCV. -         

a) Divulgar junto aos órgãos municipais de Guarapari e Vila Velha o Plano de Manejo, os seus limites e as normas e usos permitidos na zona de 
amortecimento. 

        

b) Estimular e apoiar os municípios da zona de amortecimento a elaborarem seus Planos Diretores Municipais, atentando-se para suas inter-relações 
com o PEPCV. 

        

c) Assegurar que os títulos de Patrimônio da Humanidade e de Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, conferidos pela UNESCO à região de inserção, 
sejam assegurados pelo cumprimento de suas convenções. 
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AGGE_IE_6 
Solicitar aos órgãos governamentais atuantes na região de inserção do PEPCV para que todos 
os processos passíveis de licenciamento ambiental de atividades desenvolvidas na zona de 
amortecimento e nos corredores ecológicos do PEPCV sejam remetidos ao IEMA. 

d) Promover a integração do PEPCV com a APA de Setiba com vistas ao desenvolvimento de políticas integradas. Os chefes das duas Unidades devem 
propor ações integradas estabelecidas nos Planos de Manejo das respectivas Unidades. 

        

AGGE_AD_1 Estimular e orientar a elaboração de Plano de Desenvolvimento Local Sustentável (PDLS) para 
a bacia do rio Una. 

a) Deverão ser realizadas reuniões com a Prefeitura para se discutir e definir com as comunidades vizinhas ao PEPCV, alternativas de desenvolvimento 
sustentável para o entorno do PEPCV, em particular, as residentes na bacia hidrográfica do rio Una. 

        

AGGE_AD_2 
Incentivar a realização de um diagnóstico do potencial turístico na zona de amortecimento, 
visando ao desenvolvimento econômico das comunidades no entorno do PEPCV com redução 
dos impactos negativos. 

a) Esta atividade deverá ser realizada em parceria com a Prefeitura Municipal de Guarapari, SEDETUR, ONGs e faculdades com cursos na área de 
turismo e meio ambiente. 

        

AGGE_AD_3 a) Participar do processo de elaboração e/ou implantação dos Planos Diretores dos Municípios do entorno, de modo a incluir nestes as propostas de 
desenvolvimento de ecoturismo, agroturismo ou turismo rural. 

        

 

Incentivar as Prefeituras e ONG’s locais para a implantação de um roteiro turístico e cultural a 
partir de atividades que valorizem a diversidade cultural e ambiental existentes na porção 
interiorana de Guarapari. b) Apoiar os municípios na elaboração e implantação da Agenda 21, cujas propostas devem guardar reciprocidade com o Plano de Manejo do PEPCV.         

AGGE_AD_4 Apoiar estudo sobre a viabilidade de implementação do ecoturismo, do turismo rural, entre 
outras categorias, nos municípios da zona de amortecimento. a) Articular com o SEBRAE a realização de cursos de profissionalização nos municípios constantes na zona de amortecimento.         

AGGE_AD_5 Estimular a criação de Reservas Particulares de Patrimônio Natural nas propriedades vizinhas. -         

AGGE_AD_6 
Promover a criação de comitês de bacia hidrográfica em parceria com a GRH (Gerência de 
Recursos Hídricos) e o estabelecimento de um programa cooperativo de manejo dos recursos 
naturais na zona de amortecimento do PEPCV. 

- 
        

a) Estimular, com apoio institucional, as experiências de sucesso que utilizem técnicas ambientalmente sustentáveis e envidar esforços para que estas 
sejam incluídas em roteiros agro e ecoturísticos. 

        

AGGE_AD_7 Identificar e difundir experiências positivas de uso dos recursos naturais que favoreçam a 
conservação dos remanescentes florestais e ambientes alagados no entorno do PEPCV. b) Solicitar oficialmente cursos, palestras e treinamentos sobre turismo junto às universidades ligadas a essa temática para serem ministrados nos 

Centros de Visitantes.  
 

        

a) As instituições envolvidas deverão analisar as realidades locais, baseadas nas informações previamente dispostas no Plano de Manejo, de forma a 
estimular o uso de técnicas mais adequadas à região. 

        

b) As instituições como INCAPER, ONGs e Universidades que trabalham com a questão deverão ser preferencialmente consultadas e envolvidas na 
prestação desse tipo de serviço. 

        AGGE_AD_8 
Articular com as instituições governamentais e ONGs, para disponibilizar apoio técnico aos 
proprietários da Zona de Amortecimento, no sentido de estimulá-los a adotarem técnicas 
agroecológicas. 

c) As seguintes técnicas agroecológicas devem ser incentivadas, tais como: adubação verde, adubação orgânica, adubação mineral, uso de defensivos 
naturais, combinação e rotação de culturas, permacultura, dentre outras. 

        

a) As informações a serem divulgadas deverão possuir mecanismos para sua constante atualização, principalmente no que diz respeito às novas técnicas 
descobertas e ao crescimento, tanto interno quanto externo, do mercado consumidor desse tipo de produto. 

        

b) Como uma das formas de estímulo à adoção de técnicas produtivas ambientalmente corretas, este programa deverá enfocar e divulgar os malefícios 
causados pelo uso de técnicas da agricultura tradicional, principalmente os advindos do uso de agrotóxicos e adubos químicos, dos terrenos sem curvas 
em nível, práticas de conservação de solo, bem como suas conseqüências sobre o solo, a flora, a fauna e os próprios usuários/proprietários. 

        

c) O PEPCV deverá designar um funcionário para atuar nas articulações junto às instituições participantes e aos proprietários, bem como no 
desenvolvimento e na implantação deste programa. 

        

d) Para a consecução do programa, deverão ser produzidos materiais informativos, divulgando as atividades alternativas desenvolvidas com sucesso na 
região. 

        

e) Estabelecer um programa de comunicação, seguindo as diretrizes estabelecidas pelo IEMA, para apresentação das novas atividades alternativas de 
desenvolvimento propostas para a zona de amortecimento. 

        

f) Atuar junto às instituições financeiras da região, para uma ação conjunta, visando à obtenção de financiamento para o desenvolvimento das alternativas 
de desenvolvimento propostas. 

        

g) Estabelecer mecanismos para a divulgação das linhas de financiamentos disponíveis, bem como de todas as alternativas de desenvolvimento 
apresentadas nos programas propostos e seus respectivos resultados. 

        

h) Incentivar o cooperativismo para o desenvolvimento, a melhoria e o aproveitamento das oportunidades oferecidas pelo PEPCV.         
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AGGE_AD_9 
Elaborar em conjunto com instituições como a INCAPER, dentre outras, um programa de 
divulgação, visando à conscientização dos produtores quanto aos benefícios ambientais, 
sociais e econômicos advindos da adoção de técnicas de produção sustentáveis. 

i) Incentivar e apoiar a comunidade da zona de amortecimento na adoção de sistemas agroflorestais.         
 
Legenda: Atividade Permanente Atividade Prioritária Atividade Pontual 

 
Tabela 4.8-1: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
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Tabela 4.8-1: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 

 
ANO I TIPO IDENTIFICAÇÃO ATIVIDADE NORMAS 

I II III IV 
ANO 

II 
ANO 

III 
ANO 

IV 
ANO 

V 
AGGE_PM_1 Apoiar estudos para o levantamento de fauna e flora dos remanescentes da zona de amortecimento. -         

AGGE_PM_2 Apoiar estudos para os levantamentos específicos em diversos pontos da zona de amortecimento para ictiofauna, herpetofauna, 
avifauna, mastofauna e vegetação. a) Esse levantamento deve ser contínuo (ao longo das estações) e ter duração mínima de 2 anos.         

AGGE_PM_3 Apoiar estudos para o levantamento sobre todos os agrotóxicos utilizados nas propriedades existentes na Zona de Amortecimento. -         

AGGE_PM_4 
Deverá ser divulgada junto a Universidades, Instituições de Pesquisa e laboratórios a necessidade de se fazer pesquisas com o intuito 
de verificar, estudar e identificar espécies indicadoras para o controle e monitoramento dos ambientes existentes na zona de 
amortecimento do PEPCV. 

- 
        

a) Os dados levantados poderão compor um banco de dados.         
b) Os funcionários do PEPCV, ou entidade responsável pelo levantamento dos dados poderão ser treinados no 
preenchimento do questionário a ser aplicado, bem como em lidar com o público-alvo. 

        

c) Os pontos de amostragem definidos a priori são os situados nos principais remanescentes florestais e no 
Arquipélago de Três Ilhas, podendo ser agregados novos pontos. 

        

d) Os dados gerados das coletas e análises efetuadas deverão ser georreferenciados e sistematizados.         
e) Com base nas informações adquiridas deverão ser montados programas específicos de conscientização 
ambiental, a fim de sanar os eventuais problemas detectados. 

        
AGGE_PM_5 O IEMA deverá incentivar a realização de termos de cooperação técnica e convênios com instituições capacitadas para a realização de 

tais análises e estudos. 

f) Caso as informações colhidas impliquem medidas preventivas e mais restritivas, elas deverão ser incorporadas 
ao plano de manejo imediatamente, devendo ser aplicadas todas as medidas necessárias para sanar os 
problemas verificados. 

        

a) As pesquisas devem verificar como está a população de aves nesses remanescentes, de forma a observar se 
as atividades de caça estão presentes nestas áreas a fim de subsidiar os programas de fiscalização e proteção. 

        

b) Este estudo deverá ter um monitoramento contínuo destes animais como forma de propor a conectividade entre 
remanescentes. 

        AGGE_PM_6 Apoiar estudos para o levantamento de abundância e densidade de aves e mamíferos em remanescentes nas áreas do entorno do 
PEPCV. 

c) Os estudos deverão ter duração de, no mínimo, um ano.         

AGGE_PM_7 Apoiar pesquisas de avaliação dos remanescentes do entorno do PEPCV, como áreas passíveis e efetivas para o habitat de 
populações de animais silvestres e conectividade entre remanescentes. 

a) Os estudos propostos para o reconhecimento dos corredores devem avaliar o grau de preservação dos 
remanescentes florestais. 

        

AGGE_PM_8 Apoiar pesquisas de avaliação das áreas adjacentes ao PEPCV que contenham espécies exóticas e invasoras (fauna e flora). a) Os estudos devem procurar encontrar meios de controlar a entrada de espécies exóticas.         

AGGE_PM_9 Apoiar e participar, quando possível, do levantamento das características das propriedades vizinhas ao PEPCV. 
a) Os estudos devem procurar identificar o sistema de produção e manejo adotado nessas áreas para a detecção 
de áreas vulneráveis a entrada de fogo, espécies invasoras, a pragas e doenças, e outras alterações que possam 
afetar o PEPCV. 

        

AGGE_PM_10 Apoiar pesquisas de utilização de técnicas de cultivo menos impactantes nas propriedades do entorno do PEPCV. -         

AGGE_PM_11 Apoiar a realização de estudos de condicionantes limnológicos (causas) e respostas fisiológicas de grandes grupos de organismos 
aquáticos afetados pelos impactos antrópicos existentes na zona de amortecimento. -         

AGGE_PM_12 Monitorar e avaliar os projetos para a construção de barragens na zona de amortecimento e seus efeitos sobre a avifauna e, em 
particular, a ictiofauna. -         

AGGE_PM_13 Apoiar os estudos de levantamento da fauna e ecologia das comunidades de peixes dos rios situados na zona de amortecimento e nos 
Corredores Ecológicos do PEPCV. -         

a) Atenção especial deve ser dada às doenças transmitidas por cães, roedores, pombos e outros animais que 
podem afetar as populações de animais silvestres e o homem.  

        
AGGE_PM_14 Monitorar o impacto e as doenças causadas por animais domésticos, no entorno e na área do PEPCV. 

 b) Deverão ser monitorados outros impactos tais como a predação, ocupação de nichos e outros.         

AGGE_PM_15 Monitorar os possíveis impactos advindos das criações de animais silvestres e exóticos situadas na zona de amortecimento e nos 
Corredores Ecológicos do PEPCV.           

AGGE_PM_16 Monitorar e propor medidas mitigatórias ao atropelamento de fauna nas rodovias e em áreas adjacentes ao PEPCV. a) Os pontos de maior ocorrência de atropelamentos no entorno no PEPCV deverão ser identificados e ter 
definidas as melhores formas de mitigação dos impactos.   

        

AGGE_PM_17 Incentivar e apoiar o programa de “melhores práticas agrícolas” nas propriedades situadas na Zona de Amortecimento.          
AGGE_PM_18 Propor projeto de criação e manejo restrito a abelhas nativas, como forma de substituir os apiários existentes.          

a) Os estudos devem prever no mínimo: a caracterização do perfil socioeconômico do caçador; a época de caça; 
os animais mais caçados; a procedência dos caçadores; se caçam por “esporte”, “lazer” ou subsistência, entre 
outros aspectos. 

        

A
G

G
E 

de
 P

es
qu

is
a 

e 
M

on
ito

ra
m

en
to

 

AGGE_PM_19 Apoiar a elaboração de estudos para avaliação da caça. 

b) Os resultados deverão subsidiar os programas de educação ambiental e de fiscalização.         

AGGE_ZA_1 Realizar, em parceria com os órgãos ambientais estaduais e federais, o licenciamento das atividades potencialmente e/ou efetivamente 
poluidoras localizadas na Zona de Amortecimento do PEPCV. -         

AGGE_ZA_2 Avaliar a situação dos empreendimentos licenciados pelo órgão ambiental estadual e, caso já tenha sido licenciado, acompanhar as 
medidas mitigadoras constantes nas licenças de instalação e operação. -         

AGGE_ZA_3 Contatar as instituições financeiras informando a existência do PEPCV e sua Zona de Amortecimento de forma a não incentivar o 
financiamento do desenvolvimento de atividades incompatíveis com o Plano de Manejo. -         
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AGGE_ZA_4 Firmar convênios e parceria com os municípios de Guarapari e Vila Velha para o desenvolvimento de atividades em conjunto no 
tocante à fiscalização, pesquisa, monitoramento, definição de corredores ecológicos e outros temas de interesse. -         

AGGI_RF_1 
Realizar levantamento e demarcação dos limites do PEPCV, procedendo à ampla divulgação sobre esses limites, com croquis de 
localização adequados ao entendimento das comunidades, difundidos na mídia, objetivando não serem mais desconhecidos ou 
ignorados pela população da região. 

- 
        

a) Realizar o levantamento fundiário do PEPCV, identificando as ocupações existentes no perímetro definido pelo 
Decreto de criação e nas áreas pretendidas a sua ampliação.   

        

b) Realizar o cadastramento dos residentes e proprietários de terras no PEPCV.          
c) Confirmar junto aos cartórios regionais se a documentação relativa às áreas está devidamente regularizada.         
d) Contatar os proprietários das terras particulares e posseiros e informá-los do interesse do Governo do Estado 
sobre as mesmas. Estes contatos deverão sempre possuir um caráter amistoso e não impositivo.  

        
AGGI_RF_2 Criar força tarefa em articulação com INCRA, IDAF, PGE e cartórios para viabilizar mecanismos de regularização fundiária. 

 

e) Caso necessário, realizar reuniões periódicas com os proprietários para esclarecimentos da questão fundiária.         

AGGI_RF_3 Reunir e organizar todas as informações já levantadas, ou de levantamentos futuros descritos em Programa específico, para compor 
arquivo no Parque. -         

AGGI_RF_4 Proceder à valoração judicial das terras particulares e das posses. -         
AGGI_RF_5 Captar recursos para indenizações. -         A
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AGGI_RF_6 Proceder à aquisição, indenização das posses e sua desocupação. -         
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Legenda: Atividade Permanente Atividade Prioritária Atividade Pontual 
 

Tabela 4.8-1: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 
 

 
ANO I TIPO IDENTIFICAÇÃO ATIVIDADE NORMAS 

I II III IV 
ANO 

II 
ANO 

III 
ANO 

IV 
ANO 

V 

AGGI_RF_7 Acompanhar os processos de desapropriação que estiverem em curso. - 
 

       

AGGI_RF_8 Organizar na sede do PEPCV cópia de todo o material relacionado à situação fundiária do PEPCV em local apropriado para a 
guarda dos documentos. -         

AGGI_RF_9 Transmitir à GRN/IEMA quaisquer informações que possam auxiliar e/ou retardar a regularização fundiária da UC. -         
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AGGI_RF_10 Estudar a viabilidade de incorporar via redelimitação da área do PEPCV os remanescentes florestais adjacentes à Unidade, 
conforme disposto no item que versa sobre as áreas estratégicas para expansão do PEPCV. - 

        

AGGI_AO_1 Estabelecer Regulamento Interno do PEPCV. a) Este regulamento deverá conter todas as normas administrativas gerais para o gerenciamento da Unidade, tal 
como a rotina de fiscalização, horário de funcionamento da UC dentre outros. 

        

a) Fortalecer o Conselho Consultivo do PEPCV.         
b) O Conselho Consultivo deverá contar com o apoio técnico da GRN/IEMA.         AGGI_AO_2 Definir a competência do Conselho da Unidade com base nos preceitos legais estabelecidos pela Lei Federal 9.985/00. 
c) Experiências de outras Unidades deverão ser consideradas na implementação do caráter consultivo ao Conselho 
do PEPCV. 

        

a) A função de cada cargo da estrutura administrativa do PEPCV e as atividades a serem executadas orientará a 
seleção dos profissionais necessários. 

        
AGGI_AO_3 Alocar recursos humanos para o gerenciamento e manutenção do PEPCV. b) No PEPCV, o quadro mínimo de pessoal não poderá ser inferior ao corpo funcional atualmente locado para seu 

manejo, conforme identificado no Encarte 3. 
        

a) Deverá ser definido organograma do PEPCV contendo minimamente áreas funcionais que desempenhem 
atribuições.  

        

b) O quadro funcional do PEPCV poderá ser suprido por funcionários do IEMA e por trabalhadores cedidos de 
Prefeituras, ONGs e outras instituições, desde que sejam vinculados à administração da UC. 

        

c) Os trabalhadores de serviços terceirizados e/ou cedidos de outras instituições deverão trabalhar subordinados à 
administração do PEPCV. 

        
AGGI_AO_4 

Estabelecer as competências das áreas funcionais definidas, de acordo com o quadro da Figura 4.7-1, decompondo-as em 
processos gerenciais, objetivando melhor configurar a interação entre os processos elementares de gestão da Unidade, cabendo à 
GRN/IEMA avaliar e monitorar o modelo administrativo um ano após seu início, gerando documentos que permitam sua 
continuidade e/ou que proponham alterações nesta proposta. 

d) Designar formalmente os cargos e funções relativas à operacionalização do PEPCV.         
a) Deverão ser identificadas outras fontes financiadoras para as atividades previstas neste Plano de Manejo, além 
das já descritas. 

        
AGGI_AO_5 Elaborar anualmente o POA ( Plano Operativo Anual) do PEPCV, observando-se o disposto neste Plano de Manejo e suas revisões 

e ajustes. b) Deverão ser previstos no PPA (Plano Plurianual) e POA os recursos necessários para complementar o quadro 
funcional adequado à implementação do Plano de Manejo. 

        

a) O orçamento para a operacionalização do PEPCV deverá ser previsto pelo tesouro estadual.          
b) Captar recursos junto a Entidades com a finalidade de estabelecer políticas e viabilizar a gestão do PEPCV.         AGGI_AO_6 Destinar, captar e aplicar recursos financeiros para o gerenciamento e manutenção do PEPCV. 

 c) Fazer gestão junto aos órgãos licenciadores para que o mecanismo de compensação ambiental previsto no Art. 36 
da lei Federal N° 9.985/00 seja aplicado no PEPCV. 

        

AGGI_AO_7 Assegurar a qualificação contínua dos recursos humanos alocados no PEPCV em suas áreas de atuação. a) Deverá ser promovida a capacitação periódica dos funcionários do PEPCV, com o auxílio de entidades de 
pesquisa e ensino, ONGs, iniciativa privada, corpo de bombeiros e Cia de Polícia Ambiental. 

        

a) No caso de algum serviço e/ou atividade ser viável técnica e economicamente, e a forma escolhida para sua 
implantação for a terceirização, os estudos deverão indicar os procedimentos administrativos a serem adotados. 

        

b) O estudo deverá agrupar as atividades a serem terceirizadas por setores, associando aquelas de maior atração 
econômica com as de menor rendimento. 

        

c) Os funcionários que tratarem diretamente com os visitantes usarão uniformes próprios às suas atividades, 
devendo conter identificação do PEPCV, com logotipo e identificação funcional e pessoal, informando que se 
encontram a serviço da UC. 

        

d) Toda a divulgação feita pelos concessionários, seja através de documentários, publicidade, entrevistas, boletins 
internos e externos e outros, escritos, falados ou televisionados, que mostre sua ação no PEPCV, destacará, clara e 
obrigatoriamente, sua inter-relação com o IEMA, devendo esta norma constar no contrato. 

        

e) Todo o material de divulgação produzido e utilizado pelos concessionários e demais parceiros será submetido à 
aprovação do IEMA. 

        

f) Os contratos estabelecidos com as concessionárias deverão prever a cobrança de multa diária por negligência na 
manutenção de equipamentos e instalações de uso público que estejam sob a responsabilidade destes. 

        

g) Os funcionários que lidarão com os visitantes do PEPCV deverão possuir a qualificação técnica necessária para o 
desenvolvimento de suas atividades, inclusive no que se refere à comunicação interpessoal. 

        

h) No processo licitatório de concessão, deverá constar no edital de licitação, seja na habilitação ou na proposta 
técnica, a utilização de mão-de-obra dos municípios que compõem a Zona de Amortecimento do PEPCV. 

        

i) Poderão ser celebrados convênios, contratos com órgãos públicos ou ONGs sem fins lucrativos para explorarem 
as atividades de visitação. 

        

j) Vistoriar, periodicamente, de modo a coibir qualquer expansão ou irregularidades nas áreas de ocupação das 
concessionárias. 

        

AGGI_AO_8 
Avaliar a possibilidade de estabelecer concessão de alguns serviços e/ou atividades no PEPCV, prevendo-se a aplicação dos 
direitos e de penalidades dirigidas aos visitantes e possíveis agentes credenciados pelo não cumprimento das normas que incidem 
sobre o PEPCV. 

k) Realizar levantamentos e elaborar relatórios anuais acerca das condições de segurança e impactos ambientais 
relativos às atividades exploradas pelos concessionários, bem como da satisfação dos visitantes e/ou usuários no 
que se refere à prestação dos serviços, conforme previsto na AGGI Pesquisa e Monitoramento. 

        

a) A construção da infra-estrutura no PEPCV estará sujeita a cuidadosos estudos de integração paisagística.         
b) As estruturas devem ser adaptadas de acordo com as avaliações de impacto e monitoramento da área de uso 
público. 

        

c) Implantar novo Centro de Visitantes para o desenvolvimento de atividades educativas e convergência de todas as 
questões e problemas que ocorram na Unidade. 

        

d) Implantar centros de apoio à fiscalização (norte e sul).         
e) Implantar infra-estrutura básica para apoio a pesquisas visando à manipulação de fauna e flora, dotando-a de: 
bancada, foco, instalações elétricas e demais equipamentos tais como microscópio, estereoscópio, freezer, geladeira 
e estufa. 
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AGGI_AO_9 Viabilizar a construção, implantação e/ou adequação da infra-estrutura necessária ao manejo do PEPCV. 

f) Implantar as trilhas para uso público.           
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ANO I TIPO IDENTIFICAÇÃO ATIVIDADE NORMAS 

I II III IV 
ANO 

II 
ANO 

III 
ANO 

IV 
ANO 

V 
a) As instalações, sinalizações e trilhas deverão ser mantidas sempre prontas às condições de uso para o 
qual se destinam. 

 
       

b) Proceder à avaliação e à adequação do uso e da ocupação dos imóveis.         
AGGI_AO_10 Manter em bom estado de conservação as instalações físicas que se encontram sob a administração direta do PEPCV. 

c) Fazer vistoria anual dos imóveis existentes no PEPCV.         

AGGI_AO_11 Viabilizar a captação de recursos financeiros através do estabelecimento de parcerias, visando à implantação das ações gerenciais 
internas e externas, além das ações previstas nas áreas estratégicas internas e externas. -         

AGGI_AO_12 Acompanhar os processos de licenciamento ambiental das atividades potencial e efetivamente poluidora, na Zona de Amortecimento 
do PEPCV. -         

AGGI_AO_13 Firmar parcerias com ONGs e entidades de pesquisa para fins de monitoria e captação de recursos para o PEPCV. 
a) Dentre as ações a serem demandadas pelos projetos que serão elaborados, deve ser dada atenção especial ao 
treinamento e à capacitação dos funcionários e técnicos encarregados de acompanhamento das pesquisas no 
PEPCV. 

        

a) Estabelecer um programa de estágios do PEPCV.         
b) Deverão ser observados os critérios e a legislação vigente, e o programa será desenvolvido em conjunto com o 
departamento de recursos humanos do IEMA.  

        AGGI_AO_14 Oferecer vagas para estagiários e identificar meios para atraí-los. 

c) Os estagiários deverão ser acompanhados por um funcionário designado pelo Gerente do PEPCV.         
a) Os voluntários auxiliarão na implantação das atividades previstas no Plano de Manejo julgadas pertinentes pela 
administração do PEPCV. 

        

b) Todos os voluntários deverão ser capacitados para exercerem as atividades para as quais forem designados, 
devendo sempre ser acompanhados por um funcionário designado pela Gerência da Unidade. 

        

c) O termo de adesão do voluntário deverá prever seu perfil, seu horário e a rotina de trabalho que ele irá 
desenvolver. 

        AGGI_AO_15 Fomentar o trabalho voluntário no PEPCV, com base na Lei nº 9.608/98, Lei nº 10.748/03 e Resolução CONAMA nº 003/98.  
 

d) Divulgar nos municípios do entorno as atividades voluntárias que poderão vir a ser desenvolvidas pelo voluntário 
do PEPCV. 

        

AGGI_AO_16 Elaborar um calendário anual de funcionamento do PEPCV contendo todas as datas comemorativas e dias de funcionamento. -         
a) Os uniformes dos funcionários do PEPCV deverão seguir os padrões estabelecidos pelo IEMA.         

AGGI_AO_17 Providenciar, anualmente, uniformes para os funcionários do PEPCV. b) Os funcionários cedidos ao Parque também deverão utilizar os uniformes, devendo portar um crachá com a sua 
identificação e função. 

        

AGGI_AO_18 Providenciar periodicamente a manutenção, reparos, pinturas e reposição de material danificado. -         
AGGI_AO_19 Providenciar o treinamento dos funcionários do PEPCV no reconhecimento e identificação da fauna e da flora encontrados na UC. -         

AGGI_AO_20 
Os animais atropelados encontrados pelos funcionários da UC no interior da Unidade deverão ser coletados e armazenados em 
freezer para sua posterior análise, podendo ser remetidos para universidades ou centros de pesquisa para estudos, obedecendo aos 
preceitos legais. 

a) Prever a criação de convênio e/ou termo de cooperação com faculdades de medicina veterinária, ou clínicas 
veterinárias para tratamento de animais silvestres encontrados debilitados no interior do Parque e entorno. 

        

AGGI_AO_21 Firmar convênios com as UCs situadas próximas ao PEPCV no intuito de trocar informações, material impresso e de divulgação. -         
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AGGI_AO_22 Treinar os funcionários do PEPCV em questões ligadas ao manejo, segurança e conservação. -         
a) Deverá ser contemplada a formação e capacitação do corpo funcional, equipamentos e a infra-estrutura 
necessária, bem como as rotinas de fiscalização. 

        

b) A equipe de proteção deverá ser periodicamente treinada. Os fiscais serão orientados no sentido de 
primeiramente conscientizar os usuários, somente tomando medidas repressivas em último caso. 

        

c) Os funcionários do IEMA e das instituições colaboradoras deverão respeitar e fazer respeitar todas as Normas 
Gerais e Normas do Zoneamento do PEPCV. 

        

d) As ações em curto prazo devem ser direcionadas para mitigar as atividades conflitantes já existentes, 
identificados nos levantamentos realizados pela ERA (Avaliação Ecológica Rápida). 

        

AGGI_PRN_1 Elaborar e instituir um sistema de proteção para o PEPCV. 

e) As ações em médio e em longo prazo contemplarão as necessidades previstas de proteção aos usuários e da 
infra-estrutura física do PEPCV e de atividades conflitantes potenciais. 

        

a) Esses postos deverão também fornecer apoio ao monitoramento e à pesquisa.         
b) Os postos deverão ser dotados de equipamentos para combate a fogo, conforme as recomendações técnicas do 
corpo de bombeiros e do PREVFOGO (Sistema Nacional de Prevenção aos Incêndios Florestais do IBAMA). 

        
AGGI_PRN_2 Providenciar infra-estrutura, equipamentos e recursos humanos necessários para o planejamento e implantação de 02 postos de 

fiscalização a serem estabelecidos nos limites sul e norte do PEPCV. 
c) Os centros de apoio à fiscalização a serem instalados (norte e sul) deverão contar com pelos menos dois fiscais 
cada, que estarão subordinados ao coordenador da equipe. 

        

a) A fiscalização terá, sempre que possível, uma abordagem educativa e de orientação.         
b) Deverão ser estabelecidas rotas de fiscalização.         AGGI_PRN_3 Estabelecer um programa de fiscalização para o PEPCV em conformidade com o zoneamento e normas PEPCV, estabelecidos neste 

Plano de Manejo e na legislação pertinente. c) Na evidência de caça ou outra atividade proibida deverá ser providenciada uma fiscalização mais ostensiva na 
área impactada. 

        

AGGI_PRN_4 Avaliar o potencial dos funcionários e capacitá-los para exercer a fiscalização. a) Os funcionários deverão passar por programas de treinamento e reciclagem.         
a) Responder diretamente ao Gerente do Parque e ao Conselho Gestor a que estiver vinculado.         
b) Acionar imediatamente os órgãos pertinentes quando se fizer necessário.         
c) Trabalhar uniformizado e portar identificação em local aparente.         
d) Exercer a fiscalização motorizada ou a pé, conforme a necessidade e respeitando as condições previstas neste 
Plano de Manejo. 

        

e) Atender imediatamente aos chamados dos postos de fiscalização que serão implantados no PEPCV.         
f) Autuar, embargar, apreender, dar voz de prisão conforme a legislação vigente.         
g) Preencher os boletins de ocorrência e autos de infração sempre que constatadas irregularidades na área do 
PEPCV. 

        

h) Acionar imediatamente a GRN/IEMA e demais órgãos pertinentes sobre a ocorrência de focos de incêndio 
dentro do PEPCV e/ou em sua zona de amortecimento, devendo executar o combate inicial quando possível. 

        

i) Impedir o acesso de pessoas ao PEPCV por locais não autorizados, orientando-as a procurar os acessos formais 
ou autuando-as (conforme o caso). 
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AGGI_PRN_5 Desenvolver e implantar Plano de instrução e treinamento para os responsáveis pelas atividades de fiscalização ambiental visando 
conferir as atribuições de: 

j) Promover atendimento de primeiros socorros e salvamento quando da ocorrência de qualquer acidente.         
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ANO I TIPO IDENTIFICAÇÃO ATIVIDADE NORMAS 

I II III IV 
ANO 

II 
ANO 

III 
ANO 

IV 
ANO 

V 
a) Deverá ser previsto o rodízio de equipes nas áreas e dos componentes de cada grupo em escala a ser estabelecida 
pelo responsável do setor e aprovada pela chefia do PEPCV. 

 
       

b) O programa de fiscalização deverá contemplar atividades noturnas, especialmente nos fins de semana e feriados.         
c) Todos os funcionários do IEMA, para exercerem a função de fiscalização, serão obrigados a usar uniforme e portar 
carteira funcional. 

        

d) Em operações especiais poderá ser dispensado o uso do uniforme, se assim a situação o exigir.         
e) O regime de fiscalização será alternado e seguirá uma programação que deverá ser definida diariamente, pelo 
responsável pela fiscalização do PEPCV, de forma a introduzir o elemento surpresa. 

        

AGGI_PRN_6 Estabelecer equipes de fiscalização, compostas de no mínimo duas pessoas para o PEPCV e sua Zona de Amortecimento. 

f) A estratégia de atuação para a equipe de fiscalização deverá observar principalmente os períodos de utilização dos 
recursos naturais no entorno e os períodos de caça e coleta. 

        

a) Cada equipe deverá ter à sua disposição um kit com os equipamentos relacionados e responsabilizar-se por sua 
guarda durante as atividades de fiscalização. 

        

b) Os equipamentos serão recolhidos diariamente após o final das atividades.         
c) Os equipamentos adquiridos para o PEPCV, principalmente os veículos, deverão permanecer na própria Unidade, 
não sendo permitidos outros usos. 

        AGGI_PRN_7 
Dotar as equipes de fiscalização de equipamentos necessários ao exercício de suas funções, a saber: equipamentos de 
segurança (colete à prova de balas, botas e perneiras), facão, machado, moto-serra, Global Positioning System - GPS, rádios 
de comunicação, lanternas e equipamentos de primeiros socorros. 

d) Os fiscais deverão receber treinamento para o uso do GPS.         
AGGI_PRN_8 Desenvolver e implantar um Plano Geral para Prevenção e Controle dos principais eventos e acidentes no Parque. -         

a) As estratégias de fiscalização deverão ser divulgadas entre todos os funcionários envolvidos nesta atividade.         
b) A fiscalização será permanente nas áreas de uso público e ostensiva nas áreas de maior risco de agressões ao 
PEPCV. 

        

c) As atividades de fiscalização deverão ser acompanhadas e avaliadas periodicamente pelo GRN/IEMA e pelo 
Conselho Consultivo do PEPCV. 

        

d) Deverão ser emitidos relatórios sobre as atividades e eventos observados e autuações efetuadas na rotina de 
fiscalização. 

        

AGGI_PRN_9 Implementar um plano estratégico de fiscalização para mitigar os efeitos das atividades conflitantes já existentes no PEPCV. 

e) As atividades da fiscalização devem ser integradas com as de monitoramento.         
a) Deverão ser controlados os principais impactos que incidem no PEPCV, avaliando-se a eficiência das ações de 
proteção, no mínimo uma vez por ano e considerando planilha específica para controle das ocorrências. 

        

b) Os dados registrados no relatório deverão ser consolidados mensalmente, inclusive em base cartográfica.         
c) As informações relativas à apreensão de animais e recursos florestais deverão ser registradas e sua origem 
indicada. 

        AGGI_PRN_10 Estabelecer como rotina de trabalho da equipe de fiscalização, o preenchimento de relatórios diários de atividades, nos quais 
todo o percurso deverá ser georreferenciado, bem como os fatos mais relevantes observados durante a atividade. 

d) Todos os levantamentos realizados deverão compor o banco de dados do PEPCV.         

AGGI_PRN_11 Proceder ao controle do extrativismo no PEPCV, baseado na estatística de ocorrências, tendo como indicadores a aroeira, 
bromélias e as atividades de caça e coleta. -         

AGGI_PRN_12 Proceder ao controle e credenciar os veículos que serão autorizados a circular no interior do Parque, em conformidade com as 
diretrizes contidas neste Plano de Manejo. - 

        

a) A brigada de incêndio será composta de brigadistas voluntários.         
b) A brigada deverá atuar na área do PEPCV e sua Zona de Amortecimento.         
c) Deverão ser estabelecidas rotinas de trabalho.         
d) Dotar as equipes de brigada de incêndios de equipamentos necessários ao exercício de suas funções, a saber: 
equipamentos de segurança (botas, macacão à prova de fogo e perneiras), bombas costais, GPS, rádios de 
comunicação, lanternas e equipamentos de primeiros socorros. 

        

e) Cada equipe deverá ter à sua disposição um kit com os equipamentos relacionados e responsabilizar-se por sua 
guarda durante o período de realização das atividades. Os equipamentos serão recolhidos diariamente após o final 
das atividades. 

        
AGGI_PRN_13 Fomentar a formação de brigada de combate a incêndios. 

f) Os equipamentos adquiridos para o PEPCV, principalmente os veículos, deverão permanecer na própria Unidade, 
não sendo permitidos outros usos. 

        

a) A fiscalização da zona de amortecimento deverá ser executada de forma sistêmica como uma atividade de rotina, 
dirigida ao combate de ações incompatíveis com o que se pretende o entorno do PEPCV. 

        

b) Deverão ser feitos relatórios periódicos semestrais sobre as atividades de controle e fiscalização realizadas.         AGGI_PRN_14 Aplicar os instrumentos de controle e fiscalização no PEPCV e zona de amortecimento. c) Realizar ações de educação ambiental junto aos causadores de danos ambientais já identificados na zona de 
amortecimento, alertando-os das punições cabíveis que poderão sofrer e estabelecer uma rotina de acompanhamento 
para evitar a continuidade das agressões. 

        

AGGI_PRN_15 Divulgar junto a órgãos públicos, ONGs, iniciativa privada e sociedade em geral a legislação que protege o PEPCV e zona de 
amortecimento. -         

AGGI_PRN_16 Buscar junto a outras instituições o intercâmbio de informações e apoio a atividades de controle ambiental no âmbito do 
Programa Estadual de Fiscalização Integrada da Mata Atlântica no Espírito Santo. -         

AGGI_PRN_17 Elaborar programa para dotar o PEPCV com um sistema de prevenção e combate aos incêndios. -         
a) Os usuários deverão ser advertidos contra os perigos existentes no PEPCV, tais como incêndios, perigo de 
afogamento, mordeduras de animais peçonhentos entre outros. 

        

b) Deverão ser implantados marcos nos do PEPCV.         
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AGGI_PRN_18 Implantar sistema de sinalização indicativa visando à proteção dos usuários e atividades permitidas, de acordo com as regras 
de zoneamento. c) Os limites das áreas de visitação pública deverão receber placas de sinalização, proibindo a continuidade de 

acesso para as Zonas onde o uso público não é permitido. 
        

AGGI_CP_1 Observar os dispositivos constantes nas normas para a realização de pesquisas em UCs no Espírito Santo e demais normas e 
legislações pertinentes. -         

AGGI_CP_2 Compor Grupo de Referência e Assessoria de Pesquisa (GRAP) do PEPCV, indicando pesquisadores, grupos e instituições 
de pesquisa para o desenvolvimento e execução das linhas de pesquisa indicadas neste plano. 

a) Nos casos de divergência e quando acionado pelo Grupo de Trabalho (GT) do IEMA, esse Grupo terá como função 
a análise, priorização, acompanhamento e avaliação dos projetos de pesquisa propostos para o PEPCV. 
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AGGI_CP_3 Os pesquisadores deverão estar previamente informados sobre as orientações do IEMA em relação à normatização vigente 
para pesquisas no PEPCV.  -         
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ANO I TIPO IDENTIFICAÇÃO ATIVIDADE NORMAS 

I II III IV 
ANO 

II 
ANO 

III 
ANO 

IV 
ANO 

V 

AGGI_CP_4 
O acompanhamento e o monitoramento das atividades de pesquisa deverão ser feitos pela equipe do 
PEPCV de forma a subsidiar a composição do processo físico junto à GRN/IEMA e permitir a tomada 
de decisão no caso de verificação de possível não conformidade com o  protocolo de pesquisa e/ou 
com a autorização expedida. 

- 
 

       

a) As entidades a serem contatados são aquelas reconhecidas e que contam com cursos de pós-graduação.          
AGGI_CP_5 

Divulgar as necessidades e oportunidades para as pesquisas que irão subsidiar o Plano de Manejo - 
Fase 2 do PEPCV para instituições de pesquisa através de informativo e solicitar a submissão de 
projetos.  
 

b) O informativo deve ser especialmente disponibilizado para estudantes de mestrado e doutorado. 
        

a)Estabelecer parcerias com universidades e instituições de pesquisa que se mostrem interessadas e capacitadas para a realização das pesquisas 
prioritárias que irão subsidiar o Plano de Manejo - Fase 2.  

        
AGGI_CP_6 

Levantar e cadastrar, junto à Administração do Parque, pesquisadores, grupos e instituições de 
pesquisa que elaboraram ou desejam elaborar estudos dentro do PEPCV. 
 b)Avaliar e documentar no cadastro de pesquisadores toda proposta de pesquisa, segundo a adequabilidade do tema e, compatibilidade com o 

Plano de Manejo e/ou recomendações procedidas pelo GRAP do PEPCV.  
        

a) Deverão ser definidas normas gerais para o desenvolvimento de pesquisas no PEPCV, observando-se o requerimento de apresentação de 
relatórios periódicos de andamento da pesquisa à Gerência da UC, que poderá interromper a continuidade do trabalho a qualquer momento, caso 
os resultados se mostrem ineficientes ou estejam induzindo impactos severos sobre os recursos naturais.  

        

b) Para a Realização de pesquisas no PEPCV o pesquisador e/ ou grupo de pesquisadores deverá: Protocolizar solicitação de autorização para a 
realização de pesquisas no PEPCV junto ao protocolo do IEMA, observando os formulários próprios a serem fornecidos pelo poder público; 
aguardar a análise da GRN/IEMA (com oitiva à equipe do PEPCV), emissão de parecer e expedição de ofício em resposta à solicitação 
protocolizada; apresentar os complementos solicitados pela GRN/IEMA quando for o caso; somente iniciar a pesquisa com a devida autorização e 
estrita observação às normas do PEPCV e/ou condições fixadas na autorização emitida pelo IEMA. 

        

c) Deverá ser estabelecida como condicionante à execução das pesquisas a obrigatoriedade de repasse dos resultados da pesquisa, devendo ser 
procedida apresentação à equipe técnica da Unidade e, disponibilizada em meio digital e impresso.   

        

d) A equipe lotada no PEPCV deverá zelar para que as pesquisas atendam as orientações do IEMA.          

AGGI_CP_7 
As pesquisas só poderão ser realizadas no PEPCV após a obtenção de autorização junto à Gerência 
de Recursos Naturais do IEMA.  
 

e) No caso de descumprimento dos termos constantes na autorização de pesquisa expedida pelo IEMA deverão ser aplicadas sanções aos 
inadimplentes (pessoas e instituições). 

        

AGGI_CP_8 
Quando o pesquisador tiver suporte do IEMA para o desenvolvimento de seus estudos e pesquisas, 
será envolvido em ações direcionadas de educação ambiental junto às comunidades e municípios. O 
pesquisador será informado sobre este compromisso tão logo inicie contatos com a PEPCV para a 
realização de pesquisas na UC.  

a) Deverá ser reservado um espaço (link) no site do IEMA, cuja alimentação deve observar as disposições constantes nas ações gerenciais gerais 
de relações públicas, para a divulgação de informações sobre as pesquisas realizadas ou em andamento na UC, em linguagem acessível ao 
público em geral. 

        

AGGI_CP_9 Os técnicos do IEMA devem zelar para que os pesquisadores entreguem ao PEPCV os produtos de 
pesquisas e estudos, não dispensando a citação dos créditos devidos (pessoais e institucionais). -         

        
        AGGI_CP_10 Os pesquisadores que publicarem seus resultados em periódicos científicos deverão citar claramente 

o IEMA/PEPCV como parceiro e providenciar cópias dos artigos para a Unidade.         

AGGI_CP_11 Quando os estudos e pesquisas envolverem as comunidades locais, a equipe do PEPCV deverá 
repassar aos atores locais os resultados obtidos. 

- 
        

a)Este Informativo de natureza técnico-científico deverá ser elaborado com a assessoria de um pesquisador.          
b)Os resultados das pesquisas científicas devem ser divulgados em linguagem acessível.           AGGI_CP_12 Divulgar, sempre que possível, os resultados das pesquisas em nível científico através de Informativo. 
c)Realizar seminário ou workshop de pesquisas e publicações periodicamente.         

AGGI_CP_13 Estabelecer contatos junto a órgão de fomento à pesquisa e organizações privadas que possam 
subsidiar os recursos materiais e financeiros para o desenvolvimento das pesquisas no PEPCV. -         

AGGI_CP_14 
Orientar, solicitar e acompanhar o Programa de Operacionalização na implantação de infra-estrutura 
logística e equipamento para pesquisa e a seleção de recursos humanos que estarão envolvidos em 
pesquisas no PEPCV. 

a)As instalações no PEPCV sejam elas voltadas para a administração (Sede), uso público (Novo Centro de Visitantes) e fiscalização (áreas de 
apoio Norte e Sul) deverão, sempre que possível, também prover apoio às atividades de pesquisa e monitoramento. 

        

a)Resgatar e catalogar bibliograficamente, todos os trabalhos citados nas Referências Bibliográficas deste Plano, além de livros, mapas, fotos, 
filmes e depoimentos escritos e gravados que relatam levantamentos de dados dentro do PEPCV, de forma a compor a documentação do PEPCV.  

        

b)Organizar acervo bibliográfico sobre o PEPCV.          AGGI_CP_15 
Compor e organizar o banco de dados com todo o material e todas as pesquisas e/ou informações 
levantadas no PEPCV.  
 

c)Elaborar e alimentar Sistema de Informações Geográficas (SIG) pelo IEMA, de forma a agilizar e sistematizar as informações obtidas.          

AGGI_CP_16 Destinar e captar recursos para execução dos estudos e pesquisas considerados prioritários.  
 

a)Esta atividade deverá ser realizada em conjunto com o Grupo de Apoio a Pesquisa do PEPCV e com as instituições de pesquisa interessadas e 
capacitadas. 

        

a) As pesquisas que serão desenvolvidas na área do PEPCV devem estar devidamente autorizadas pelo IEMA.          
b) Os pesquisadores quando utilizarem as instalações e equipamentos do PEPCV serão responsáveis pela sua conservação.          
c) As pesquisas deverão estar voltadas para o melhor conhecimento do PEPCV de forma a subsidiar a elaboração do Plano de Manejo – Fase 2.          
d) Nos casos de realização de pesquisa prioritária, a GRN/IEMA, podendo ser auxiliada pelo GRAP, terá a responsabilidade de analisar as 
solicitações de autorizações para as pesquisa previstas no Plano de Manejo junto ao IBAMA (quando for o caso) no menor tempo possível.  

        

e) As pesquisas científicas poderão ser realizadas em qualquer uma das zonas do PEPCV, sendo que as pesquisas desenvolvidas na Zona 
Primitiva serão preferencialmente aquelas que não são possíveis de serem realizadas em nenhuma outra zona.  

        

f) Os estudos sobre os impactos ocorrentes no PEPCV deverão ser priorizados na medida de sua gravidade, de acordo com o parecer da 
GRN/IEMA. 

        

AGGI_CP_17 Viabilizar a execução de linhas de pesquisas consideradas prioritárias.  
 

g) As pesquisas voltadas para a zona de amortecimento deverão objetivar o conhecimento das situações que possam causar impactos positivos ou 
negativos ao PEPCV ou que possam influenciar em seu manejo a fim de fornecer subsídios para o Subprograma de Incentivo ao Desenvolvimento 
do Entorno.  

        

a) Esse detalhamento deverá caracterizar o contexto local, como subsídio à reconstituição da evolução geológica e geomorfológica regional, em 
integração com estudos similares propostos para a APA de Setiba.   

        

b) Estabelecer um programa de monitoramento da erosão no interior do PEPCV, com ênfase nas áreas de uso público.          
c) Conhecer e monitorar os dados climatológicos da região de inserção do PEPCV.          

AGGI_CP_18 

Viabilizar a execução de pesquisas consideradas básicas à ampliação dos conhecimentos sobre o 
PEPCV e sua zona de amortecimento acerca do meio físico. 

d) Monitorar os recursos hídricos.         

AGGI_CP_19 
Promover estudos sistemáticos que relacionem o clima, o relevo, os ecossistemas e a biota na zona 
de amortecimento do PEPCV, considerando sua localização em área prioritária para a conservação 
da biodiversidade da zona costeira e marinha do Brasil.  

Realizar estudos de ecologia da paisagem da bacia do rio Uma.  
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AGGI_CP_20 Realizar estudos de ecologia da paisagem da bacia do rio Uma. -         
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Tabela 4.8-1: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 

 

 
ANO I TIPO IDENTIFICAÇÃO ATIVIDADE NORMAS 

I II III IV 
ANO 

II 
ANO 

III 
ANO 

IV 
ANO 

V 
a) Ampliar a base de conhecimentos sobre a flora no PEPCV e entorno.          
b) Ampliar a base de conhecimentos sobre fitobentos no PEPCV e entorno.          
c) Apoiar os estudos de zoobentos no PEPCV e Arquipélago de Três Ilhas.          
d) Apoiar a realização de estudos de entomofauna objetivando avaliar os insetos terrestres e aquáticos do PEPCV, com ênfase em organismos indicadores de 
qualidade ambiental e biodiversidade.  

        

e) Apoiar os estudos da anfibiofauna e herpetofauna do PEPCV.         
f) Apoiar a realização de estudos de médio e longo prazo do rio Una e seus contribuintes, assim como nas lagoas de Caraís, Feia e Vermelha para o 
monitoramento da ictiofauna.  

        

AGGI_CP_21 Viabilizar a execução de pesquisas consideradas básicas para a ampliação dos 
conhecimentos sobre o PEPCV e sua zona de amortecimento acerca do meio biótico: 

g) Apoiar a realização de estudos de avifauna e mastofauna.         

AGGI_CP_22 Realizar estudos sobre o potencial de estabelecimento de corredores ecológicos 
marinhos.  -         

AGGI_CP_23 Criar banco genético e estudar a biologia das espécies identificadas no PEPCV.  -         

AGGI_CP_24 Realizar levantamentos de fauna e flora na zona de amortecimento com ênfase no 
tema fluxo gênico. -         

-         AGGI_CP_25 Estudar relações sobre a fauna e flora entre o PEPCV e as demais Unidades de 
Conservação próximas.  -         

-         AGGI_CP_26 Realizar pesquisas aplicadas à obtenção de técnicas/alternativas para a recuperação 
de áreas degradadas.  -         

a) Os estudos e principalmente os experimentos devidamente autorizados pelo IEMA devem ser desenvolvidos em uma área pequena e, posteriormente, 
aplicados nas áreas mais críticas do PEPCV.  

        
AGGI_CP_27 

Viabilizar e apoiar estudos e experimentos para o manejo e controle de espécies 
exóticas e invasoras, observando a normatização específica para esse tema no IEMA.  

b) Realizar estudos nas áreas submetidas a impactos.          
a) Estudar os efeitos da visitação sobre os recursos naturais do Parque, mapeando cenários ambientais em épocas distintas, de forma a auxiliar o monitoramento 
e controle das áreas de uso público.  

        
AGGI_CP_28 

Viabilizar a execução de pesquisas consideradas básicas a ampliação dos 
conhecimentos sobre o PEPCV e sua zona de amortecimento acerca do meio 
antrópico. b) Realizar estudos sobre aspectos sócio-econômicos e uso da terra no entorno do PEPCV.         

AGGI_CP_29 Avaliar o uso de materiais e projetos alternativos de construção e infra-estruturas de 
saneamento e energia adequadas às características naturais do PEPCV.   -         

AGGI_CP_30 Avaliar a viabilidade técnica de utilizar a picada a ser aberta para realização de 
pesquisas em zonas não abertas a visitação.   -         
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AGGI_CP_31 
Estimular o desenvolvimento de pesquisas que desenvolvam estudos voltados a definir 
estratégias de formação de corredores ecológicos, recuperação, manejo e proteção 
dos recursos naturais. 

- 
        

a) O Sistema deverá estabelecer rotinas, os atributos e atividades a serem monitoradas.         
b) Essas rotinas deverão prioritariamente abranger os seguintes temas: controle ambiental da zona de amortecimento; recuperação de áreas degradadas; áreas 
estratégicas e/ou passíveis de sofrerem modificações em virtude de causas naturais (área de ocorrência de turfa susceptível ao fogo);  áreas de uso público 
(Trilhas e Lagoa de Caraís); recursos hídricos; fauna e flora. 

        

c) Deverá ser dada prioridade ao monitoramento das atividades que já tenham gerado algum tipo de impacto sobre o PEPCV como a caça, extração de areia, 
coleta de bromélia e aroeira, por exemplo. 

        

d) As atividades de monitoramento poderão ser realizadas por funcionários do IEMA, moradores locais devidamente capacitados e credenciados pelo IEMA e 
pesquisadores.  

        

e) O IEMA deverá designar um técnico que exerça a função de coordenador de monitoramento.         
f) Deverá ser estabelecido um sistema de indicadores e espécies chaves que facilitem o monitoramento da evolução dos recursos e das alterações causadas 
pelas atividades no PEPCV. As instruções para a escolha desses indicadores deverão ser procuradas junto à Instituições/pesquisadores especializados. 

        

AGGI_MA_1 Elaborar e implementar Sistema de Monitoramento Ambiental para o PEPCV. 

g) O monitoramento do nível de degradação e integridade dos ecossistemas existentes no PEPCV deverá ser realizado pelo emprego de técnicas de 
monitoramento de espécies bio-indicadoras de áreas alteradas e não. 

        

AGGI_MA_2 Estabelecer convênios e acordos e cooperação técnica com instituições de pesquisa 
para a junção de esforços e ampliação das bases de monitoramento do PEPCV. 

Utilizar sempre que possível as informações disponíveis (imagens e satélite, fotografias aéreas, etc.) em outras instituições como IDAF, IBAMA, INCAPER e 
iniciativa privada.  

        

AGGI_MA_3 Criar um banco de dados georreferenciado para o monitoramento. a) O banco de dados deverá ser criado em conjunto com o Subprograma de Pesquisa.         
a) Realizar um workshop com pesquisadores e instituições de pesquisa para selecionar indicadores específicos para o monitoramento do PEPCV tendo como 
base os conhecimentos deste Plano de Manejo e demais pesquisas registradas junto ao IEMA. 

        

b) Definir metodologia para coleta de dados específica para cada indicador.          
c) Disponibilizar pessoal necessário às realizações das coletas de dados.         
d) Adquirir equipamentos e materiais necessários para a obtenção de dados do monitoramento.         
e) Estabelecer pontos de monitoramento e instalação da rede de monitoramento, quando for o caso.         
f) Implantar rotinas para coleta de dados dos indicadores para os quais tenha sido viabilizado o recurso necessário e estabelecido o instrumento de cooperação, 
no caso de parceria. 

        

g) Coletar dados, conforme o período definido para cada indicador.         
h) Tratar estatisticamente os dados coletados e apresentá-los de forma adequada (linguagem acessível) objetivando sua disponibilização aos atores locais e 
sociedade de forma geral. 

        

i) Organizar os dados gerados em banco de dados georreferenciado.         
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AGGI_MA_4 
Estabelecer parcerias e cooperação técnica visando ao apoio à coleta de dados e ao 
estabelecimento de metodologias para o monitoramento do PEPCV e sua zona de 
amortecimento. 

j) Elaborar Relatórios Anuais de Resultados e Impactos.         
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ANO I TIPO IDENTIFICAÇÃO ATIVIDADE NORMAS 

I II III IV 
ANO 

II 
ANO 

III 
ANO 

IV 
ANO 

V 

AGGI_MA_5 Monitorar as condições climatológicas. a) Deverá estudar-se a viabilidade de instalação de estação necessária para a obtenção dos dados sobre o clima do PEPCV 
pelo IEMA ou em parceria com instituições públicas e/ou privadas.  

 
       

AGGI_MA_6 Monitorar o uso do solo nas propriedades e posses dentro do PEPCV e sua zona de amortecimento. a) Um dos aspectos prioritários a serem monitorados é o avanço da urbanização do espaço adjacente à Unidade prevista na 
proposta de Plano Diretor Municipal 

        

AGGI_MA_7 Monitorar a integridade da cobertura vegetal no PEPCV e zona de amortecimento. a) Monitorar e apoiar estudos quantitativos sobre o funcionamento da vegetação.         
  b) Monitorar o processo de recuperação ou regeneração (ZuRec), resultante das ações de manejo propostas no Plano.         

AGGI_MA_8 Monitorar e registrar o aparecimento e os efeitos das espécies exóticas registradas no PEPCV. a) Deverão ser elaboradas instruções para o controle ou erradicação destas espécies (por exemplo, a Achattina fulica) deverão 
ser procuradas junto à Instituições/Pesquisadores Especializados. 

        

AGGI_MA_9 Monitorar a freqüência, intensidade e efeitos da ocorrência de fogo nas áreas de incidência de turfa. a) Instruções para o monitoramento e controle de incêndios deverão ser desenvolvidas juntamente com a Cia. de Polícia 
Ambiental, Corpo de Bombeiros e se possível com subsídios do programa de prevenção a incêndios – PREVFOGO. 

        

AGGI_MA_10 Monitorar processos erosivos na praia e margens de cursos hídricos integrantes da bacia do rio Una. -         
AGGI_MA_11 Monitorar a integridade os habitats mais frágeis sob pressão antrópica no entorno do PEPCV. -         

AGGI_MA_12 
Monitorar a fauna no que se refere ao seu status populacional, prioritariamente aquelas consideradas pelos 
pesquisadores da AER como especiais para conservação pelo seu grau de endemismo e raridade e aquelas consideradas 
ameaçadas de extinção segundo a IUCN e CITES. 

- 
        

AGGI_MA_13 Monitorar a desova de quelônios no PEPCV. -         

AGGI_MA_14 Realizar monitoramento socioambiental da efetividade de aplicação de programas de educação ambiental no PEPCV e 
sua zona de amortecimento. -         

AGGI_MA_15 Monitorar o grau de participação da sociedade na gestão ambiental do PEPCV e na bacia do rio Una. -         
a) O monitoramento dos licenciamentos deverá ser subsidiado pela Gerência de Controle Ambiental (GCA) do IEMA.         

AGGI_MA_16 Monitorar os processos de licenciamento ambiental para a instalação de atividades potencialmente poluidoras e/ou 
degradadoras do meio ambiente no entorno do PEPCV. 

b) Deverão ser envidados esforços para o estabelecimento de convênio e/ou acordos de cooperação com outros órgãos 
públicos que atuam em licenciamento e autorização para a alteração do uso e ocupação do solo, tais como o IDAF, INCAPER, 
IBAMA e Prefeituras Municipais. 

        

AGGI_MA_17 Monitorar o impacto da pressão das atividades irregulares de caça no PEPCV (Se não for possível monitorar todas as 
espécies, deve-se iniciar com as espécies mais ameaçadas). 

a) Registrar a forma de detecção dos animais (visualização direta, vocalizações, rastros e fezes de animais, entrevistas com 
moradores locais), além de outras informações como número de armadilhas apreendidas ou encontradas (tipo, local 
encontrado, época, etc.). 

        

AGGI_MA_18 Implementar um Plano de Monitoramento das condições de uso, estado de conservação e impactos em todo o Parque. -         
AGGI_MA_19 Desenvolver um Plano Geral de Controle e Monitoramento dos impactos decorrentes da visitação pública. -         
AGGI_MA_20 Implantar estações de monitoramento da qualidade dos recursos hídricos superficiais e vazão. -         
AGGI_MA_21 Monitorar as condições climáticas na região de inserção do PEPCV. -         
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AGGI_MA_22 Monitorar a evolução do uso e ocupação do solo na zona de amortecimento do PEPCV. -         
a) A definição do sistema de manejo das espécies, a elaboração do plano deve ser feita com ajuda de especialistas em cada 
grupo faunístico. 

        

b) Deverá ser delineada estratégia para a manutenção dos ecossistemas que integram o PEPCV e sua zona de 
amortecimento, visando à formação de corredores ecológicos. 

        

c) Deverão ser coibidas as atividades conflitantes já detectadas no PEPCV e entorno tais como: coleta de bromélias e aroeira, 
desmatamentos visando à implantação de atividades agrícolas e criação de animais domésticos; caça; pesca; extração de 
areia, alteração dos cursos fluviais 

        AGGI_MRN_1 Elaborar plano de ação para conservar as espécies identificadas na AER como ameaçadas ou em perigo. 

d) As áreas degradadas deverão ser, preferencialmente, submetidas ao processo de regeneração natural.         

AGGI_MRN_2 Acompanhar o monitoramento ambiental das zonas de recuperação (para efetuar a incorporação às zonas permanentes) 
e áreas confrontantes (para incorporação no PEPCV). -         

AGGI_MRN_3 Elaborar um termo de referência para Plano de Manejo - Fase 2 baseado nos resultados das pesquisas previstas no 
Programa de Pesquisas e Monitoramento Ambiental. -         

AGGI_MRN_4 Retirar ou eliminar (sempre que possível), progressivamente, as espécies exóticas que foram introduzidas no PEPCV. a) Enquanto a situação fundiária não se encontrar definida, e não houver a fixação de normas específicas, as criações 
domésticas deverão ser mantidas em terrenos cercados, impedindo o trânsito pelas áreas do PEPCV. 

        

AGGI_MRN_5 
Retirar os animais domésticos do Parque, respeitando-se os pertencentes aos ocupantes de terra até que a situação 
fundiária seja regularizada, entretanto, deve-se proibir a entrada de novos animais domésticos no Parque, 
independentemente da situação fundiária. 

- 
        

AGGI_MRN_6 Retirar todo e qualquer resíduo sólido, depositado ao longo das trilhas ou dispostos inadequadamente na área do PEPCV, 
dispondo-o de forma adequada e prevendo sua destinação final em conformidade com o que prevêem os ditames legais. -         

AGGI_MRN_7 Estabelecer o controle das águas pluviais em trilhas e caminhos existentes no PEPCV. -         

AGGI_MRN_8 Induzir a recuperação natural da vegetação, a partir de conhecimento do estoque de sementes e de sua potencialidade 
para promovê-la. -         
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AGGI_MRN_9 Instalar placa informativa (ou outro instrumento de comunicação) sobre os objetivos das operações executadas nas áreas 
do PEPCV que estiverem sob ação de manejo. -         



 

 
 

 

 
 

RT 307/07 
Setembro/07  

Capítulo 4 
241/250 

 

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do Plano de Manejo do Parque Estadual 
Paulo Cesar Vinha

Rev. 00

 

 
Legenda: Atividade Permanente Atividade Prioritária Atividade Pontual 

 
Tabela 4.8-1: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 

 
 

 
ANO I TIPO IDENTIFICAÇÃO ATIVIDADE NORMAS 

I II III IV 
ANO 

II 
ANO 

III 
ANO 

IV 
ANO 

V 

a) O projeto deve contemplar sistema de sinalização educativa e interpretativa. 
 

       AGGI_EA_1 Elaborar um Projeto de Interpretação e Educação Ambiental para o PEPCV. 
b) Os instrumentos de interpretação e educação ambiental deverão ser criados em linguagem acessível e adequada.         

AGGI_EA_2 Fornecer diretrizes para a estruturação do novo Centro de Visitantes visando adequá-lo para a 
realização de exposições sobre os recursos naturais e culturais do PEPCV. -         

AGGI_EA_3 Elaborar e disponibilizar mapa lúdico e painéis temáticos para as atividades de interpretação e 
educação ambiental do PEPCV. -         

AGGI_EA_4 Providenciar a elaboração de maquete do PEPCV para exposição no Centro de Visitantes. -         

AGGI_EA_5 Estruturar biblioteca para permitir acesso a informações acerca da Conservação da 
Biodiversidade. -         

AGGI_EA_6 Criar calendário de ocorrências naturais que possam ser observadas em épocas previstas no 
PEPCV por visitantes e/ou pesquisadores. 

a) As ocorrências naturais que integrariam esse calendário poderiam ser: as espécies animais possíveis de serem avistadas, espécies vegetais em 
época de florada e frutificação e espécies de aves migratórias. 

        

AGGI_EA_7 
Elaborar material interpretativo sobre os atributos naturais do PEPCV, que não podem ser 
visitados pelo público visando difundir a importância para conservação e porque não podem 
ser visitados. 

- 
        

AGGI_EA_8 Estabelecer parceria com outras instituições para apoiar as atividades de interpretação e 
Educação Ambiental. -         
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AGGI_EA_9 Subsidiar o desenvolvimento de estratégias para a inclusão da temática PEPCV na educação 
ambiental formal e informal na zona de amortecimento. -         

a) Deverá ser elaborado um manual com normas, projeto de sinalização com indicações de atividades permitidas ou não nos pontos mais visitados e 
nos principais pontos de acesso. 

        

b) Deverá haver ampla divulgação da existência de normas e do seu teor. Esta ação emergencial terá como objetivo principal a adequação destas 
atividades já desenvolvidas com o zoneamento e as Normas Gerais do PEPCV. 

        AGGI_UP_1 Elaborar e implementar plano de uso público do PEPCV. 

c) Os locais sujeitos a esta ação emergencial são aquelas freqüentadas pelo público devido ao maior apelo turístico: Lagoa de Caraís e Dunas D’ Ulé.         
a) A infra-estrutura mínima sugerida para estas áreas de uso público nas quais serão desenvolvidas atividades recreativas é: centro de visitantes, locais 
de descanso e contemplação próximos à Lagoa de Caraís. 

        

b) A construção das instalações deve-se dar preferência aos materiais de construção que não causem impacto na paisagem e que sejam de fácil 
manutenção pelo poder público. 

        

c) O Centro de Visitantes deve incluir preferencialmente: um auditório, sala/escritório de funcionários para preparação de material interpretativo, 
banheiros, lugar para atendimento de primeiros socorros e central de rádio para emergências (estes dois últimos itens podem estar alocados na sede 
do Parque alternativamente). 

        

d) As trilhas e áreas de circulação devem conter placas indicativas, educativas e informativas.         
e) O desenho arquitetônico das estruturas deve ser padronizado.         
f) Todos os “pontos de parada” devem ser identificados com placas.         
g) Deverão se definir regras e o calendário de visitação de acordo com a capacidade de suporte do ambiente para a visitação.         
h) O projeto recreativo deverá prever a elaboração de material informativo (folhetos, painéis, placas e outros), contendo as normas de visitação, 
referentes às atividades de recreação e disponibilização para o público no Centro de Visitantes, nos Centros de Apoio à Fiscalização Norte e Sul. 

        

i) Deverão ser estabelecidos roteiros específicos para os distintos públicos alvos.         
j) O tempo de visitação e o tamanho dos grupos de visitantes deverão ser planejados, em função da infra-estrutura física existente e do pessoal 
disponível para atender os visitantes. 

        

k) Todo visitante deverá passar pelo Centro de Visitantes para pagar ingresso, pegar mapas, ver exposições e receber orientações sobre: programas 
de excursões, medidas de segurança, guias, trilhas interpretativas, alterações provocadas pelo homem e procedimentos na visita ao PEPCV. 

        

AGGI_UP_2 Elaborar um Projeto Específico de Recreação para ordenar as áreas de uso público do 
PEPCV. 

l) Deverão ser previstos pontos para a instalação de lixeiras padronizadas (que não possam ser abertas por animais silvestres) e sistematizada a coleta 
de resíduos sólidos no PEPCV. 

        

AGGI_UP_3 Implantar sinalização viária na rodovia ES 060 padronizada e voltada ao turismo no PEPCV e 
APA de Setiba. -         

a) Deverão ser estudadas formas de acesso e transporte para este público à Lagoa de Caraís, Dunas D’ Ulé para que possam participar das atividades 
de recreação em contato com a natureza. 

        
AGGI_UP_4 Estruturar o PEPCV para recepção de pessoas portadoras de deficiências. 

b) As instalações existentes de apoio ao uso público e o novo centro de visitantes deverão ser adaptadas para o atendimento desse público.         
a) Deverá ser mensurado o impacto da passagem de pedestres sobre a fauna e flora.         
b) Deverão ser fixadas normas para a passagem dos participantes no interior do PEPCV. Para a elaboração dessas normas deverá ser ouvida a 
organização do evento. 

        

c) O IEMA deverá designar equipe técnica para acompanhamento do evento, definido o tipo de abordagem a ser feita durante o evento.         
d) O Planejamento deverá contemplar a mensuração dos impactos, prevendo, nos casos de descumprimento das normas fixadas, a adoção de 
medidas de manejo que irão desde a educação ambiental até, no caso de implicações à biodiversidade do PEPCV, a suspensão das atividades em prol 
da recuperação do ambiente. 

        AGGI_UP_5 Elaborar e executar planejamento específico para o atendimento do evento denominado de 
“Passos de Anchieta”. 

e) Dada a relevância do evento deverá ser realizada expansão das normas fixadas, assim como do relatório de acompanhamento e monitoramento dos 
impactos junto ao conselho consultivo da Unidade. 

        

AGGI_UP_6 Implementar roteiros interpretativos na área de uso público, de acordo com os temas 
ambientais e culturais já identificados. a) Capacitar equipe de guias/condutores e funcionários do PEPCV que irão atender aos visitantes.         

a) Essas trilhas deverão ser identificadas em outros ambientes naturais que poderão ser usados como pontos de visitação no Parque ainda não 
contemplados nas trilhas já existentes e identificadas. 

        

b) Realizar estudos para investigar o potencial para desenvolvimento de novas atividades de uso público na Lagoa Feia.         
c) Elaborar estudo abrangendo a capacidade de suporte dos ambientes.         AGGI_UP_7 Identificar outras trilhas com potencial para interpretação e educação ambiental através de 

estudos complementares. 
d) Esse estudo deverá avaliar os pontos positivos e negativos de abertura da Lagoa Feia à visitação e a viabilidade de implantação de estacionamento 
em áreas preteritamente alteradas. 

        

AGGI_UP_8 Elaborar projeto para a implantação de cantina e “eco loja” no PEPCV. a) O IEMA deverá fixar as diretrizes do projeto, normas, formas de concessão de serviços, remuneração e aplicação dos recursos.         
a) Esse projeto deverá envolver a GRN/IEMA e assessoria jurídica do IEMA.         
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AGGI_UP_9 Elaborar projeto para a implantação de cobrança de ingresso no PEPCV. b) Deverá ser realizada pesquisa junto aos usuários e/ou visitantes sobre a cobrança de ingresso.         
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Tabela 4.8-1: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 

 

 
 

 
ANO I TIPO IDENTIFICAÇÃO ATIVIDADE NORMAS 

I II III IV 
ANO 

II 
ANO 

III 
ANO 

IV 
ANO 

V 

a) O corpo funcional do Parque deverá ser previamente capacitado para a prestação de primeiros socorros a vítimas. 
 

       
AGGI_UP_10 Equipar o PEPCV com materiais de primeiros socorros e resgate. 

b) Deverão ser envidados esforços para firmar parceria com o corpo de bombeiros e a Cia. de Polícia Ambiental visando ofertar o adequado atendimento em 
casos de acidentes no interior do PEPCV. 

        

a) Todas as trilhas do PEPCV deverão ter os impactos de visitação monitorados e a capacidade de carga recreativa estabelecida.         
b) O monitoramento indicará quais os locais que podem ser visitados, os meios de transporte possíveis de serem utilizados para deficientes físicos e as 
atividades que serão possíveis em cada área de visitação permitida.  

        

c) As avaliações de impacto podem ser feitas visualmente pelos técnicos da Unidade e/ou através de estudo específico a ser desenvolvido pelo subprograma 
de monitoramento ambiental. 

        AGGI_UP_11 Monitorar os impactos da recreação e turismo no PEPCV. 

d) Caso alguma atividade de recreação esteja comprovadamente ocasionando danos que ameacem o alcance dos objetivos do PEPCV, deverá ser 
reformulada, suspensa, ou em casos extremos proibida. 

        

a) Esse material deve conter mapas, informações sobre os ecossistemas, recursos naturais e culturais específicos do Parque.         
b) O material de divulgação do PEPCV deverá abordar minimamente: a inserção regional, os principais acessos ao Parque; a localização e uma breve 
descrição dos principais atrativos do Parque; as normas de comportamento do visitante; as recomendações sobre o uso de roupas, materiais e equipamentos 
individuais adequados e, os cuidados com documentos e materiais pessoais.  

        

AGGI_UP_12 Elaborar material interpretativo sobre as trilhas e sítios de visitação do PEPCV. 
c) Esse material deverá conter advertências ao visitante do tipo quanto: a existência de quaisquer perigos potenciais que possam colocar sua vida ou saúde 
em risco; o impedimento de atividades fora das zonas permitidas; a proibição de deixar lixo em qualquer parte do Parque, exceto nos locais estabelecidos para 
esta finalidade; a condição de que registro fotográfico e filmagem sobre a fauna só poderão ser feitas de maneira que os animais não sejam molestados.  

        

AGGI_UP_13 
Produzir materiais complementares de divulgação (manuais, livros, CD's, jogos 
educativos, revistas e outros) que deverão ser expostos e vendidos nas instalações 
destinadas a este fim, junto ao Centro de Visitantes ou Sede Administrativa do PEPCV. 

- 
        

AGGI_UP_14 Definir a logomarca do PEPCV, visando uniformizar a representação da Unidade, criando 
uma identidade para seus os produtos. -         

a) Guias locais devem ser preferencialmente moradores da região, bons conhecedores das trilhas, devendo ser previamente treinados, capacitados e 
cadastrados para receberem os visitantes no PEPCV. 

        
AGGI_UP_15 

Formar uma equipe de funcionários, monitores treinados pelo IEMA para atender aos 
visitantes. 
 b) Os regulamentos de condutas e normas das atividades guiadas serão elaborados pelo IEMA e o grupo de monitores.         

AGGI_UP_16 Permitir o uso de aparelhos ou instrumentos sonoros somente nos casos de pesquisas 
científicas e atividades de educação ambiental devidamente autorizadas. -         

AGGI_UP_17 Promover análises integradas da capacidade de suporte, controle de impactos e 
monitoramento das trilhas. -         

AGGI_UP_18 
Elaborar estudo de viabilidade econômica para a concessão de serviços e/ou atividades 
de Uso Público considerando a necessidade de promover a integração do Parque à vida 
econômica e social das comunidades vizinhas, conforme Lei 9.985/00, artigo 27, 
parágrafo 1º. 

- 

        

AGGI_UP_19 Permitir que os horários de abertura e fechamento do PEPCV sejam alterados em uma 
hora por ocasião do horário de verão, GRN/IEMA.  -         

a) Este projeto deverá ser elaborado pelos técnicos do PEPCV com apoio da GRN e da Gerência de Educação Ambiental (GEA) do IEMA.         
AGGI_UP_20 Desenvolver um projeto de educação ambiental para o PEPCV de forma a subsidiar seu 

uso público e propiciar a melhoria da relação com os atores locais. b) Estruturar o programa para o atendimento aos visitantes, alicerçado nas informações existentes no Plano de Manejo, de forma a permitir a seleção do 
público a ser abrangido pelos diferentes temas do projeto de educação ambiental do PEPCV. 

        

a) Os vídeos devem abordar, no mínimo, os objetivos de criação da Unidade, apresentando ações de proteção e manejo, educação ambiental e pesquisa.         AGGI_UP_21 Atualizar os vídeos sobre o PEPCV. b) O vídeo deve abordar ações desenvolvidas junto às comunidades.         

AGGI_UP_23 Revisar e confeccionar um folheto sobre o PEPCV para divulgação de seus objetivos e 
zoneamento. -         

AGGI_UP_24 
Produzir material voltado ao trabalho de educação ambiental na região, particularmente 
abordando a Unidade de Conservação, salientando seus ecossistemas e destacando os 
aspectos culturais da região. 

- 
        

AGGI_UP_25 Criar um novo centro de visitantes que sirva de núcleo de difusão de conhecimentos e de 
educação ambiental. -         

a) As possibilidades de realização da atividade serão divulgadas no site do IEMA.         
b) O IEMA estabelecerá a regra e as instruções para a conduta para as futuras rotinas de visitação com esse público-alvo, informando aos visitantes científicos 
sobre o objeto de estudo e os procedimentos que serão adotados no campo, antes do seu deslocamento para o PEPCV. 

        

c) O IEMA deverá ser informado previamente pelos pesquisadores sobre as rotinas de trabalho que envolverá os visitantes científicos para que esses 
preparem toda a logística necessária. 

        

d) A programação das atividades deverá seguir a seguinte ordem: deslocamento do grupo até o futuro Centro de Visitantes onde será recepcionado e poderá 
conhecer a exposição interpretativa e receber informações sobre o PEPCV; encaminhamento do grupo ao responsável pelo acompanhamento de pesquisas no 
PEPCV, que fará breve explanação sobre o objeto que está sendo pesquisado, a importância da pesquisa científica e seus procedimentos, apresentando ainda 
a relevância das UCs para a pesquisa; visita à área de pesquisa; retorno ao Centro de Visitantes.  

        

e) Esta atividade deverá ser agendada com a chefia da Unidade que designará um funcionário do Parque encarregado do seu acompanhamento.         

AGGI_UP_26 Implantar a atividade de visitação científica no PEPCV, considerando a proximidade da 
Unidade com Faculdades e Universidades relevantes no Estado do Espírito Santo. 

f) Deverá ser estudada a possibilidade de se implantar uma modalidade semelhante para a visitação das escolas da rede municipal e estadual de ensino.         
a) Questionários deverão ser aplicados e entrevistas deverão ser conduzidas de modo a avaliar o grau de aceitação do programa de interpretação ambiental 
do PEPCV. 

        

b) Para o desenvolvimento desta atividade, deverá ser verificada a existência de um questionário-padrão elaborado pela GRN/IEMA, que será utilizado.         
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AGGI_UP_27 Avaliar o grau de conscientização, absorção e aceitação dos diferentes instrumentos de 
interpretação oferecidos nas atividades. 

c) Estabelecer programas de divulgação conjunta para as Unidades de Conservação que integram a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica no Espírito Santo.         



 

 
 

 

 
 

RT 307/07 
Setembro/07  

Capítulo 4 
243/250 

 

Consolidação dos Encartes 1, 2, 3, 4, 5 e 6 do Plano de Manejo do Parque Estadual 
Paulo Cesar Vinha

Rev. 00

 

 
Legenda: Atividade Permanente Atividade Prioritária Atividade Pontual 

 
Tabela 4.8-1: Enquadramento das Ações Gerenciais Gerais do PEPCV. Continuação. 

 

                                        
1 Departamento de Estradas e Transportes do Espírito Santo. 
 
 

 
ANO I TIPO IDENTIFICAÇÃO ATIVIDADE NORMAS 

I II III IV 
ANO 

II 
ANO 

III 
ANO 

IV 
ANO 

V 

AGGI_IE_1 Desenvolver projetos de infra-estrutura física, adequados e específicos às características dos ecossistemas do PEPCV, considerando-se a necessidade de adaptar as 
formas arquitetônicas ao entorno natural e garantindo sua funcionalidade com o mínimo impacto ambiental..  

- 
 

 
       

AGGI_IE_2 Adequar as estruturas existentes e planejar as futuras considerando as necessidades de atendimento de pessoas portadoras de deficiências, visando permitir uma maior 
integração desse público com o PEPCV, proporcionando-lhes a oportunidade de contato e recreação com a natureza, sempre que possível. -         

AGGI_IE_3 Demolir as instalações existentes em áreas habitadas no interior do PEPCV após a regularização fundiária, excetuando-se aquelas que podem ser convenientemente 
reutilizadas para as atividades contidas neste Plano. -         

AGGI_IE_4 Adotar para todas as construções um estilo arquitetônico que permita uma identidade comum, mas que sejam diferenciados entre si pela temática que fundamentará a área 
de uso público. -         

AGGI_IE_5 Implantar lixeiras e sistema de coleta de lixo em todas as áreas de uso público. a) O material utilizado nas lixeiras deverá se harmonizar com o meio 
ambiente e dificultar o acesso dos animais silvestres ao seu interior. 

        

AGGI_IE_6 Avaliar a possibilidade de utilizar nas construções civis técnicas ecologicamente corretas, de forma que a própria construção possa servir de ensinamento aos visitantes. -         
AGGI_IE_7 Estudar alternativas para atendimento das demandas relacionadas ao atendimento do evento denominado de “Passos de Anchieta” ouvindo a organização do mesmo. -         
AGGI_IE_8 Solicitar ao DERTES1 a adequação das placas de sinalização do PEPCV e APA de Setiba dispostas ao longo da Rodovia ES 060 (Rodovia do Sol). -         
AGGI_IE_9 Elaborar projeto de sinalização do PEPCV. -         

AGGI_IE_10 Implantar a infra-estrutura necessária ao Subprograma de Proteção. -         
AGGI_IE_11 Recuperar ou readaptar as construções existentes, tais como alojamentos, sede administrativa e centro de visitantes. -         A
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AGGI_IE_12 Elaborar e executar projeto do novo Centro de Visitantes do PEPCV. -         

AGGI_CI_1 Estabelecer Termos de Cooperação Técnica com ONG's, Universidades e outras Instituições de Pesquisa para o desenvolvimento de ações e estudos direcionados à 
pesquisa, visitação, educação e conservação ambiental. -         

AGGI_CI_2 Estabelecer Termo de Cooperação Técnica com instituições para promover cursos de capacitação de monitores e divulgação do Parque. -         

AGGI_CI_3 Estabelecer Termos de Cooperação Técnica com as Prefeituras Municipais que compõem a Zona de Amortecimento para a divulgação das atividades do Parque junto à 
sociedade em geral. -         

AGGI_CI_4 Estabelecer parcerias com a Companhia de Polícia Ambiental do Espírito Santo, IDAF e IBAMA, visando integrar atividades de fiscalização e controle ambiental. -         A
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AGGI_CI_5 Articular com ONGs locais, trabalhos conjuntos para a implantação do Plano de Manejo. -         
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4.8.2 DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DAS ÁREAS ESTRATÉGICAS 
 
A Tabela 4.8-2 demonstra a forma com que as áreas estratégicas se integram por 
programas/subprogramas e a sugestão de priorização das mesmas durante os 05 anos 
previstos para a execução das ações propostas no âmbito deste Plano de Manejo.  
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Legenda: Atividade Permanente Atividade Prioritária Atividade Pontual 
 

Tabela 4.8-2: Enquadramento das Áreas Estratégicas do PEPCV.  

 
ANO I TIPO IDENTIFICAÇÃO ATIVIDADE NORMAS 

I II III IV 
ANO 

II 
ANO 

III 
ANO 

IV 
ANO 

V 

a) Essa atividade deve ser executada após a aprovação do Plano de Manejo. 
 

       

b) É recomendável solicitar às associações de moradores e a seus representantes no Conselho Consultivo do PEPCV o apoio 
para a divulgação do Plano de Manejo. 

        

c) Deverá ser dada ênfase às normas de uso e ocupação e aos limites da Zona de Amortecimento.         
AEE_APA_1 Realizar reuniões e debates nas comunidades locais situadas na APA de Setiba para esclarecimentos e divulgação do 

Plano de Manejo do PEPCV. 

d) Deverão ser divulgadas às comunidades locais e ONGs, as possibilidades de utilização do PEPCV para o desenvolvimento 
de atividades de educação ambiental. 

        

AEE_APA_2 Solicitar às prefeituras a disponibilização de pessoal para auxiliar nas atividades de integração PEPCV – entorno.          
a) Promover visitas de grupos de interesse ao Centro de Visitantes, em um programa regular de educação ambiental.         AEE_APA_3 Agendar com as Secretarias Municipais de Educação e Meio Ambiente de Guarapari e Vila velha a participação das 

escolas municipais no programa de educação ambiental do PEPCV. b) Promover a participação das escolas nos eventos do PEPCV realizados em datas comemorativas.         
a) As informações que integrarão essa cartilha deverão considerar o nível médio de escolaridade dos cidadãos locais e sua 
capacidade de entendimento dos textos e ilustrações. 

        

b) Esse material será distribuído gratuitamente as associações, ONGs e moradores da Zona de Amortecimento.         
c) Deverão ser consideradas na formulação dos cadernos as especificidades da zona de amortecimento direcionando a 
legislação de acordo com os problemas identificados. 

        AEE_APA_4 Elaborar e editar cartilha sobre legislação ambiental e o Plano de Manejo do PEPCV. 

d) A assessoria jurídica do IEMA deverá ser contatada para a formulação e/ou acompanhamento da elaboração dessa cartilha.         
a) Buscar convênios com as prefeituras municipais, SEBRAE, instituições de ensino e pesquisa, ONGs e iniciativa privada para 
a realização de cursos de capacitação. 

        

b) Fazer gestão junto aos órgãos municipais visando o incentivo ao desenvolvimento do comércio de produtos artesanais de 
forma integrada aos planos e programas de governo. 

        AEE_APA_5 Realizar fiscalização permanente junto às comunidades situadas na APA de Setiba e demais áreas que integram a zona 
de amortecimento. 

c) Buscar integrar temas do PEPCV nos eventos festivos das cidades de Guarapari e Vila Velha.         
a)Deverão ser identificadas experiências de sucesso junto às comunidades residentes na zona de amortecimento.         

AEE_APA_6 
Fazer gestão junto às Prefeituras Municipais por meio da Secretaria de Educação e Meio Ambiente, para tratar os temas 
afins com a Conservação da Biodiversidade e uso sustentável dos recursos naturais, adotando a área da APA de Setiba 
como estudo de caso. b)As comunidades deverão ser mobilizadas e estimuladas a conhecerem e replicarem as experiências de sucesso.         

a) Assegurar que o Plano Diretor contemple a proibição da expansão da área urbana sobre os espaços protegidos que 
conformam o entorno do PEPCV, em observação ao Art. 49, Parágrafo único da Lei 9.985/00. 

        

b) Assegurar que o Plano Diretor não contemple ações conflitantes com os interesses de Conservação da Biodiversidade do 
PEPCV e sua zona de amortecimento. 

        AEE_APA_7 Fazer gestão junto às Prefeituras de Guarapari e Vila Velha para a elaboração do Plano Diretor Municipal, conforme 
previsto no Art. 182 da Constituição Federal. 

c) Fazer gestão para que seja incluído no Plano Diretor o impedimento da instalação de atividades potencialmente degradadoras 
na Zona de Amortecimento do PEPCV. 

        

a) Essas brigadas ficarão responsáveis por todas as atividades de prevenção e combate a incêndios no PEPCV e sua zona de 
amortecimento. 

        
AEE_APA_8 Promover juntamente com as prefeituras a formação de brigadas de voluntários para combate a incêndios florestais. b) Solicitar ao IBAMA (PREVFOGO) a realização de cursos rotineiros de capacitação de voluntários para integrarem essas 

brigadas. 
        

a) Deverão ser informados os eventos programados pelo PEPCV, bem como os horários de funcionamento, novos 
conhecimentos científicos sobre a área e outros informes de interesse da comunidade. 

        

AEE_APA_9 Divulgar o PEPCV junto aos meios de comunicação disponíveis nos Municípios, tais como rádios e jornais. b) Deverão ser priorizadas informações referentes à proteção do PEPCV, sua importância e relevância para a preservação e 
Conservação da Biodiversidade dos ecossistemas de restinga e bioma da Mata Atlântica, as normas de uso do PEPCV e seus 
horários de funcionamento. 

        

AEE_APA_10 Promover um evento específico para a divulgação do PEPCV junto aos moradores e proprietários rurais residentes na 
APA de Setiba. -         

AEE_APA_11 Articular junto às prefeituras municipais de Guarapari e Vila Velha a criação de UCs Municipais e áreas de lazer para a 
população dos municípios que promovam a recreação em contato com a natureza. 

a) O IEMA poderá oferecer apoio técnico na proposição de criação de UCs com o auxílio dos técnicos do Projeto Corredores 
Ecológicos (Unidade de Coordenação do Espírito Santo). 

        

a) A história da região deverá ser utilizada como tema a ser interpretado nas atividades de uso público do PEPCV.         
AEE_APA_12 Incentivar e apoiar estudo de resgate histórico da região. b) O resgate histórico poderá ser realizado por meio de parceria com instituições de ensino e pesquisa, desde que garantida a 

ativa participação dos atores locais. 
        

a) Estimular a participação das comunidades nas atividades de ecoturismo como produtora e prestadora de bens e serviços aos 
turistas, visando a promoção da geração de trabalho e renda. 

        

b) Deverá ser feita gestão junto ao Governo do Estado e a instituições como SENAC, SESC e SEBRAE para a qualificação da 
mão-de-obra local. 

        

c) Apoiar as ações da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Turismo (SEDETUR) e das secretarias municipais 
de turismo integrado à “Rota do Sol e da Moqueca” no que se refere ao desenvolvimento turístico da região de abrangência da 
APA de Setiba. 

        

d) Incentivar investimentos públicos e privados em infra-estrutura turística direta e indireta, capazes de apoiar e desenvolver a 
atividade ecoturística de forma sistemática na região no PEPCV e APA de Setiba. 

        

A
EE

 A
pa

 d
e 

Se
tib

a 

AEE_APA_13 Promover programas de conscientização pública sobre ecoturismo e fomentar a educação das comunidades locais 
residentes na APA de Setiba, para o recebimento de turistas. 

e) Incentivar a criação de roteiros turísticos nos municípios que integram a zona de amortecimento do PEPCV.         
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Legenda: Atividade Permanente Atividade Prioritária Atividade Pontual 
 

Tabela 4.8-2: Enquadramento das Áreas Estratégicas do PEPCV.  
 

 
ANO I TIPO IDENTIFICAÇÃO ATIVIDADE NORMAS 

I II III IV 
ANO 

II 
ANO 

III 
ANO 

IV 
ANO 

V 

AEE_UNA_1 Divulgar para os proprietários rurais o Plano de Manejo do PEPCV, especialmente as diretrizes delineadas para a zona de amortecimento. - 
 

       

a) Realizar reuniões e atividades com os proprietários rurais para tratar de questões 
ambientais, organizadas com o apoio dos seus representantes no conselho consultivo do 
PEPCV. 

 
       

b) Desenvolver campanha para sensibilizar a população local a colaborar com o PEPCV 
na proteção de sua zona de amortecimento por meio de denúncias junto ao IEMA. 

 
       AEE_UNA_2 Articular junto ao poder público municipal para implantar um programa de educação ambiental junto às propriedades rurais. 

c) Deverá ser estabelecido um sistema especial para atendimento e resposta aos casos 
registrados pelos atores locais. 

 
       

AEE_UNA_3 
Promover parcerias e acordos de cooperação técnica com a SEAG, (por intermédio da INCAPER e IDAF) e secretarias municipais de agricultura e meio 
ambiente, visando à adoção de práticas conservacionistas e orientações sobre procedimentos de conservação de solos e adoção de práticas culturais 
compatíveis com a capacidade de suporte do ambiente. 

- 
 

       

AEE_UNA_4 Estabelecer campanhas de educação ambiental por meio de atividades de sensibilização da população sobre os riscos potenciais à Conservação da 
Biodiversidade decorrentes da criação de animais silvestres exóticos em cativeiro. 

a) Os criadores deverão ser orientados quanto aos procedimentos exigidos pela 
legislação para a manutenção de animais em cativeiro. 

 
       

a) Identificar a forma de apropriação e organização espacial, iniciando uma troca de 
informações para melhor ordenamento das atividades de uso e ocupação da terra. 

 
       

b) Fiscalizar e controlar as atividades de caça e coleta, bem como a extração de areia. 
 

       

c) Estabelecer campanha de conscientização ambiental por meio de atividades de 
sensibilização da população sobre as possíveis ocorrências de contaminação dos 
recursos hídricos e do solo. 

 
       

d) Promover campanhas para a recuperação das APPs e Reservas Legais, privilegiando, 
sempre que possível áreas potencias para a formação de corredores ecológicos. 

 
       

AEE_UNA_5 Desenvolver plano de desenvolvimento local sustentável para a bacia do rio Una.  
 

e) Estimular os proprietários rurais a criarem RPPNs.  
 

       

a) As propostas devem ser orientadas a conservar os remanescentes florestais e 
recuperar as APPs. 
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AEE_UNA_6 Fomentar a formação de corredores ecológicos na região da bacia hidrográfica do rio Una. 
b) Articular junto ao MMA para que as ações sejam acompanhadas pelos técnicos da 
UCE do Projeto Corredores Ecológicos. 
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Legenda: Atividade Permanente Atividade Prioritária Atividade Pontual 

 
Tabela 4.8-2: Enquadramento das Áreas Estratégicas do PEPCV.  Continuação. 

 

 
ANO I TIPO IDENTIFICAÇÃO ATIVIDADE NORMAS 

I II III IV 
ANO 

II 
ANO 

III 
ANO 

IV 
ANO 

V 

AEE_EXP_1 Deverá ser realizada análise de viabilidade de incorporação das AEE_EXP pelo GRN visando subsidiar a tomada de decisão pela alta direção 
do IEMA. - 

 
       

AEE_EXP_2 As áreas integrantes das AEE_EXP devem ser recuperadas, desapropriadas e futuramente incorporadas ao PEPCV. - 
 

       

AEE_EXP_3 Devem ser áreas prioritárias para a conservação dos recursos naturais e devem integrar zona de grau máximo de proteção no zoneamento da 
APA de Setiba, enquanto não se recuperam e/ou não são integradas ao PEPCV. - 
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AEE_EXP_4 A fiscalização e controle ambiental nessas AEE_EXP e entorno deverá ser intensificada com vistas a garantir a integridade da cobertura 
florestal e coibição das atividades de extração mineral de areia. - 

 
       

AEE_CA_1 As áreas de apoio à fiscalização deverão ter implantadas, nesta fase do Plano de Manejo, a infra-estrutura e os equipamentos necessários para 
o funcionamento de duas áreas de apoio à Fiscalização. - 

 
       

AEE_CA_2 As áreas de apoio deverão ser dotadas de equipamentos básicos de combate a incêndios e primeiros socorros e rádio comunicador interligado 
com a sede do PEPCV e com o IEMA. - 

 
       

AEE_CA_3 Verificar a viabilidade de ligação elétrica nas áreas de apoio de fiscalização, senão equipá-los com geradores (ou similar), após a avaliação do 
GRN/IEMA. - 

 
       

AEE_CA_4 
A infra-estrutura deverá ser concebida dentro do mais rigoroso padrão técnico e dentro das normas oficiais, devendo ser condizente com a 
escolha e utilização de materiais que observem a durabilidade e, conseqüentemente, a diminuição de custos de implantação e manutenção, a 
resistência e a rusticidade. 

- 
 

       

AEE_CA_5 Estas áreas deverão controlar o acesso por caminhos e trilhas existentes, objetivando evitar a continuidade dos processos de degradação. - 
 

       

AEE_CA_6 
Deverá ser proibido o trânsito de veículo, mantendo-a somente para possibilitar o tráfego para vigilância, operações de socorro, pesquisas 
científicas e práticas voltadas à recuperação da área. Deverão ser interrompidos os atuais acessos por veículos a partir do extremo norte, 
através da obstrução com barreiras. 

- 
 

       

AEE_CA_7 
Realizar o registro fotográfico periódico das áreas degradadas e de seu processo de regeneração, que deverá servir de apoio as atividades de 
educação ambiental, treinamento do corpo funcional e como indicador de sucesso do processo de regeneração natural das áreas adjacentes 
aos centros de apoio à fiscalização. 

- 
 

       

A
EE

 d
e 

C
on

tr
ol

e 
A

m
bi

en
ta

l 

AEE_CA_8 As ações de fiscalização deverão estar vinculadas com o planejamento do PEPCV. -- 
 

       

a) Esse projeto deverá conferir identidade e integração das estruturas arquitetônicas abrangendo as infra-
estruturas e demais espaços que integram essa AEI. 

 
       

b) Integrará o projeto o paisagismo do espaço Portal de Setiba. 
 

       

c) O projeto deverá identificar também o melhor material para o piso da área. 
 

       
AEI_UP_PS_1 Elaborar projeto de revitalização do espaço Portal de Setiba, para proporcionar a adequada recepção dos visitantes. 

d) Nos caminhos e áreas de maior circulação de visitantes a pé deverão ser utilizados bloquetes vazados 
e grama nativa do Parque. 

 
       

AEI_UP_PS_2 O pórtico de entrada deverá ser revitalizado considerando no mínimo as características constantes na Tabela 4.6-1. - 
 

       

a) Elaborar projeto de arquitetura para a adequação do estacionamento de veículos e implantá-lo. 
 

       

b) Essa área deverá comportar veículos de passeio. 
 

       

c) Não será permitido estacionar veículos fora das áreas de estacionamento estabelecidas. 
 

       
AEI_UP_PS_3 A circulação de veículos nas áreas permitidas deverá ser concebida de modo a garantir a segurança dos visitantes que adentrem o PEPCV. 

d) Estudar a viabilidade de implantar local para parada de transporte coletivo no PEPCV para a recepção, 
embarque e desembarque dos estudantes que visitam o PEPCV em segurança. 

 
       

a) A estrutura deverá ser instalada, observando-se as recomendações para implantações de infra-
estrutura contidas neste Plano de Manejo. 
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AEI_UP_PS_4 Reformular os espaços de recepção de visitantes, recomendando-se a elaboração de projeto de novo centro de visitantes, em zona adequada 
para sua alocação (ZUInt). b) Deve-se examinar a viabilidade de implantação de um pequeno circuito de trilhas que permita planejar 

ações para educação ambiental ao mesmo tempo em que torne o mesmo acessível aos distintos públicos 
que visitam o PEPCV. 
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ANO I TIPO IDENTIFICAÇÃO ATIVIDADE NORMAS 

I II III IV 
ANO 

II 
ANO 

III 
ANO 

IV 
ANO 

V 
a) O Centro de Visitantes deverá ser implantado de forma simples e harmônica com o ambiente, causando o menor impacto possível no ambiente e na 
paisagem. 

 
       

b) Esse novo centro deverá servir de apoio para o público que visita a Unidade nas atividades de educação e interpretação ambiental, recreação, lazer em 
contato com a natureza e turismo. 

 
       

c) O novo centro deverá ter suas atividades orientadas pelo programa de uso público que busca introduzir o visitante aos principais elementos do ambiente 
natural do PEPCV de forma sustentável e, portanto, toda atividade, instalação e construção deve facilitar esse processo. 

 
       

d) A nova estrutura deverá contar com local para exposição interpretativa, recepção e informação. 
 

       

e) O novo centro de visitantes, assim como as trilhas e sítios de visitação, devem ter suas atividades orientadas pelo programa de uso público que busca 
introduzir o visitante aos principais elementos do ambiente natural do PEPCV de forma sustentável e, portanto, toda atividade, instalação e construção deve 
facilitar esse processo. 

 
       

f) Equipar o centro de visitantes pelo menos com: Painéis interpretativos; local para exposição de animais taxidermizados; auditório; sanitários (adaptados 
para deficientes e crianças); computadores; telas de projeção; projetores; aparelho televisor; vídeo cassete e aparelho de DVD; quadro branco.  

 
       

AEI_UP_PS_5 Elaborar e implantar projeto arquitetônico de um novo centro de visitantes integrado ao 
ambiente de inserção. 

g) A estrutura do novo centro de visitantes deverá ter minimamente as seguintes características desejáveis (Tabela 4.6-2). 
 

       

AEI_UP_PS_6 Elaborar e implantar exposição no novo centro de visitantes abordando temas relevantes 
para a Conservação da Biodiversidade no PEPCV e sua zona de amortecimento. - 

 
       

a) O calendário deverá ser elaborado em conjunto com a Gerência de Recursos Naturais (GRN) e de Educação Ambiental (GEA) do IEMA. 
 

       

b) O calendário deverá ser divulgado para os municípios que integram a zona de amortecimento do PEPCV, ONGs que atuam na região, comunidades 
situadas na APA de setiba e por meio da mídia  disponível. 

 
       AEI_UP_PS_7 Elaborar calendário de atividades educativas para o novo centro de visitantes. 

C) Organizar um calendário de apresentações no auditório do novo centro de visitantes das pesquisas em andamento no PEPCV. 
 

       

AEI_UP_PS_8 Implantar área de descanso com bancos em local sombreado. - 
 

       

AEI_UP_PS_9 Instalar lixeiras em locais adequados. - 
 

       

 

AEI_UP_PS_10 Adequar o alojamento para a adequada recepção dos pesquisadores. a) Ao obterem a licença de pesquisa, os pesquisadores poderão utilizar as instalações disponíveis no PEPCV destinadas a essa finalidade, ficando 
responsáveis pela manutenção e guarda dos objetos ali existentes. 

 
       

AEI_UP_Trilhas 
RC_1 

Elaborar e implementar projeto específico de Trilha Interpretativa da Restinga, 
contemplando: sinalização, equipamentos facilitadores, sistema de drenagem e áreas de 
descanso. 

- 
 

       

AEI_UP_Trilhas 
RC_2 

Ficarão determinados grupos de no máximo 40 visitantes, na trilha, até que estudos de 
capacidade de suporte comprovem a necessidade de reajuste desse índice. - 

 
       

AEI_UP_Trilhas 
RC_3 

O horário das atividades na Trilha deverá seguir o horário estipulado para o atendimento 
ao público definido pelo IEMA. - 

 
       

AEI_UP_Trilhas 
RC_4 Esta atividade será guiada ou autoguiada. - 

 
       

AEI_UP_Trilhas 
RC_5 

O retorno das atividades de recreação em contato com a natureza deverá acompanhar o 
mesmo traçado de ida. - 
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AEI_UP_Trilhas 
RC_6 A manutenção desta Trilha ficará a cargo do IEMA. - 
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ANO I TIPO IDENTIFICAÇÃO ATIVIDADE NORMAS 

I II III IV 
ANO 

II 
ANO 

III 
ANO 

IV 
ANO 

V 

a) As áreas de descanso deverão ser distribuídas em função das clareiras existentes. 
 

       
AEI_UP_Trilhas 

RC_7 
Implantar áreas de descanso que deverão ser distribuídas em função das clareiras existentes e equipadas com bancos e equipamentos 
rústicos para apoio aos visitantes. b) Deverão ser instalados nas áreas de descanso bancos e equipamentos rústicos para apoio aos 

visitantes. 
 

       

AEI_UP_Trilhas 
RC_8 

Sugere-se privilegiar o tema biodiversidade versus alteração dos ecossistemas naturais (Terrestre e Marinho) e o tema afeto a qualidade da 
água para banho (marinha) versus uso e ocupação do solo no entorno da Unidade. - 

 
       

AEI_UP_Trilhas 
RC_9 

Sempre que possível os alunos (educação formal) deverão receber noções básicas de botânica, zoologia, ecologia e geografia, ligadas à área 
de trabalho, através de aulas, palestras, filmes, ou pela rede de informatização do Parque/IEMA. - 

 
       

a) Esses Postos deverão conter, além do desenho do (s) animal (is) mais vistos, um texto com 
algumas informações sobre seu comportamento, peculiaridades e biologia. 

 
       

AEI_UP_Trilhas 
RC_10 

Avaliar as possibilidades, escolher e implementar ao longo das Trilhas locais “Postos de Observação de Fauna”, que deverão privilegiar pontos 
onde é maior a probabilidade de avistar uma determinada espécie. b) Todo Posto deverá ter um único padrão construtivo, constituído por uma pequena cobertura e um 

painel. 
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AEI_UP_Trilhas 
RC_11 

Proibir a reprodução do som de animais ou de aparelhos, assim como o trânsito de veículos (exceto os destinados a fiscalização e controle 
ambiental). - 

 
       

AEI_UP_TrilhaT_1 Promover a realização de estudos de impactos da visitação pretérita não ordenada na Trilha Tropical. - 
 

       

AEI_UP_TrilhaT_2 Estabelecer rotina para controle ao acesso de visitantes e fiscalização. - 
 

       

AEI_UP_TrilhaT_3 Elaborar e implementar projeto específico de Trilha Interpretativa Tropical, contemplando: sinalização, equipamentos facilitadores, sistema de 
drenagem e áreas de descanso. - 

 
       

AEI_UP_TrilhaT_4 Estabelecer a capacidade de recepção de visitantes e monitorá-la. - 
 

       

AEI_UP_TrilhaT_5 O horário das atividades na Trilha deverá seguir o horário estipulado para o atendimento ao público definido pelo IEMA. - 
 

       

AEI_UP_TrilhaT_6 Esta atividade poderá ser guiada ou autoguiada. - 
 

       

AEI_UP_TrilhaT_7 O retorno das atividades de recreação em contato com a natureza deverá acompanhar o mesmo traçado de ida. - 
 

       

AEI_UP_TrilhaT_8 A manutenção desta Trilha ficará a cargo do IEMA. - 
 

       

AEI_UP_TrilhaT_9 Proibir a reprodução do som de animais ou de aparelhos, assim como o trânsito de veículos (exceto os destinados a fiscalização e controle 
ambiental). - 

 
       

AEI_UP_TrilhaFP_1 Localização nas zonas do PEPCV e normas incidentes sobre as mesmas. - 
 

       

AEI_UP_TrilhaFP_2 Localização versus áreas prioritárias para aquisição de conhecimento e/ou controle de eventos/fenômenos (naturais ou não). - 
 

       

AEI_UP_TrilhaFP_3 Relação custo benefício da abertura das trilhas, no âmbito ambiental e econômico/financeiro. - 
 

       

AEI_UP_TrilhaFP_4 Número de ocorrências ou grau de ameaça aos ecossistemas decorrentes da existência desses caminhos de circulação no interior da 
Unidade. - 
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AEI_UP_TrilhaFP_5 Capacidade operacional instalada no PEPCV. - 
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ANO I TIPO IDENTIFICAÇÃO ATIVIDADE NORMAS 

I II III IV 
ANO 

II 
ANO 

III 
ANO 

IV 
ANO 

V 
a) Os trabalhos técnicos deverão considerar os esforços realizados pela Concessionária Rodovia do Sol 
(RODOSOL) de monitoramento de fauna atropelada na Rodovia ES 060. 

 
       

b) Deverão ser determinadas quais as espécies de animais são atropeladas no trecho da Rodovia ES 060 que 
perpassa a zona de amortecimento. 

 
       

c) Estimar o número de animais atropelados anualmente no trecho referenciado da Rodovia. 
 

       

d) Identificar os pontos críticos para atropelamentos ao longo da Rodovia ES 060 na Zona de Amortecimento (ZA). 
 

       

e) Propor estratégias de manejo e ações que possam minimizar as perdas decorrentes de atropelamentos. 
 

       

AEI_SOL_1 Realizar o controle e monitoramento dos atropelamentos da fauna silvestre no trecho da Rodovia ES 060 que perpassa a zona de 
amortecimento do PEPCV. 

f) Fazer gestão junto às autoridades competentes para a efetivação das medidas mitigadoras avaliando sua 
efetividade. 

 
       

AEI_SOL_2 Providenciar junto ao DER-ES avaliação de alternativas de passagem de fauna para não comprometer o fluxo gênico. - 
 

       

AEI_SOL_3 Solicitar ao DER-ES a avaliação da possibilidade de instalação de barreiras para o controle de velocidade. - 
 

       

a) O DER-ES deverá requerer junto aos órgãos competentes autorização para realizar a limpeza das áreas 
limitantes com a Rodovia ES – 060. 

 
       

AEI_SOL_4 Solicitar ao DER-ES que observe os quesitos relacionados na realização de manutenção da faixa de domínio na zona de 
amortecimento e, principalmente, nos limites do PEPCV. 

b) Deverá ser realizada a coleta de objetos que tenham potencial para elevar o risco de incêndios florestais. 
 

       

AEI_SOL_5 Firmar parceria com a Concessionária RODOSOL para elaboração e implementação de plano de combate a incêndios na região da 
Rodovia ES 060 que perpassa a zona de amortecimento do PEPCV.  

 
       

a) Considerar as ações de educação ambiental realizadas pela Concessionária Rodovia do Sol (RODOSOL). 
 

       
AEI_SOL_6 Deverá ser realizada campanha de educação ambiental junto aos motoristas e/ou usuários da rodovia, visando reduzir os 

atropelamentos da fauna silvestre assim como minimizar os riscos de início de focos de incêndio. b) Fazer gestão junto ao DER-ES e a Concessionária RODOSOL para realizar as campanhas por intermédio de 
ações integradas com o manejo do PEPCV e sua zona de amortecimento. 

 
       

a) Priorizar recursos provenientes da compensação ambiental que deverão ser destinados à aquisição de áreas 
para proceder a regularização fundiária e posteriormente ampliar o PEPCV. 

 
       

AEI_SOL_7 Promover ações junto ao DER-ES para mitigar e compensar o asfaltamento e duplicação das rodovias, quando da sua realização. 
b) Nas licenças a serem emitidas pelos órgãos ambientais, deverão constar programas de monitoramento de fauna 
e mitigação de impactos. 

 
       

AEI_SOL_8 Solicitar ao poder público municipal a manutenção das principais estradas vicinais utilizadas pela fiscalização do PEPCV. - 
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AEI_SOL_9 Fazer gestão junto ao poder público municipal para que a elaboração e implantação de Plano Diretor Municipal (PDM). a) Deverão ser envidados esforços para que o PDM contemple zoneamento compatível com as diretrizes de 
manejo do PEPCV e APA de Setiba. 

 
       




