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PLANEJAMENTO DA APA DE PRAIA MOLE

12.1

INTRODUÇÃO

O planejamento da APA de Praia Mole tem como premissa o desenvolvimento de forma
processual, contínuo, gradativo, flexível e participativo. Mantém a correlação entre a
evolução e a profundidade de conhecimento, a motivação, os meios e o grau de
intervenção no manejo da Unidade de Conservação. Estabelece a relação de prioridades
entre as ações, visando manter, ao longo do tempo, as grandes linhas e diretrizes que
orientam o manejo. Permite o ajuste durante a sua implementação e requer o
envolvimento da sociedade em diferentes etapas de sua elaboração, conforme preconiza
o Roteiro Metodológico de Planejamento (IBAMA, 2001).
12.1.1 OBJETIVOS DA APA DE PRAIA MOLE
Os objetivos da Área de Proteção Ambiental de Praia Mole foram definidos pelo Decreto
nº 3.802-N, de 29 de dezembro de 1994, sendo estes:
1) Promoção do desenvolvimento econômico com a proteção da natureza, manejo
adequado dos recursos naturais e disciplinamento do uso e ocupação do solo.
2) Atuar como zona de integração entre uma área industrial, residencial, turística e a
proteção de remanescentes da vegetação nativa de restingas e Mata Atlântica,
proporcionando proteção paisagística, estética e ambiental, por meio da adequação
das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras e/ou degradadoras das condições
ecológicas locais.
3) Assegurar a perenidade e a qualidade dos recursos hídricos da região.
4) Assegurar o desenvolvimento do turismo local integrado às condições naturais dos
ecossistemas, das paisagens e belezas cênicas.
5) Preservação dos sítios abióticos com características naturais excepcionais, de rara
beleza, mediante a adequada proteção paisagística desses recursos.
6) Preservar os recursos de flora e fauna.
7) Implantação de equipamentos e de serviços necessários à consecução dos objetivos
constantes deste decreto.

12.2 O PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO
O processo participativo implica mudanças no sentido do aumento da conscientização
ambiental da sociedade, dentro e fora da UC, tornando-a partícipe e comprometida com
as estratégias conservacionistas estabelecidas. Trata-se de uma oportunidade para obter
o reconhecimento da importância da unidade e de sua contribuição para a sociedade,
sendo a sua proteção um ato de cidadania. Ao mesmo tempo, permite identificar
lideranças que poderão apoiar a solução de impasses que ocorram na UC e seu entorno.
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O processo de construção do planejamento participativo na APA de Praia Mole buscou o
envolvimento da sociedade, não só na elaboração do plano de manejo, como também na
definição de ações específicas para a unidade, tornando-a partícipe e comprometida com
as estratégias estabelecidas. Este processo se dá principalmente através da sua
Comissão de Gerenciamento e por meio da participação de outros representantes dos
atores locais, nas oficinas participativas.
Neste contexto, o planejamento da APA teve como momentos de envolvimento as visitas
institucionais, de campo, as oficinas participativas, estas com enfoque na obtenção de
subsídios para o planejamento através do levantamento da expectativa, o envolvimento
da sociedade civil, a capacitação e nivelamento dos atores locais. Como resultado obtevese um levantamento dos principais problemas que afetam a UC, as proposições de
soluções para estes e as oportunidades que a UC implementada proporcionará à região.
12.2.1 OFICINAS DE PLANEJAMENTO
A oficina de diagnóstico (oficina participativa I) foi realizada no dia 16 de setembro de
2009, na sede do movimento comunitário do setor América da Cidade Continental,
Serra/ES, no horário entre 18h e 22h. A segunda oficina chamada Oficina de
Planejamento (oficina participativa II) foi realizada no dia 29 de maio 2010, no centro de
educação ambiental da ArcellorMittal, no horário de 9h e 16h, conforme relatório técnico
do anexo IV deste documento.
As oficinas contaram com a participação de representantes da equipe técnica da
Cepemar, representante do Instituto Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos do
Espírito Santo - IEMA-ES e membros da comissão de acompanhamento gerenciamento
da APA de Praia Mole - COMGER, formada por representantes de entidades
comunitárias, setoriais, ambientais e de moradores da APA de Praia Mole.
A metodologia das oficinas foi baseada em métodos de Diagnóstico Rápido Participativo DRP - e construção de matrizes simplificadas de planejamento participativo com a
utilização de elementos visuais oriundos das técnicas dos modelos ZOOP e METAPLAN.
Apesar do cansaço e desgaste dos atores locais a processos participativos anteriores, os
resultados das oficinas atenderam aos objetivos inicialmente propostos.
As oficinas desenvolveram-se com a apresentação dos participantes, identificação,
análise e diagnóstico dos problemas socioambientais, assim como das oportunidades e
ameaças existentes no contexto da Unidade de Conservação. Este tipo de abordagem
visou à obtenção das matrizes simplificadas que permitiram configurar as ações
necessárias para a conservação da biodiversidade e a busca de alternativas de uso
sustentável dos recursos naturais da APA.
Na oficina participativa 1, os participantes apresentaram seus objetivos com relação ao
plano, iniciaram a construção das matrizes que foram divididas nos meios biótico, abiótico
e antrópico. As matrizes foram conduzidas através da técnica de brainstorming
(“tempestade de ideias”). Os pontos mais relevantes foram discutidos durante a oficina
assim como foram levantadas as sugestões para atividades desenvolvidas na fase de
elaboração do zoneamento e dos programas de manejo da unidade.
CPM RT 002/10
Setembro/11

762

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

Na oficina 2, os participantes apresentaram suas contribuições aos programas e
subprogramas definidos para o plano de manejo que também foram conduzidos através
do método de DRP.
Os relatórios completos das oficinas encontram-se no Anexo IV deste documento.
12.3

ZONEAMENTO

12.3.1 Introdução
Segundo o IBAMA (2001) em seu “Roteiro Metodológico para a Gestão de Área de
Proteção Ambiental”, zoneamento ambiental “é o instrumento que estabelece a ordenação
do território da APA e as normas de ocupação e uso do solo e dos recursos naturais. Atua
organizando o espaço da APA em áreas com graus diferenciados de proteção e sobre as
quais deve ser aplicado conteúdo normativo específico. Objetiva estabelecer distintos
tipos e intensidades de ocupação e uso do solo e dos recursos naturais, através da
definição de um conjunto de zonas ambientais com seu respectivo corpo normativo. Tem
como pressuposto um cenário de desenvolvimento futuro, formulado a partir das
peculiaridades ambientais da região, em sua interação com processos sociais, culturais,
econômicos e políticos, vigentes ou prognosticados para a APA e sua região.”
Partindo disso, foi elaborado um zoneamento para atender a estes objetivos e às
necessidades de conservação dos recursos naturais da APA de Praia Mole.
A elaboração do zoneamento ambiental da APA de Praia Mole foi orientada por alguns
fatores de natureza legal, social ou ambiental. Os preceitos legais foram descritos no
diagnóstico, podendo destacar o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da
Natureza (Lei Federal 9.985/2000), o Código Florestal Brasileiro (Lei Federal 4.771/65) e
suas alterações (MP 2.166-67/2001) e o Plano Diretor Urbano do Município da Serra (Lei
Municipal 2.100/1988) como as principais normais legais que nortearam a elaboração do
zoneamento.
A Resolução nº 10/88 do CONAMA dispõe que as APAs deverão ter Zonas de Vida
Silvestre, podendo existir as Zonas de Preservação da Vida Silvestre e as Zonas de
Conservação da Vida Silvestre.
As Zonas de Preservação da Vida Silvestre, segundo a referida resolução, serão
constituídas de reservas ecológicas públicas ou privadas, assim consideradas de acordo
com o Decreto Federal nº 89.336, de 31 de janeiro de 1984, e outras áreas com proteção
legal equivalente caso existam tais reservas no interior das APAs; e nelas serão proibidas
as atividades que impliquem a alteração antrópica da biota.
Já nas Zonas de Conservação da Vida Silvestre poderá ser admitido um uso moderado e
autossustentado da biota, regulado de modo a assegurar a manutenção dos
ecossistemas naturais.
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No zoneamento proposto para a APA de Praia Mole, dadas as características e
peculiaridades locais, a chamada Zona de Conservação Prioritária denota as mesmas
preocupações e usos da referida Zona de Preservação da Vida Silvestre; e a Zona de
Conservação e Uso Sustentável, da Zona de Conservação da Vida Silvestre.
Ainda segundo a resolução CONAMA nº 10/88, o artigo 6º e seu parágrafo único trazem
uma polêmica restrição: dispõem que “não serão permitidas nas APAs as atividades de
terraplenagem, mineração, dragagem e escavação que venham a causar danos ou
degradação do meio ambiente e/ou perigo para pessoas ou para a biota”. O parágrafo
único diz que “as atividades acima referidas, num raio mínimo de 1.000 (mil) metros no
entorno de cavernas, corredeiras, cachoeiras, monumentos naturais, testemunhos
geológicos e outras situações semelhantes, dependerão de prévia aprovação de estudos
de impacto ambiental e de licenciamento especial pela entidade administradora da APA”.
A Resolução CONAMA nº 13/90 estabelece um raio de 10 km como área de influência
regional do território da APA, na qual o órgão ambiental competente deverá efetuar o
licenciamento ambiental observando qualquer atividade que possa afetar a biota nas
unidades de conservação. A referida resolução não faz distinção de nenhuma natureza
com relação às categorias de unidade de conservação.
Observados estes parâmetros legais, são os fatores socioambientais que determinarão a
identificação das áreas homogêneas, ou seja, a divisão do território da APA em parcelas
com peculiaridades ambientais e condições de ocupação similares.
O zoneamento é, em linhas gerais, a divisão do território em parcelas com peculiaridades
ambientais e condições de ocupação similares. Objetiva estabelecer distintos tipos e
intensidades de ocupação e uso do solo e dos recursos naturais, através da definição de
um conjunto de zonas ambientais com seu respectivo corpo normativo. Tem como
pressuposto um cenário de desenvolvimento futuro, formulado a partir das peculiaridades
ambientais da região, em sua interação com processos sociais, culturais, econômicos e
políticos, vigentes ou prognosticados para a APA e sua região.
Deve ser um instrumento permanente do processo de planejamento com a finalidade de
ordenar o uso do solo e facilitar a gestão. A proposta aqui apresentada é um ponto de
partida para discussão no Conselho Gestor e para a incorporação de novos
conhecimentos que serão adquiridos ao longo do tempo.
12.3.2 METODOLOGIA
A metodologia utilizada no presente estudo contou com as seguintes atividades:


Interpretação de fotografia aérea, para a elaboração dos temas de Vegetação e Solos.



Elaboração da declividade, através da imagem SRTM, do Topodata (INPE,2009).



Análise espacial com a sobreposição dos temas (overlay) de vegetação, solos e
declividade, para avaliar as áreas de maior sensibilidade no limite da APA de Praia
Mole.

CPM RT 002/10
Setembro/11

764

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

A elaboração da sensibilidade ambiental no limite da APA de Praia Mole contou com a
ferramenta de análise espacial “Spatial Data Modeller” (ArcSDM), de lógica “Fuzzy”,
usando o modelo de “Pesos de Evidência” (Weights of Evidence), apoiada ao
procedimento de tomada de decisão por Critérios Múltiplos, de ranqueamento e decisão
entre objetivos conflitantes (Eastman, 2002).
No processo de integração temática, os dados foram organizados em forma de planos de
informação (layers), ou seja, como uma série de camadas, cada uma das quais contendo
feições gráficas espacialmente relacionadas.
Os Sistemas de Suporte à Decisão combinam a tecnologia de Sistema de Informação
Geográfica com modelos matemáticos, de modo que os resultados de várias ações
possam ser simulados e comparados com situações existentes, permitindo avaliar uma
série de questões hipotéticas no gerenciamento de decisões.
Segundo Turban (1992), os sistemas de suporte à decisão têm quatro características
principais: incorporam dados e modelos, são sistemas desenhados para ajudar os
gestores nos seus processos de decisão, auxiliam avaliações de gestão e têm como
objetivo melhorar a eficácia das decisões.
A tecnologia de um SIG integra operações convencionais de bases de dados, como
captura, armazenamento, manipulação, análise e apresentação de dados, com
possibilidades de seleção e busca de informações e análise estatística, juntamente com a
possibilidade de visualização e análise geográfica oferecida pelos mapas. Essa
capacidade distingue os SIGs dos demais sistemas de informação e os torna úteis para
organização no processo de entendimento da ocorrência de eventos, predição e simulação
de situações e planejamento de estratégias.
Segundo Pina (2000), de maneira geral pode-se identificar como objetivos no SIG a
visualização das informações através da integração de mapas, gráficos e imagens, a
organização dos dados permitindo combinar vários tipos diferentes destas informações,
mas principalmente a integração de dados vindos de diversas fontes, formatos e escalas,
permitindo sempre associar novas informações que contribuam no processo de análise
dos dados permitindo transformar os dados em informações úteis no processo de tomada
de decisões.
Eastman et al.(1993), Malczewisk (1999), Kangas et al. (2000) propõem o emprego da
Técnica Participatória, que consiste na reunião entre especialistas nas diferentes áreas de
interesse, para auxiliar na definição de critério de pesos.
A fase de avaliação dos critérios realiza pares de comparação que são executados para
determinar a prioridades desses critérios de acordo com o seu objetivo e o grau de
importância.
Para medir o grau de importância de um critério em um determinável nível, utiliza-se uma
Tabela de escala de valores. Essa escala de comparação utiliza valores de 1-9 (Saaty,
1980), conforme Tabela 12.3.2-1.
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Tabela 12.3.2-1: Tabela de valores de Processos de Análise de Decisão.
VALOR

DEFINIÇÃO

EXPLICAÇÃO

1

Igual importância

3

Pouco mais importante

7

Bastante Importante

9

Extremamente mais
importante

Os dois critérios contribuem de forma idêntica para o objetivo
A análise e a experiência mostram que um critério é um pouco mais
importante que o outro
A análise e a experiência mostram que um dos critérios é
predominante para o objetivo
Sem dúvida alguma, um dos critérios é absolutamente
predominante para o objetivo

2,4,6,8 Valores
recíprocos
dos anteriores

Valores intermediários

Também podem ser utilizados

 OPERADOR FUZZY
Para a integração dos temas a serem analisados, visando à potencialidade de
sensibilidade da paisagem, os indicadores foram combinados com o operador “Fuzzy”
gamma.
O nível de significância utilizado no processo de Análise de Decisão (Tabela 12.3.2-1),
para atribuir peso para cada classe, é uma das etapas mais importantes, pois os pesos
indicarão quais classes são consideradas mais relevantes, sendo posteriormente
representadas pelos membros “Fuzzy” que irão expressar a importância da classe no
modelo.
Os temas mais relevantes, como geomorfologia, solos e vegetação, foram considerados
como indicadores potenciais da fragilidade ambiental. No processamento, cada tema com
sua significância foi valorado através do SIG ArcGis e realizada a interpolação, partindo
do resultado das unidades de sensibilidade ambiental.
De acordo com Burrough, a função de pertinência para conjuntos “Fuzzy” deve assegurar
que o grau de pertinência seja igual a 1 no centro do conjunto e que caia de forma
adequada das regiões de fronteira até as regiões externas do conjunto onde o valor seria
0. O ponto onde o grau de pertinência é 0,5 é chamado ponto de crossover, ou ponto de
cruzamento; dessa forma, o grau de sensibilidade pode variar de muito baixo a alto, entre
os valores 0 e 1.
A seguir apresenta-se a Tabela com as valorações de acordo com a tipologia de cada
tema.
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12.3.3 Resultados
As classes de sensibilidade foram subdivididas em 4 classes, tomando como base a
sensibilidade física, apresentadas através da declividade, da taxonomia dos solos
considerados mais frágeis e a cobertura vegetal, tomando por base a sua sensibilidade
física total:
GEOMORFOLOGIA

PESO DE EVIDÊNCIA

Planície Costeira

3

Tabuleiro Costeiro

2

USO DO SOLO

PESO DE EVIDÊNCIA

Área de Preservação

7

Uso Turístico

3

Residencial

1

Institucional

1

SOLO

PESO DE EVIDÊNCIA

Argissolo Amarelo Distrófico

3

Neossolo

2

Gleissolo

2

VEGETAÇÃO
Restinga
Floresta Secundária
Capoeira Frutífera
Capoeira Pastagem
Cultivo/Frutíferas
Macrófitas Aquática

PESO DE EVIDÊNCIA
5
4
2
2
2
2

HIDROGRAFIA

PESO DE EVIDÊNCIA

Lagoa Carapebus

5

Lagoa Baú

3



Sensibilidade Baixa: compreende local onde se encontram áreas urbanas
consolidadas, não havendo presença de floresta secundária e áreas com declividade
consideradas como áreas de risco ou com percentual acima do permitido.



Sensibilidade Média: compreende área com presença de Tabuleiros Costeiros, que se
encontra em relevo plano a suave, contemplando também as encostas laterais dos
tabuleiros, que representam vertentes de acesso aos vales, com elevadas declividades,
principalmente as localizadas na porção central da área.



Sensibilidade Alta: compreende toda a área das lagoas de Carapebus e Baú, área
com presença de Vegetação de Florestas Secundárias e restinga.
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Com base no mapa de sensibilidade ambiental, foi possível categorizar as zonas e agrupálas.
A elaboração do zoneamento foi norteada nas premissas da abordagem participativa de
diversos atores envolvidos na gestão da APA. Podem-se destacar como valores
fundamentais:


Desenvolvimento e consolidação das contribuições vindas da população, conciliandoas com os aportes técnicos dos profissionais envolvidos. Diferentes perspectivas e
expectativas em interação enriquecem o processo e tornam-se capazes de concretizar
de forma mais eficaz a missão da APA.



Gerenciamento de conflitos e oportunidades em busca de alternativas e de motivação
para a comunidade, tendo em vista seu engajamento no processo de zoneamento
ambiental da APA.



Fornecimento de informações ao zoneamento que ofereçam visão de conjunto (âmbito
social, econômico e territorialidade) e execução de seu planejamento segundo áreas
homogêneas, temas e perfil dos agentes intervenientes.



Favorecimento da criação de canais que fortaleçam o envolvimento das comunidades,
organizações civis e demais agentes intervenientes, já que esta forma de cooperação
tem muito a ver com novas atitudes e prováveis avanços sociais em direção a novos
paradigmas.
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Figura 12.3.3-1: Mapa de Sensibilidade Ambiental.
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12.3.4 DEFINIÇÃO DAS ZONAS
O zoneamento da APA de Praia Mole é constituído das seguintes zonas:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Zona de Conservação Prioritária;
Zona de Conservação e Uso Sustentável;
Zona Urbana de Ocupação Adensada;
Zona Urbana de Ocupação Controlada;
Zona de Uso Conflitante;
Zona de Uso Especial;
Zona de Recuperação;
Zona de Uso Recreativo.

Tabela 12.3.4-1: Quadro de áreas das zonas
ZONAS

ÁREA (ha)

ÁREA (m²)

PERCENTUAL (%)

Zona de Conservação Prioritária

35,13

351.304,80

9,05

Zona de Conservação e Uso Sustentável

95,84

958.352,52

24,70

Zona Urbana de Ocupação Adensada

140,31

1.403.141,37

36,16

Zona Urbana de Ocupação Controlada

103,65

1.036.475,09

26,71

Zona de Uso Especial

4,37

43.717,26

1,13

Zona de Recuperação

8,23

82269,03

1,49

Zona de Uso Recreativo

0,54

5.427,57

0,14
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Figura 12.3.4-1: Mapa de Zoneamento.
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12.4 DIRETRIZES DE USO E OCUPAÇÃO
Com base no diagnóstico e no zoneamento, foi avaliada a susceptibilidade das condições
ambientais frente às intensidades de uso e ocupação atuais, e foram determinadas as
diretrizes do uso e ocupação na APA de Praia Mole. A seguir, são descritas as zonas.
12.4.1 ZONA DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIA

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

 DESCRIÇÃO
A Zona de Conservação Prioritária é composta pelos fragmentos mais bem conservados
da APA de Praia Mole, onde se verificou interferência antrópica em menor escala e onde
o diagnóstico apontou a presença de espécie endêmica e ameaçada de extinção de
anfíbio

 OBJETIVOS
- GERAL
O objetivo geral do manejo é preservar o ambiente natural e ao mesmo tempo facilitar as
atividades de pesquisa científica e de educação ambiental disciplinando o uso do espaço.
- ESPECÍFICOS




Incentivar a pesquisa científica e a educação ambiental.
Recuperar e manter a fauna e a flora silvestre.
Preservar, revitalizar e conservar o patrimônio paisagístico e ambiental.

ZONA DE CONSERVAÇÃO PRIORITÁRIA
Atividades Permitidas
- Pesquisa Científica
- Educação Ambiental
- Fiscalização
- Monitoramento
- Proteção
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Atividades Proibidas
- Caça
- Pesca
- Coleta de fauna e flora
- Lançamento e queima de Lixo
- Abertura de trilhas
- Culturas agrícolas
- Queimadas e uso de fogo
- Desmatamento
- Qualquer tipo de ocupação
- Pocilgas e criações diversas de animais
- Lançamento de efluentes sem tratamento adequado
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Figura 12.4.1-1: Mapa de Zona de Conservação Prioritária.
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12.4.2 ZONA DE CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL

 CONCEITO
É aquela constituída em sua maior parte por áreas naturais, podendo apresentar alguns
usos humanos. Caracteriza-se como uma área que, embora os processos antrópicos, em
especial o uso e ocupação do território, tenham descaracterizado o ambiente natural,
ainda apresenta certo grau de conservação.

 DESCRIÇÃO
A Zona de Conservação e Uso Sustentável é composta pelas lagoas de Carapebus e
Baú, bem como por toda mata ciliar circundante e alguns fragmentos de mata inseridos
dentro da zona de ocupação controlada.

 OBJETIVOS
- GERAL
O objetivo do manejo é a manutenção de um ambiente natural com mínimo impacto
humano, apesar de oferecer acesso ao público com facilidade, para fins educativos e
recreativos.
- ESPECÍFICOS


Viabilizar a sustentabilidade das atividades pesqueiras pela população da região.



Preservar os locais de interesse ambiental e visual de marcos significativos do
município.



Estimular o uso de espaços públicos de contemplação e recreação por instituições de
ensino, pesquisa e pela população local.



Dotar a área de infraestrutura básica para fins turísticos.

ZONA DE CONSERVAÇÃO E USO SUSTENTÁVEL
Atividades Permitidas
- Visitação com fins de lazer e turismo ecológico
- Atividades de pesca permitidas nos termos das Instruções
Normativas IBAMA 14/2004, 195 e 196/2008 e 10/2009
- Pesquisa científica
- Educação ambiental
- Fiscalização e Monitoramento ambiental
- Proteção
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Atividades Proibidas
- Abertura de Trilhas
- Culturas Agrícolas
- Queimadas e uso de fogo
- Desmatamento
- Qualquer tipo de ocupação
- Atividades de pesca proibidas nos termos das
Instruções Normativas IBAMA 14/2004, 195 e 196/2008
e 10/2009
- Atividades que impeçam a regeneração natural dos
ecossistemas
- Pocilgas e criações diversas de animais

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

Figura 12.4.2-1: Mapa de Zona de Conservação e Uso Sustentável.
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12.4.3 ZONA URBANA DE OCUPAÇÃO ADENSADA

 CONCEITO
São as zonas compreendidas por área urbana caracterizada por presença de
aglomerados residenciais adensados com lotes de tamanho reduzido e taxa de ocupação
alta.

 DESCRIÇÃO
A Zona Urbana de Ocupação Adensada é composta pelos setores África, Ásia, Europa do
loteamento Cidade Continental.

 OBJETIVOS
- GERAL
Objetiva estimular melhorias nos equipamentos urbanos e das condições ambientais,
educacionais e sociais, bem como compatibilizar a ocupação da área, respeitando a
proximidade com áreas de sensibilidade ambiental.
- ESPECÍFICOS
Ordenar a ocupação e uso do solo, principalmente nas proximidades das APPs.
Promover a melhoria dos sistemas de coleta de lixo e tratamento de esgoto.
ZONA URBANA DE OCUPAÇÃO ADENSADA
Atividades Permitidas
- Usos residenciais e comerciais observados o Plano
Diretor do Município e demais instrumentos de
ordenamento territorial vigentes.
- Fiscalização de ocupações em áreas frágeis e de risco.
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Atividades Proibidas
- Depósito irregular de lixo.
- Lançamento irregular de esgoto sanitário na rede de
águas pluviais.
- Ocupações em áreas de risco.
- Ocupações em áreas de média e alta sensibilidade
ambiental sem aquiescência do órgão gestor da
unidade.
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Figura 12.4.3-1: Mapa de Zona de Ocupação Adensada.
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12.4.4 ZONA URBANA DE OCUPAÇÃO CONTROLADA

 CONCEITO
São áreas que apresentam uso predominantemente habitacional, de baixa densidade,
sujeitas a critérios específicos de ocupação, nas quais se desestimulará a expansão do
uso urbano em razão principalmente de sensibilidade ambiental.

 DESCRIÇÃO
A Zona Urbana de Ocupação Controlada é composta pelo bairro Carapebus e uma
pequena parte do bairro Balneário Carapebus.

 OBJETIVOS
- GERAL
Objetiva compatibilizar a ocupação respeitando a proximidade com áreas de interesse
ambiental e com áreas frágeis para ocupação.
- ESPECÍFICOS



Ordenar a ocupação e uso do solo, principalmente nas proximidades das APPs.
Promover a melhoria dos sistemas de coleta de lixo e tratamento de esgoto.

ZONA URBANA DE OCUPAÇÃO CONTROLADA
Atividades Permitidas
- Usos residenciais e comerciais, observados o Plano
Diretor do Município e demais instrumentos de
ordenamento territorial vigentes.
- Fiscalização de ocupações em áreas frágeis e de risco.
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Atividades Proibidas
- Depósito irregular de lixo.
- Lançamento irregular de esgoto sanitário na rede de
águas pluviais.
- Ocupações em áreas de risco.
- Ocupações em áreas de média e alta sensibilidade
ambiental sem aquiescência do órgão gestor da
unidade.
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Figura. 12.4.4-1: Mapa de Zona de Ocupação Urbana Controlada.
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12.4.5 ZONA DE USO ESPECIAL

 CONCEITO
É aquela que contém as áreas necessárias à administração, manutenção e serviços da
Unidade de Conservação, abrangendo habitações, oficinas, centro de visitantes, museus,
outras facilidades e serviços.

 DESCRIÇÃO
A Zona de Uso Especial é composta por uma área degradada de propriedade da
ArcelorMittal Tubarão localizada às margens da lagoa Carapebus, de outra área também
nas margens da lagoa Carapebus composta por uma plantação de mangueiras limítrofe
ao campo de futebol que corresponde à Zona de Uso Recreativo e pelo sítio Casarão,
localizado na porção norte da APA.

 OBJETIVOS
- GERAL
O objetivo geral de manejo é minimizar o impacto da implantação das estruturas ou os
efeitos das obras no ambiente natural da Unidade.
- ESPECÍFICOS



Promover o turismo ecológico e a educação ambiental.
Apoiar as atividades de fiscalização e administração da APA.

ZONA DE USO ESPECIAL
Atividades Permitidas
- Visitação com fins educacionais e turísticos
- Construção de edificações e infraestrutura para a unidade
- Comercialização de artesanato local e produtos ecológicos
da região
- Realização de oficinas e reuniões com a comunidade
- Espaço de vivência ambiental e cultural
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Atividades Proibidas
- Coleta de fauna e flora
- Lançamento e queima de Lixo
- Queimadas e uso de fogo
- Desmatamento
- Qualquer tipo de ocupação que não seja para
infraestrutura da unidade
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Figura 12.4.5-1: Mapa de Zona de Uso Especial.
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12.4.6 ZONA DE RECUPERAÇÃO

 CONCEITO
É aquela que contém áreas consideravelmente antropizadas. Trata-se de uma zona
provisória que, uma vez restaurada, será incorporada novamente a uma das zonas
permanentes.

 DESCRIÇÃO
A Zona de Recuperação é composta por áreas degradadas adjacentes à Zona de Uso
Especial, à Zona de Uso Recreativo e à Zona de Conservação e Uso Sustentável.
Considera-se também a Estação de Tratamento de Esgoto desativada como possível
área para recuperação e, após feito isto, utilizar a infraestrutura para gestão da unidade.

 OBJETIVO
- GERAL
O objetivo geral de manejo é deter a degradação dos recursos ou restaurar a área. Essa
Zona permite uso público somente para a educação e pesquisa científica.
- ESPECÍFICOS



Promover o turismo ecológico e a educação ambiental.
Apoiar as atividades de fiscalização e administração da APA.

ZONA DE RECUPERAÇÃO
Atividades Permitidas
- Realização dos trabalhos de restauração
- Incentivo às pesquisas científicas
- Monitoramento da restauração
- Educação Ambiental
- Fiscalização
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Atividades Proibidas
- Coleta de fauna e flora
- Disposição e queima de Lixo
- Queimadas e uso de fogo
- Criações diversas de animais
- Desmatamento
- Qualquer tipo de ocupação
- Culturas agrícolas
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Figura 12.4.6-1: Mapa de Zona de Recuperação.
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12.4.7 ZONA DE USO RECREATIVO

 CONCEITO
É uma área reservada a atividades recreacionais, de esportes e lazer.

 DESCRIÇÃO
A Zona de Uso Recreativo é composta de um campo de futebol localizado junto à Zona de
Uso Especial (composta por mangueiras) e à Zona de Recuperação.

 OBJETIVO
- GERAL
O objetivo geral de manejo é criar a opção de uma zona próxima a uma área institucional
da unidade onde o esporte e o lazer sejam incentivados e que a integração entre os
usuários e a administração da APA de Praia Mole seja proporcionada.
ZONA DE USO RECREATIVO
Atividades Permitidas
- Práticas esportivas
- Turismo ecológico
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Atividades Proibidas
- Disposição de lixo
- Coleta de fauna e flora
- Lançamento e queima de Lixo
- Queimadas e uso de fogo
- Desmatamento
- Qualquer tipo de ocupação
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Figura 12.4.7-1: Mapa de Zona de Uso Recreativo.
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12.5 NORMAS GERAIS PARA A APA DE PRAIA MOLE
A seguir são apresentadas normas que dizem respeito a todas as zonas da APA de Praia
Mole:
1. Toda atividade ou empreendimento passível de licenciamento ambiental no interior
UC nos termos do art. 10 da Lei n. 6.938/81, das Resoluções do Conama n. 001,
23 de janeiro de 1986, a 428 de 17 de dezembro de 2010 e a n. 237 de 19
dezembro de 1997, deverão ser objeto de autorização prévia da instituição gestora
UC.

da
de
de
da

2. A duplicação, construção, asfaltamento e manutenção de estradas e rodovias deverão
observar técnicas que permitam o escoamento de águas pluviais para locais
adequados, devendo-se prever medidas mitigadoras para o trânsito de animais
silvestres.
3. A vegetação nativa das Áreas de Preservação Permanente (APP) deverá ser
preservada ou, se necessário, restaurada, conforme disposições legais vigentes.
4. Os empreendimentos e atividades potencialmente poluidoras, em operação na APA de
Praia Mole, sem as licenças ambientais, deverão ser regularizados, em caráter de
urgência.
5. Todo empreendimento turístico implantado ou a ser implantado deverá ser licenciado
pelos órgãos competentes e atender às normas sanitárias, bem como às de proteção
dos recursos naturais.
6. Todos os projetos de urbanização necessitarão de prévia autorização da chefia da
APA para que sejam implementados.
7. Não são permitidas as atividades de terraplanagem, mineração, dragagem e
escavação que venham a causar danos ou degradação do meio ambiente e/ou perigo
para pessoas ou para a biota segundo Resolução CONAMA nº10 de 1988.
8. Fica proibido o lançamento de efluentes domésticos não tratados no sistema fluvial.
Situações já existentes terão de ser readequadas num prazo máximo de 1 ano.
9. Nas propriedades, o agrotóxico e seus componentes e afins que porventura sejam
utilizados, deverão ser armazenados em local adequado, evitando que eventuais
acidentes, derrames ou vazamentos possam comprometer o solo e os corpos d’água
superficiais e subterrâneos.
10. O proprietário deverá manter cópia da receita agronômica emitida por profissional
legalmente habilitado, disponibilizando-a para a fiscalização no local da aplicação.
11. Todas as embalagens vazias de agrotóxicos deverão ser devolvidas aos
estabelecimentos comerciais de onde foram adquiridas, os quais devem contar com
local adequado para o recebimento e armazenamento das embalagens, até que estas
sejam recolhidas pelas empresas responsáveis pela destinação final, conforme
previsto na Lei, e em atendimento à Resolução Conama n. 334, de 03/04/2003.
12. A lavagem dos equipamentos de aplicação dos agrotóxicos nos corpos d’água é
proibida.
13. É terminantemente proibida a introdução de espécies exóticas.
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14. As atividades a serem implantadas no território da APA não poderão conflitar com os
objetivos e normas de manejo, nem comprometer a integridade do seu patrimônio
natural.
15. As construções localizadas na APA que estejam em desacordo com os dispositivos
legais deverão ser removidas.
16. Fica proibida, na APA, a utilização de espécies exóticas invasoras na recuperação das
Áreas de Preservação Permanentes.
17. Estas normas deverão ser amplamente divulgadas, e ser de conhecimento de todos os
funcionários, pesquisadores, gestores e de toda a comunidade envolvida com a APA,
que também deverão receber instruções específicas quanto aos procedimentos para
sua proteção.

12.6 PROGRAMAS DE MANEJO
As diversas atividades, subatividades e projetos integram os Programas de Manejo, que
são definidos para atender à complexidade de aspectos que envolvem as questões
ambientais existentes na APA. Este conjunto de atividades é estruturado para atingir
objetivos relevantes no plano do conhecimento, da proteção, da gestão ambiental, do uso
público e das alternativas de renda. A aplicação de Programas de Manejo, articulados às
Zonas Ambientais, permite a gestão ambiental específica e geral. Serão ditados
fundamentos para a gestão e manejo e as ações gerenciais gerais, garantindo-se os
aspectos principais que, executados em conjunto, levam ao cumprimento dos objetivos de
manejo da unidade.
Assim, a elaboração dos Programas de Manejo (Tabela 12.6-1) procurou estruturar os
programas por atividades afins.
Tabela 12.6-1: Programas de Manejo da APA de Praia Mole
PROGRAMAS
Programa de Proteção

Programa de Pesquisa e Monitoramento

Programa de Manejo dos Recursos Naturais e Culturais

Uso Público
Integração com a população residente
Alternativas de Renda
Gestão

CPM RT 002/10
Setembro/11

SUBPROGRAMAS
Fiscalização
Prevenção e Combate a Incêndios Florestais
Controle Ambiental
Pesquisa
Monitoramento
Manejo da Flora
Manejo da Fauna
Manejo de Aspectos Culturais
Recreação e Turismo
Interpretação e Educação Ambiental e Patrimonial
Relações Públicas
Conscientização Ambiental
Cooperação Institucional
Sustentabilidade e Capacitação
Gestão Institucional
Infraestrutura, Equipamentos e Recursos Humanos
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12.6.1 PROGRAMA DE PROTEÇÃO
O Programa de Proteção será subdividido em três subprogramas: Subprograma de
Fiscalização, Subprograma de Monitoramento e Subprograma de Controle.

 SUBPROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO
- OBJETIVO GERAL
Proteger os recursos naturais e culturais da Unidade, assim como proporcionar a
segurança dos usuários e funcionários que a frequentam.
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Garantir a evolução natural dos ecossistemas e a manutenção da biodiversidade.



Efetivar e intensificar a fiscalização na APA, priorizando o combate à caça, ao
desmatamento, o controle de atividades poluentes e o cumprimento de exigências
ambientais e legais.

- DIRETRIZES
As atividades de fiscalização deverão prever rondas noturnas e/ou em fins de semanas e
feriados, quando isso se fizer necessário.
Todos os funcionários que exercerem a atividade de fiscalização deverão estar
adequadamente identificados e uniformizados conforme padrão a ser estabelecido.
O regime de fiscalização deverá ser alternado, seguindo orientações e programações
definidas pelo gestor da APA.
A fiscalização deverá priorizar uma abordagem educativa.
Estabelecer, como rotina de trabalho, o preenchimento de relatórios diários de atividades,
incorporando todas as informações no banco de dados da APA.
Deverão constar no relatório (quando pertinentes): materiais apreendidos, volume,
quantidade, instrumentos legais lavrados (autos de infração, termos de apreensão e
depósito), avistamento de fauna silvestre ou indícios de sua presença, alterações na
vegetação, atividades não condizentes com o previsto no zoneamento e diretrizes
específicas para a APA.
Deverão ser formuladas estratégias de investigação (identificação dos problemas,
fragilidades, entre outros) e de incursão (rotas, periodicidade, entre outros).
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Estratégias de monitoramento das atividades licenciadas deverão ser estabelecidas
visando à fiscalização e ao controle ambiental.
A integração entre os setores de fiscalização e licenciamento do IEMA e Prefeitura de
Serra deve ser promovida e incentivada.
As rotinas de fiscalização devem ser integradas com outras unidades de conservação do
município.
As atividades e diretrizes serão direcionadas para ações de proteção aos recursos
naturais da Unidade, como a proibição de caça de animais silvestres, pesca de espécies
em período de defeso e com petrechos em desacordo com a legislação vigente e coleta
de espécies vegetais sem a devida licença ambiental.
O monitoramento do sistema de fiscalização deve ser avaliado constantemente visando
aprimorar seus resultados.
- ATIVIDADES E SUBATIVIDADES
ATIVIDADE

Ações de fiscalização das atividades
pesqueiras

Levantamento, fiscalização e controle de
atividades potencialmente poluidoras das
águas nas bacias hidrográficas

Ações de fiscalização de combate a coleta
de espécies vegetais e caça

Estruturação para Fiscalização
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SUBATIVIDADES
Apoiar o projeto Tamar na fiscalização das desovas de Tartarugas
Marinhas na orla da Praia Mole e Praia de Carapebus
Elaborar e executar um plano de fiscalização integrada contendo rotinas
de fiscalização, a fim de controlar a utilização de redes com malhas
proibidas e de que sejam respeitadas as leis de tamanhos mínimos de
captura e espécies ameaçadas
Fiscalizar a atuação dos pescadores nos períodos de defeso das
espécies, em especial o Robalo (Centropomus undecimalis),
Corvina(Micropogonias furnieri) e Sardinha (Harengula clupeola)
Levantar, fiscalizar e buscar a eliminação de lançamentos de efluentes,
incluindo esgotos sanitários tratados, nas bacias de drenagem das lagoas
da APA
Promover a redução do lançamento de poluentes originários de origem
difusa, incluindo erosão de solos, nas bacias de drenagem das lagoas.
Articular a universalização da coleta e o tratamento de esgotos sanitários
nas bacias de drenagem das lagoas, direcionando os esgotos tratados
para outras bacias em parceria entre município e Cesan.
Executar fiscalizações periódicas de combate à coleta de espécies
vegetais (em especial aroeira, bromélias e espécies enquadradas como
raras e ameaçadas) e à caça de espécies cinegéticas (em especial rãmanteiga, jiboia, jacaré-de-papo-amarelo, teiú)
Incluir nas ações de fiscalização a retirada de poleiros e armadilhas
artesanais
Implantar medidas de proteção de Aves especialmente no que diz
respeito à caça e captura de espécimes
Equipar a sede da APA com rádio, um automóvel com tração 4x4 e rádio,
equipamentos de segurança (botas e perneiras), facão, machado,
lanternas e equipamentos de primeiros socorros.
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ATIVIDADE

SUBATIVIDADES

Segurança Patrimonial

Contratar segurança patrimonial para a sede administrativa e centro de
educação ambiental.

Ações de fiscalização das ocupações
irregulares
Ações e fiscalização e prevenção a
incêndios florestais e queimadas

Elaborar um plano de fiscalização integrada contendo rotinas de
fiscalização de modo a coibir e desestimular ocupações irregulares.
Fiscalizar as ocupações irregulares sistematicamente de forma a coibilas.
Elaborar e executar plano de vigilância pré e pós-incêndio, que
contemple medidas de vigilância por meio de rondas a pé, de motos,
carro ou via câmeras de monitoramento.

- RESULTADOS ESPERADOS


Atividades de pesca fiscalizadas.



Plano de Fiscalização Integrada elaborado e executado.



Lançamentos de efluentes nas bacias de drenagem das lagoas da APA levantados,
fiscalizados e eliminados.



Lançamento de poluentes originários de origem difusa eliminado.



Coleta e tratamento de esgotos sanitários nas bacias de drenagem das lagoas
universalizados e direcionados para outras bacias.



Fiscalizações periódicas de combate à coleta de espécies vegetais e à caça de
espécies cinegéticas executadas.



Poleiros e armadilhas artesanais identificados e eliminados.



Sede da APA equipada com equipamentos de segurança, equipamentos de primeiros
socorros e materiais gerais para fiscalização.



Plano de vigilância pré e pós-incêndio elaborado e executado.

- REQUISITOS





Existência do Plano de Fiscalização Integrada
Disponibilidade de Recursos financeiros
Recursos Humanos capacitados
Equipamentos e infraestrutura disponíveis

 SUBPROGRAMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS
- OBJETIVO GERAL
Proteção dos remanescentes florestais, por meio da prevenção de incêndios em áreas da
APA de Praia Mole e do aumento da eficiência do combate ao fogo em consonância com
o Decreto nº 2704-R, de 17 de março de 2011 que cria o Plano de Prevenção e Combate
a Incêndios Florestais - PREVINES. Esse subprograma visa sistematizar estratégias e um
CPM RT 002/10
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conjunto de ações que objetivem a prevenção, controle e combate a incêndios florestais
nos limites da APA de Praia Mole.
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS







Dotar a unidade de um plano de prevenção e combate a incêndios florestais de acordo
com as diretrizes estabelecidas no PREVINES.
Dotar a unidade de infraestrutura básica e equipamentos para o combate a incêndios
florestais
Aumentar a eficiência do combate ao fogo na hipótese de ocorrência de incêndio
Capacitar e treinar recursos humanos para os combates aos incêndios
Organizar sistema de alerta com a população local e proprietários de terras
Orientar a população sobre medidas preventivas.

- DIRETRIZES
As atividades relacionadas com o controle das queimadas e com a prevenção de
incêndios florestais na região deverão ser programadas anualmente, a fim de tornar
possíveis as visitas e o cadastramento de todas as propriedades e comunidades vizinhas
em tempo hábil, ou seja, antes do início do período de estiagem.
Deverá ser definido um sistema de vigilância e comunicação propondo-se ações que
procurem atender principalmente as áreas de risco de incêndios adotando-se uma
comunicação eficiente tanto entre a equipe de vigilância e a Unidade de Conservação,
como também entre a UC e a brigada, via rádios HT, telefones (públicos ou privados), etc.
- ATIVIDADES E SUBATIVIDADES
ATIVIDADES

Elaborar e executar Plano de Prevenção
e Combate a incêndios Florestais e
queimadas, específico para a APA,
conforme o art. 12 do Decreto nº 2704-R,
de 17 de março de 2011, que cria o
Plano de Prevenção e Combate a
Incêndios Florestais - PREVINES
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SUBATIVIDADES
Estabelecimento de parcerias entre instituições públicas e privadas, bem
como com a sociedade civil para redução dos custos e otimização dos
recursos disponíveis.
Apoio a atividades de queima controlada no que se refere ao controle de
uso de fogo nas atividades no interior da APA
Elaboração de Planos Operativos de Prevenção e Combate aos Incêndios
Florestais anualmente
Investigar e definir causas e locais de ocorrência de incêndios, gerando um
mapa das áreas de risco da APA
Capacitar e orientar agentes de fiscalização e guarda-parques quanto a
medidas básicas de ações quando da ocorrência de incêndios, tais como a
utilização de técnicas e métodos consagrados de combate, elaboração de
registro de ocorrência de incêndio, estudo de sua origem e causa etc.
Aquisição de equipamentos de combate a incêndios florestais.
Formação, capacitação e estruturação da brigada voluntária, guardaparques e funcionários da APA
Elaborar e executar Projeto de Educação Ambiental com enfoque à
prevenção e combate de incêndios florestais
Orientação aos visitantes e moradores quanto à prevenção de incêndios
florestais conforme o art. 13 do Decreto nº 2704-R, de 17 de março de 2011
Cadastrar proprietários e responsáveis dos remanescentes florestais da
APA
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- REQUISITOS




Disponibilidade de Recursos financeiros
Recursos Humanos treinados e capacitados
Equipamentos e infraestrutura disponíveis

- RESULTADOS ESPERADOS


Parcerias estabelecidas.



Atividades de queima controlada autorizada, apoiada e acompanhada pelo órgão
gestor da APA.



Planos Operativos de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais anualmente
elaborados.



Causas e locais de ocorrência de incêndios identificados com áreas de risco
mapeadas.



Agentes de fiscalização e guarda-parques capacitados e orientados quanto a medidas
básicas de ações quando da ocorrência de incêndios.



Equipamentos de combate a incêndios florestais adquiridos.



Brigada voluntária estruturada e treinada.



Projeto de Educação Ambiental elaborado e executado com enfoque na prevenção e
combate de incêndios florestais.



Moradores e visitantes orientados quanto à prevenção de incêndios florestais.



Proprietários e responsáveis dos remanescentes florestais da APA cadastrados.

 SUBPROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL
- OBJETIVO GERAL
Definir estratégias para o adequado controle dos diversos tipos de usos e
empreendimentos existentes e a serem implantados na APA de Praia Mole, visando ao
efetivo acompanhamento das atividades e suas consequências, bem como ao
cumprimento da legislação pertinente, de forma integrada.
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Articular com os setores específicos do IEMA e Prefeitura Municipal de Serra para um
maior controle das atividades degradadoras na APA.
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Gestionar junto aos setores específicos do IEMA e Prefeitura Municipal de Serra um
sistema de controle e licenciamento mais rígido dos efluentes domésticos nas lagoas
da APA.



Acompanhar junto à Prefeitura Municipal de Serra o processo de licenciamento de
loteamentos na APA, em especial os localizados em Carapebus, visando ao controle
da expansão urbana desordenada.

- DIRETRIZES


As ações de controle deverão ser desenvolvidas de forma integrada com a Prefeitura
Municipal de Serra, Polícia Militar Ambiental, IBAMA e instituições afins.



Deverá ser acompanhada de forma sistemática a evolução das ocupações humanas
no interior da APA a fim de controlar a expansão desordenada.



O uso e a ocupação do solo no interior da APA deverão ser regidos pelo Plano Diretor
Municipal de Serra.

- ATIVIDADES E SUBATIVIDADES
ATIVIDADES
Projeto de Agentes Voluntários

Controle de resíduos sólidos

Controle de adensamento populacional
Regularização do uso das APPs nas
zonas de conservação prioritária e de
conservação e uso sustentável

Ações de controle de invasões

SUBATIVIDADES
Criar e fortalecer os grupos de agentes ambientais dos bairros envolvidos
Formação de agentes ambientais voluntários (com moldes no programa do
Ibama) – Patrulha Goiamum
Colaborar na elaboração e execução de projeto de reciclagem de resíduos
sólidos.
Colaborar na elaboração e execução de projeto de coleta seletiva.
Colaborar na elaboração e execução de projeto de conscientização
ambiental quanto à disposição final dos resíduos sólidos.
Articular junto ao município a alocação de coletores de lixo nos locais de
maior incidência de lançamento de resíduos sólidos e entulhos de
construção civil.
Articular junto ao município para a eliminação de todos os pontos de
resíduos domésticos localizados às margens do cinturão verde
Envolver e estimular a comunidade no sentido de fiscalizar e coibir ações
de lançamento de resíduos sólidos em locais não apropriados.
Fazer cumprir as diretrizes de ocupação estabelecidas no Plano Diretor
Municipal para essa região.
Fiscalizar o cumprimento dessas diretrizes.
Demarcar as Áreas de Preservação Permanente (APPs).
Mapear e cadastrar os imóveis em APPs.
Indicar os imóveis a serem removidos das APPs.
Demarcar, sinalizar e cercar as APPs não passíveis de ocupação.
Acompanhar os novos processos de licenciamento de loteamentos dentro
da APA.
Regularizar os loteamentos existentes dentro da APA que não possuem
licença ambiental na Prefeitura Municipal da Serra.

- RESULTADOS ESPERADOS


Áreas de Preservação Permanente demarcadas.



Imóveis em APPs mapeados e cadastrados.
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Imóveis situados nas APPs removidos ou regularizados.



Novos processos de licenciamento de loteamentos dentro da APA sendo
acompanhados.



Loteamentos existentes dentro da APA regularizados.



Grupos de agentes ambientais dos bairros criados, estruturados e capacitados.



Projetos de reciclagem de resíduos sólidos e coleta seletiva elaborados e executados.



Projeto de conscientização ambiental quanto à disposição final dos resíduos sólidos
elaborado e executado.



Pontos de resíduos domésticos localizados às margens do cinturão verde eliminados.



Diretrizes de ocupação estabelecidas no Plano Diretor Municipal para a região da APA
cumpridas.

- REQUISITOS


Assinatura de convênio com a Prefeitura Municipal de Serra, visando à cooperação
técnica no controle e fiscalização dos licenciamentos de loteamentos da APA e outras
questões pertinentes à preservação dos elementos naturais da unidade.



O IEMA e Prefeitura Municipal de Serra deverão exercer maior controle sobre as
atividades degradadoras localizadas no interior da APA, bem como estabelecer
processos de consulta à unidade em todos os licenciamentos que requerem Estudo de
Impacto Ambiental conforme prevê o parágrafo 3° do art. 36 da Lei Federal n.º
9.985/2000.

12.6.2 PROGRAMA DE PESQUISA E MONITORAMENTO
O Programa de Pesquisa e Monitoramento será subdividido em dois subprogramas:
subprograma de Pesquisa e subprograma de Monitoramento.

 SUBPROGRAMA DE PESQUISA
- OBJETIVO GERAL
Adquirir conhecimento sobre os aspectos naturais, socioeconômicos e culturais da APA
de Praia Mole, orientando as ações necessárias para a realização de pesquisas e estudos
que proporcionarão subsídios para o seu manejo.
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Definir os temas prioritários para pesquisa na APA de Praia Mole.



Possibilitar a produção do conhecimento sobre estes temas para melhorar a gestão e
a tomadas de decisão.
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Disponibilizar e organizar a infraestrutura básica necessária para o apoio ao
desenvolvimento de projetos de pesquisa.



Criar sistemas para melhorar o acompanhamento dos projetos de pesquisa realizados
na APA.



Criar sistemas para ampla difusão dos resultados das atividades de pesquisa científica
na APA.



Estimular pesquisas que estejam relacionadas com a Recuperação de Áreas
Degradadas.



Estimular pesquisas relacionadas à biologia de espécies de plantas ameaçadas e
raras.



Planejar e realizar as investigações necessárias, para a pesquisa e monitoramento,
visando subsidiar o processo de conservação e proteção dos recursos naturais,
reabilitação dos ecossistemas e processos evolutivos.



Propiciar a aquisição de conhecimentos e realizar pesquisas para minimizar o impacto
da ocupação humana e demais fatores antrópicos.



Desenvolver conhecimentos
zoneamento.



Conhecer melhor e de forma progressiva os recursos e processos naturais da APA de
Praia Mole e obter informações para o manejo.

temáticos

para

o

contínuo

aperfeiçoamento

do

- DIRETRIZES


As atividades de pesquisas na APA de Praia Mole serão realizadas por instituições de
ensino e pesquisa em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo IEMA.



Todas as pesquisas científicas deverão ser precedidas de licenças e autorizações dos
órgãos competentes. No caso de pesquisas em áreas privadas, com a devida
anuência de seus respectivos proprietários.



No caso do Projeto de pesquisa do perfil e fluxo do visitante da APA de Praia Mole, o
questionário da pesquisa participante do Estudo Socioeconômico e ambiental será a
primeira base de informações para o estabelecimento do sistema de indicadores dos
Subprogramas para o Meio Antrópico. Outra fonte para a escolha do indicadores é
pautada por meio de um processo participativo direto nas atividades de capacitação e
treinamento. Os indicadores deverão ser compostos em conformidade com cada nível
de ação dos projetos a serem implantados.



Todas as atividades de pesquisa e monitoramento na unidade de conservação
deverão estar previamente em consonância com o zoneamento.



O IEMA, com apoio de instituições de ensino e pesquisa, formulará e fixará normas de
pesquisa e monitoramento para a APA de Praia Mole.



As instituições responsáveis pela execução das pesquisas e/ou monitoramentos
deverão fornecer cópia dos projetos de pesquisa, resultados e publicações
decorrentes das investigações realizadas na Unidade.
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As coletas de espécimes na APA só poderão ocorrer com finalidade de investigação
científica, mediante autorização do IEMA e desde que devidamente justificadas no
projeto de pesquisa. Isto não isentará o pesquisador de obter licença para o transporte
de espécimes no IBAMA.



As atividades de pesquisa deverão ser divulgadas para entidades que possam
contribuir com a conservação da biodiversidade e proteção dos recursos naturais no
ecossistema da Mata Atlântica.

- ATIVIDADES E SUBATIVIDADES
ATIVIDADES

SUBATIVIDADES
Aprofundar o conhecimento da ictiofauna na lagoa de Carapebus, em especial
a Corvina (Micropogonias furnieri), espécie ameaçada de sobre-explotação, de
forma a avaliar o grau de ameaça e propor medidas de conservação da
espécie.
Realizar estudo de pesquisa científica sazonal para compreender a influência
de fatores naturais e antrópicos sobre a distribuição das espécies de peixes na
lagoa de Carapebus
Aprofundar o conhecimento da anfibiofauna e herpetofauna na APA de Praia
Mole, em especial as espécies Arcovomer cf. passarellii, Allobates capixaba e
Cnemidophorus nativo.
Aperfeiçoar o conhecimento ornitológico na APA de Praia Mole, com o
incremento de novos estudos de campo, dando ênfase à dinâmica da avifauna
em paisagens em processo de recuperação ambiental.
Projeto de aprofundamento científico - Estudo específico sobre a viabilidade de manejo sustentável com a vegetação
meio biótico
de aroeira no interior da APA
Ampliar a listagem florística para se estabelecer a Flora da UC, fornecendo
base para estudos avançados na área, bem como de Educação Ambiental
Pesquisa relacionada a fenologia, chuva de sementes, polinização,
mecanismos de dispersão de sementes, germinação de sementes e
estabelecimento e desenvolvimento de plântulas
Identificação de novas espécies raras segundo Plantas Raras do Brasil.
Identificação e marcação de matrizes de espécies de plantas raras e
ameaçadas para utilização em processos de recuperação.
Obtenção de informações relacionadas à biologia de espécies plantas raras e
ameaçadas importantes nos processos de manejo e recuperação.
Definição dos processos que induziram espécies de plantas a ocorrerem em
baixa densidade, auxiliando o processo de recuperação de áreas degradadas.
Projeto de aprofundamento científico Investigar as causas e impactos da abertura artificial da Lagoa de Carapebus.
meio físico
Projeto de aprofundamento científico Pesquisa arqueológica.
meio antrópico
Pesquisa participante e entrevistas com grupos focais e resultados de pesquisa
Projeto de pesquisa do perfil e fluxo do socioeconômica e ambiental do perfil e fluxo do visitante
visitante da APA
Apresentar resultados semestrais ou anuais das pesquisas para a comunidade
e gestores.
Levantar e cadastrar pesquisadores, grupos e instituições de pesquisa que
elaboraram ou desejam elaborar estudos na APA.
Estabelecer parcerias com universidades e instituições de pesquisa que se
mostrem interessadas e capacitadas para a realização das pesquisas
prioritárias.
Levantamento, cadastro, divulgação e Divulgar as necessidades e oportunidades para as pesquisas que irão subsidiar
captação de parcerias para realização o Plano de Manejo da APA de Praia Mole para instituições de pesquisa através
de pesquisas científicas
de informativo e solicitar a submissão de projetos.
Divulgar os resultados das pesquisas em nível científico através de Informativo.
Divulgar os resultados das pesquisas científicas em linguagem acessível.
Promover estudos de identificação e ocorrência de espécies ameaçadas,
espécies-chave e status de conservação.
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- RESULTADOS ESPERADOS


Aprofundamento temático disponibilizado para os meios físico, biótico e antrópico.



Avanço nas pesquisas de biodiversidade, turismo e bens culturais, conhecido e
disponibilizado à sociedade.



Geração de indicadores de ajustes de zoneamento e gestão da APA de Praia Mole.



Divulgação ampla das pesquisas em nível científico e popular.



Manejo progressivamente mais detalhado da área.



Conhecer o impacto das atividades humanas sobre os recursos naturais e culturais da
APA de Praia Mole.



Listagem florística pesquisada e ampliada.



Novas espécies raras identificadas, utilizando como base a publicação “Plantas Raras
do Brasil”.



Estudo específico sobre a viabilidade de manejo sustentável com a vegetação de
aroeira no interior da APA realizado.



Matrizes de espécies de plantas raras e ameaçadas Identificadas e marcadas.



Informações relacionadas à biologia de espécies, plantas raras e ameaçadas
importantes nos processos de manejo e recuperação, investigadas e obtidas.



Processos que induziram espécies de plantas a ocorrerem em baixa densidade
definidos.



Causas de impactos da abertura artificial da Lagoa de Carapebus investigadas.



Perfil e fluxo de visitantes da APA estudados.



Estudos necessários para a implantação dos diversos programas de manejo
executados.

- REQUISITOS







Infraestrutura para apoio às atividades de pesquisa científica.
Aquisição de equipamentos para apoio às pesquisas.
Firmar convênio com instituições de pesquisa e ONGs.
Obter as autorizações para pesquisas.
Recursos financeiros disponíveis.
Pesquisadores interessados e capacitados para desenvolver pesquisa na APA.
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 SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO
- OBJETIVO GERAL
Avaliação dos resultados das alterações, naturais ou induzidos, que ocorram ou que
possam ocorrer na APA, registrando sua forma, frequência, intensidade e impactos de
forma a poder propor medidas de controle. Objetiva-se também orientar o
acompanhamento das pesquisas, trabalhos em geral e a utilização da UC.
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Contribuir para o desenvolvimento de métodos e estratégias eficientes para o
monitoramento e manejo adequado dos recursos naturais e biodiversidade da APA.



Obter dados específicos e sistemáticos que subsidiem a reavaliação periódica do
plano de manejo e das diretrizes estabelecidas para as áreas estratégicas.



Acompanhar a evolução e desenvolvimento dos recursos naturais da APA.



Acompanhar a evolução das áreas restauradas da APA e monitorar a eficácia das
ações de recuperação.



Conhecer e acompanhar os impactos da especulação imobiliária sobre os recursos
naturais da unidade em consonância ao zoneamento e demais normas estabelecidas
para o seu manejo.



Acompanhar e monitorar o funcionamento e evolução dos ecossistemas naturais e
alterados.

- DIRETRIZES


A realização dos monitoramentos que irão ampliar a base de conhecimento da
unidade deverá ser respaldada pelo estabelecimento de parcerias com universidades
e instituições de pesquisa.



Os impactos decorrentes da urbanização na APA de Praia Mole deverão ser
monitorados sistematicamente.



As alterações ambientais e quaisquer fatos relevantes na recuperação e/ou
degradação das comunidades vegetais e faunísticas ocorridas na APA deverão ser
relatadas e registradas de acordo com os programas de monitoramento.
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- PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
PROGRAMAS

Monitoramento da Fauna da APA

Monitoramento qualiquantitativo dos
recursos hídricos da APA

SUBPROGRAMAS
Realizar monitoramento da fauna terrestre e aquática com a realização de pelo
menos duas excursões anuais de coleta/observação via RAP, uma no período
seco e outra no período chuvoso, para o acompanhamento das possíveis
alterações ambientais nos próximos cinco anos.
Realizar monitoramento das desovas de tartarugas marinhas na Praia Mole
Realizar monitoramento de vazões e parâmetros físico-químicos e
bacteriológicos de cursos de água da APA, similar ao realizado no Diagnóstico,
com frequência trimestral.
Realizar batimetrias das lagoas e análise de evolução de assoreamento, a cada
4 (quatro) anos.
Acompanhar os níveis de água da lagoa, com frequência diária.
Monitoramento da balneabilidade das lagoas

Monitoramento da Flora da APA

Monitoramento da expansão das macrófitas aquáticas das lagoas
Monitoramento dos projetos de restauração/recuperação de áreas degradadas
em especial nas zonas de recuperação
Monitoramento da "chuva de sementes" de espécies enquadradas como raras e
ameaçadas

- RESULTADOS ESPERADOS


Registros atualizados dos recursos naturais impactados.



Principais e potenciais agentes causadores e indicativos de medidas mitigadoras e de
recuperação identificados.



Monitoramento da fauna terrestre e aquática realizado nos próximos cinco anos.



Desovas de tartarugas marinhas na Praia Mole monitoradas.



Quantificação de sementes de espécies ameaçadas e raras na chuva de semente.



Vazões e parâmetros físico-químicos e bacteriológicos de cursos de água da APA
monitorados com frequência trimestral.



Batimetrias das lagoas e análise de evolução de assoreamento realizadas a cada
quatro anos.



Níveis de água da lagoa monitorados diariamente.



Balneabilidade das lagoas monitoradas.



Expansão das macrófitas aquáticas das lagoas monitoradas.



Restauração/recuperação de áreas degradadas monitoradas.
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- REQUISITOS






Recursos humanos capacitados para executar os monitoramentos e em número
adequado para tal (pelo menos 1 funcionário/técnico para medições diárias de nível
d’água)
Convênios de cooperação com instituições afins.
Recursos financeiros disponíveis.
Equipamentos e infraestrutura disponíveis.

12.6.3 PROGRAMA DE MANEJO DOS RECURSOS NATURAIS E CULTURAIS

 SUBPROGRAMA DE MANEJO DA FLORA
- OBJETIVO GERAL
Definir estratégias para a conservação dos fragmentos remanescentes e o incremento da
cobertura vegetal da APA de Praia Mole.
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Definição de limites de uso das áreas para o manejo das espécies exóticas inseridas
na área da APA.



Recuperar as áreas alteradas com vistas a restabelecer as suas funções ecológicas.



Controle da expansão das macrófitas aquáticas nas lagoas.



Incremento no número de indivíduos de espécies de plantas raras e ameaçadas.

- DIRETRIZES
Toda intervenção e o manejo de espécies nativas da Mata Atlântica nos limites da APA de
Praia Mole devem ser precedidos de autorização do órgão gestor da unidade sem
prejuízo das licenças ambientais do IDAF quando necessárias.
As sementes e mudas utilizadas nos projetos de restauração devem obrigatoriamente ser
nativas da região.
A aquisição de sementes e mudas de espécies nativas da região para formação de
viveiros deve ser originada de viveiros credenciados visando à obtenção de sucesso do
projeto de restauração.
Todo projeto de eliminação e controle de espécies vegetais exóticas invasoras na APA de
Praia Mole deve observar o disposto na Instrução Normativa do Iema n.º 03 de 05 de
fevereiro de 2007.
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Fica proibida a introdução de espécies exóticas em áreas de domínio público e em Áreas
de Preservação Permanente no interior da APA de Praia Mole.
- ATIVIDADES E SUBATIVIDADES
ATIVIDADES

Projeto de Recuperação/Restauração
de Áreas Degradadas

SUBATIVIDADES
Construção e manutenção de viveiro de plantas nativas da região para
recuperação de áreas degradadas
Utilizar e dar ênfase em espécies de plantas raras e ameaçadas na
recuperação
Elaborar projeto de recuperação das matas ciliares.
Execução de reflorestamentos nas zonas de recuperação
Estímulo à formação de grupos de reflorestamento voluntário
Auxílio técnico aos reflorestamentos em consonância com o projeto de
Recuperação/Restauração de Áreas Degradadas
Definir e indicar as trilhas a serem desativadas e as que permanecerão ativas

Controle da expansão das macrófitas
aquáticas nas lagoas
Combate e erradicação das espécies
exóticas de acordo com a Instrução
Normativa do Iema n.º 03 de 05 de
fevereiro de 2007

Reduzir o aporte de nutrientes lançados nas lagoas
Retirada das macrófitas segundo orientações técnicas
Acompanhar a erradicação das espécies vegetais exóticas existentes na APA
Implementar o controle da introdução de espécies exóticas de acordo com a
Instrução Normativa do Iema n.º 03 de 05 de fevereiro de 2007

- RESULTADOS ESPERADOS


Viveiro de plantas nativas da região construído.



Reflorestamentos executados.



Grupos de reflorestamento voluntário formados.



Reflorestamentos
executados
em
consonância
com
o
projeto
Recuperação/Restauração de Áreas Degradadas e com auxilio técnico adequado.



Trilhas desativadas, e, as que permanecerão ativas, indicadas e definidas.



Projeto de recuperação das matas ciliares elaborado e executado.



Aporte de nutrientes lançados nas lagoas reduzido.



Macrófitas aquáticas retiradas segundo orientações técnicas.



Controle e erradicação das espécies vegetais exóticas realizados.



Estratégias de controle da introdução de espécies exóticas criadas e regulamentadas.



Ampliação no número de indivíduos de espécies de plantas raras e ameaçadas.

de

- REQUISITOS



Recursos humanos em número suficiente capacitados para executar os plantios.
Convênios de cooperação técnica com instituições afins.
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Recursos financeiros disponíveis.
Equipamentos e infraestrutura disponíveis.
População sensibilizada para necessidade de controle de exóticas.

 SUBPROGRAMA DE MANEJO DA FAUNA
- OBJETIVO GERAL
Definir estratégias para a conservação das espécies ameaçadas de extinção, endêmicas
e cinegéticas da fauna da APA de Praia Mole, garantindo a manutenção da biodiversidade
e a evolução dos processos ecológicos.
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Reduzir a população de animais domésticos de rua na APA de Praia Mole.



Erradicar as espécies exóticas aquáticas nas lagoas, em especial o bagre africano.



Implantar medidas de conservação de duas espécies de anfíbios: Allobates capixaba e
Arcovomer cf. passarellii.



Restabelecer habitats naturais para manutenção de espécies da fauna nativa e
promover condições para reintrodução de espécies localmente extintas.

- DIRETRIZES
Toda intervenção e manejo de espécies da fauna silvestre nos limites da APA de Praia
Mole deve ser precedida de autorização do órgão gestor da unidade sem prejuízo das
licenças ambientais do Ibama quando necessárias.
Fica proibido introdução de espécies exóticas nas lagoas da APA de Praia Mole, bem
como nas áreas de preservação permanente.
O controle dos animais domésticos de rua deve ser efetuado de acordo com as normas
dos centros de zoonose da prefeitura de Serra sem prejuízo da observância dos
dispositivos legais.
- ATIVIDADES E SUBATIVIDADES
ATIVIDADES
Combate e erradicação das espécies
exóticas

Projeto de conservação de fauna
endêmica, rara e ameaçada

CPM RT 002/10
Setembro/11

SUBATIVIDADES
Elaboração e execução de projeto visando à erradicação das espécies
exóticas aquáticas nas lagoas, em especial o bagre africano e a tilápia.
Firmar parceria com centro de zoonoses para castração de animais
domésticos de rua
Elaborar e executar projeto específico de conservação de duas espécies de
anfíbios: Allobates capixaba e Arcovomer cf. passarellii.
Elaborar e executar projeto de reintrodução de aves nativas localmente
extintas (p.ex. Mimus gilvus) incluindo análise da ocorrência histórica de
espécies na região
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- RESULTADOS ESPERADOS




Espécies exóticas aquáticas erradicadas.
Animais de rua castrados.
Projeto específico de conservação de duas das espécies de anfíbio endêmicas e
ameaçadas elaborado e executado.

- REQUISITOS




Parceria com centro de zoonose
Projeto de conservação das espécies de anfíbios
Projetos de erradicação de espécies exóticas

 SUBPROGRAMA DE MANEJO DOS ASPECTOS CULTURAIS
- OBJETIVO GERAL
Na prática, a implantação do Subprograma de Manejo dos Aspectos Culturais visa criar
condições para a participação dos diferentes atores sociais no processo de gestão
sociocultural e ambiental e no entendimento de seus papéis como agentes e cidadãos
para a melhoria da qualidade de vida individual e coletiva na APA de Praia Mole. Este
enfoque se dará através do desenvolvimento de ações culturais, de mobilização, de
comunicação, ações multiplicadoras e transformadoras, a serem executadas em um
processo participativo contínuo e permanente. Visa capacitar/ habilitar os diferentes
atores sociais e todos os stakeholders para uma atuação efetiva na valorização dos ativos
ambientais.
Além de privilegiar os aspectos arqueológicos quando relacionados à proteção dos sítios
arqueológicos que forem descobertos por meio de atividades de escavação, aterramento
e terraplanagem.
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Integrar e compatibilizar as diversas ações do Subprograma que envolvam gestão
sociocultural e ambiental.
Garantir que a gestão sociocultural e ambiental perpasse e atue como elo de
integração entre os diferentes programas ambientais previstos nos produtos
provenientes do Subprograma e dos demais Subprogramas.



Implantar estratégias de relação de parceria, convivência e co-responsabilidade com
os diferentes stakeholders do Subprograma.



Capacitar, treinar e sensibilizar todos os funcionários e trabalhadores contratados e
sub-contratados sobre os procedimentos adequados para as diversas interfaces de
relacionamento com as comunidades existentes na APA de Praia Mole.
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Contribuir por meio de ações de educação, sensibilização e comunicação para a
conservação dos estuários, lagoas e praia situados dentro dos limites da APA de
Praia Mole, bem como para a conservação, manutenção, vigilância e gestão das
áreas de preservação permanente, nos moldes definidos no Plano de Manejo.



Estimular que a população residente, visitante, funcionários e prestadores de serviços
atuem proativamente na conservação das áreas comuns da região, áreas de maior
sensibilidade ambiental, áreas verdes e demais áreas de interesse relevante da APA
de Praia Mole.



Estimular ações de conservação e manutenção dos equipamentos públicos, dos
equipamentos de coleta seletiva dos resíduos sólidos e das instalações necessárias
ao perfeito funcionamento integrado dos resíduos sólidos.



Levantar os sítios arqueológicos da APA para formar um cadastro que subsidie as
ações de conservação, recuperação e monitoramento dos mesmos.



Promover a pesquisa científica dos sítios arqueológicos, bem como sua conservação e
divulgação com o intuito de tornar o patrimônio arqueológico conhecido por
moradores, usuários e interessados em geral.

- DIRETRIZES
A APA de Praia Mole, como já devidamente detalhado no Plano de Manejo, é cercada por
ecossistemas que necessitam de proteção, por serem verdadeiros ativos ambientais cujo
uso adequado e preservação passam a compor o núcleo central estratégico do
Subprograma.
De acordo com o diagnóstico realizado, a referida área encontra-se identificada como
zona de turismo, veraneio e lazer, limitada por áreas de ativos ambientais significativos.
Para isso, fica registrado que o Subprograma visa estimular o turismo, inclusive ecológico,
bem como a preservação desses ativos ambientais.
Tal como mencionado no item dos Usos e Conservação da APA, o objetivo de criação de
novas áreas – de veraneio, recreativas e potencialização das áreas já existentes –, se
complementa através da ênfase atribuída aos usos turísticos e de lazer, sem prejuízo da
preservação de grandes áreas de matas, aqui entendido como principal diretriz para a
valorização e qualificação da área e do Subprograma para ela concebida.
Além disso, a região da APA de Praia Mole apresenta potencial para a ocorrência de
sítios arqueológicos. Esses sítios são bens culturais de alto grau de relevância científica e
pública, que resgatam a história das populações originais. Entretanto, para preservá-los,
faz-se necessário o estudo científico e a divulgação dos resultados para a sociedade.
As atividades de escavação e terraplanagem na APA devem ser executadas de forma
cautelosa em observância aos possíveis sítios arqueológicos da área.
De modo geral, observa-se que a região encontra nos recursos naturais disponíveis um
pré-requisito essencial à realização dos objetivos do Subprograma, na medida em que se
apóia em uma idéia de urbanização que integra os vários espaços construídos e naturais.
CPM RT 002/10
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Tal característica incorpora uma diferença significativa em relação a outros projetos já
existentes no litoral estadual, e mesmo brasileiro.
- ATIVIDADES E SUBATIVIDADES
ATIVIDADES
Levantamento de informações e a
elaboração de cadastros que possibilitem
o conhecimento vertical e horizontal do
perfil socioeconômico da população da
APA de Praia Mole.
Ações socioculturais e de gestão
ambiental para o aumento da autoestima da população e valorização social
e cultural que vão responder pelo
crescimento econômico da região.
Mobilização dos representantes de
residentes e moradores, ONGs, técnicos
e gestores públicos, setor produtivo de
comércio e serviços, pescadores e
marisqueiras.
Ações de sensibilização a partir da
mobilização dos atores promovendo
reuniões, exibição de vídeos e palestras
sobre gestão ambiental.
Projeto de Qualificação através de minicursos, oficinas temáticas abrangendo
diferentes
temas
pertinentes
às
diferentes unidades de ação da APA de
Praia Mole.
Ações de habilitação para formar
dinamizadores e multiplicadores entre os
funcionários da APA de Praia Mole,
moradores e turistas.
Ações de orientação à adoção de
normas propostas que para que se
efetivem
procedimentos
social
e
ambientalmente
adequados
aos
objetivos da APA de Praia Mole.
Ações de prevenção e conscientização
para que os moradores observem as
questões ambientais para a prevenção
de impactos ambientais.
Divulgação
dos
resultados
prospecção arqueológica, em caso
atividade que implique movimentação
solo (escavação, terraplanagem
aterramento)

de
de
de
ou

SUBATIVIDADES
Identifização de flutuações, mobilidade e inserções, entre outras variáveis
de forma a garantir a adequação das atividades, estratégias e instrumentos,
em relação à cultura e às realidades regionais.
Análise de envolvimento para qualificar a teia de relações que abrange a
região, identificando grupos pró-ativos nos bairros e de interesse à
participação, organizações não-governamentais e governamentais que
atuam na área da educação e de gestão ambiental, suas inserções nos
demais núcleos institucionais.
Envolver, basicamente, a convocação dos interessados locais através de
visitas, divulgação de convites, cartazes e outros instrumentos de
comunicação, uso dos meios de comunicação locais formais e informais
(rádios comunitárias), entre outros.
Neste momento apresentam-se todas as fases e componentes do
Subprograma com seus respectivos produtos esperados e o papel de cada
ator social na condução dos trabalhos e na sustentabilidade futura.
Abordagem de temas divididos em núcleo temático geral e núcleo temático
específico. Poderão ser criadas comissões temáticas compostas por
representantes dos diferentes bairros ou por temas de interesse.
A ação estaria no destaque à preservação das áreas de interesse
ambiental, reciclagem e coleta seletiva, proteção à fauna e flora,
preservação de áreas verdes, praças, jardins, da orla, da praia, entre
outros.
O intuito é criar uma nova relação entre o morador e o seu ambiente, cujos
resultados se manifestarão em uma redução de danos ambientais e sociais.
A atividade tem ainda a capacidade e o potencial de transformar a
consciência dos usuários da região, o que se refletirá em mudanças de
comportamentos e atitudes no conjunto das atividades subseqüentes
realizadas por estes indivíduos.
A presença antrópica massiva resulta em eventual pressão à fauna silvetre
no entorno dos bairros, principalmente nos fragmentos. Dessa forma,
buscará proibir a captura, caça e pesca predatória, bem como sobre
aquelas referentes à extração de material botânico, supressão irregular de
vegetação e outras questões relevantes.
Delimitação de sítios arqueológicos encontrados nas atividades de
prospecção
Realizar resgate arqueológico e/ou medidas que assegurem a preservação
dos sítios identificados.

- RESULTADOS ESPERADOS


Elaboração de materiais a serem utilizados nas capacitações técnicas e durante todas
as atividades a serem executadas segundo os temas geradores aqui sugeridos:



Gestão ambiental da APA de Praia Mole.



Ciclo de Vida do Produto do Desenvolvimento Turístico e de Lazer.
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Responsabilidade Socioambiental da APA de Praia Mole.



Ativos Ambientais – O Meio Ambiente, a Arte e a Cultura na APA de Praia Mole.



Recursos naturais e o desenvolvimento econômico e social.



Gestão dos Resíduos Sólidos (Lixo – Reuso – Reciclagem – Redução –
Armazenamento – Coleta – Tratamento e Destino Final).



Poluição.



Preservação Ambiental (Mata Atlântica e ecossistemas associados, Prevenindo e
Conservando, Leis de Proteção à Fauna e Flora, SNUC – Sistema Nacional de
Unidades de Conservação).



Sítios arqueológicos identificados nas atividades de prospecção delimitados.



Divulgação dos resultados de prospecção arqueológica em caso de atividade que
implique movimentação de solo (escavação, terraplanagem ou aterramento) para
reconhecimento do patrimônio arqueológico conhecido por moradores, usuários e
interessados em geral.



Resgate arqueológico e/ou medidas que assegurem a preservação dos sítios
identificados.

- REQUISITOS


Para implantação e desenvolvimento das atividades e subatividades do Subprograma
deverão ser contatadas as seguintes instituições principais:



Secretarias Estadual e Municipal de Educação – os contatos deverão visar estabelecer
parcerias/ convênios e participar na elaboração de propostas para o desenvolvimento
das ações nas escolas públicas do Ensino Fundamental e Médio da região.



Secretarias Estadual e Municipal de Meio Ambiente – os contatos serão estabelecidos
visando à participação na elaboração das propostas e oferta de resursos humanos,
bem como de recursos materiais à execução.



Agências de Fomento – as instituições serão contatadas visando subsidiar a
elaboração de propostas e contribuir para o desenvolvimento de ações e parcerias.



Instituições e Equipes envolvidas com os Programas Ambientais – o desenvolvimento
das ações de educação ambiental relacionadas aos Subprogramas Ambientais
implicará estreito contato com as equipes e instituições responsáveis por sua
implantação e desenvolvimento.



Com relação à proposta pertinente aos estudos arqueológicos, faz-se necessária a
presença de Sítios Arqueológicos
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12.6.4 PROGRAMA DE USO PÚBLICO

 SUBPROGRAMA DE RECREAÇÃO E TURISMO
- OBJETIVO GERAL
O Subprograma de Recreação e Turismo Sustentável tem como objetivos ordenar,
orientar, direcionar, estruturar e monitorar a visitação e recreação para os diferentes tipos
de público a fim de valorizar o patrimônio natural e cultural da APA, incentivar sua
conservação, formar uma consciência ambientalista através da vivência e interpretação
do ambiente e promover oportunidades para o empreendedorismo, cogestão e parcerias
com instituições públicas, privadas e não governamentais, sempre de forma integrada às
comunidades e ao desenvolvimento local.
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Propiciar aos visitantes e comunidade residente a oportunidade de conhecer e visitar
áreas relevantes para a conservação da biodiversidade e recursos naturais, assim
como os aspectos socioculturais da região de inserção da APA de Praia Mole, bem
como a recreação em contato com a natureza.



Proporcionar à comunidade local uma aproximação com a UC em consonância com
diretrizes de conservação da área protegida, esclarecendo o valor ambiental da área e
manejo dos recursos naturais.



Minimizar os impactos da visitação nas lagoas e praias da APA de Praia Mole.



Fomentar o desenvolvimento socioeconômico da comunidade local mediante um
planejamento adequado da visitação e recreação na Unidade.



Garantir a segurança e o bem-estar dos visitantes.



Assegurar a satisfação dos visitantes por meio do estabelecimento de diretrizes de
visitação das zonas e atrativos naturais.



Desenvolver consciência e respeito ambiental e cultural.



Fornecer experiências positivas para ambos: visitantes e moradores.



Fornecer benefícios financeiros para a população local.

- DIRETRIZES
As atividades de recreação e turismo deverão ser realizadas de acordo com programas e
projetos a serem elaborados, contemplando medidas de segurança, guias e condutores, e
trilhas interpretativas.
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As atividades de recreação e turismo direcionadas para as áreas de alta sensibilidade
(lagoas de Carapebus e Baú e áreas com presença de Vegetação de Florestas
Secundárias e restinga) devem ser objeto de maiores cuidados quando da elaboração de
Projetos e Subprogramas.
Estas ações de inserção interinstitucionais poderão atender demandas específicas da
população inserida na APA de Praia Mole, bem como da população da Região
Metropolitana da Grande Vitória (RMGV), além de apoiar o fortalecimento da organização
e gestão compartilhada da APA no que concerne às questões ambientais. Por exemplo, a
despeito do alcance dos objetivos principais deste Subprograma quanto à manutenção e
preservação dos equipamentos, infraestrutura, pólos de lazer, de turismo, de proteção
ambiental, preservação dos estuários, e das áreas prioritárias à conservação ambiental,
das áreas comunitárias e do seu entorno, uma série de carências sociais permanecem
relacionadas à educação, ao transporte, aos acessos, ao lazer, à saúde e ao emprego, à
renda, entre outras. Estas carências compõem a realidade do entorno da APA tornando-a
impossível isolá-las dos processos e das ações para a recreação e o turismo
componentes dos objetivos específicos. Sendo assim, fica clara que a necessidade de
introduzir na proposta de trabalho ações de articulação e integração interinstitucional, cujo
objetivo será de convergir, complementar e potencializar respostas às carências sociais
de forma integrada e interdisciplinar.
- ATIVIDADES/SUBATIVIDADES
ATIVIDADES
Pesquisa de implantação
naturais de fauna

de atratores

Estímulo ao desenvolvimento turístico na
APA de Praia Mole

Proporcionar atividades recreativas
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SUBATIVIDADES
Elaborar projeto visando à utilização de atratores de fauna, como sítio de
recreação e promoção do turismo de observação de fauna.
Capacitação de condutores (guias) turísticos locais
Elaboração e execução de projeto de turismo sustentável, incluindo
esportes como surfe e canoagem
Capacitação aos prestadores de serviço quanto ao atendimento e
hospitalidade, higiene e manipulação de alimentos
Divulgação das oportunidades de turismo e visitação da APA de Praia
Mole
Elaboração de roteiros interpretativos a partir do mapeamento das trilhas
sugeridas e melhoradas
Promover a prática de observação de aves como atividade recreativa e
educativa para as diferentes faixas etárias do público visitante da APA
Estabelecer parceria com as secretarias municipal e estadual de turismo
e o SEBRAE para qualificação e divulgação do turismo
Implantação de um sistema de sinalização turística com base no manual
de identidade visual da unidade
Implantação de postos turísticos e informativos onde se possam
comercializar artesanatos e benfeitorias locais
Articular com a Secretaria Municipal de Esporte da Serra a criação de
escolinhas de surfe, futsal e futebol para as crianças e jovens das
comunidades locais
Criação de passeios ecológicos
Parceria com Secretaria de Saúde – PROEF – acompanhamento ao
exercício físico
Criação e implantação de pistas ecológica (calçadão) para passeios e
caminhadas (articular com prefeitura)
Criação e implantação de ciclovias (articular com prefeitura)
Identificar área e elaborar projeto para implantação de atracadouro e um
deck para barcos na lagoa de Carapebus
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- RESULTADOS ESPERADOS


Atratores de fauna implantados.



Condutores (guias) turísticos locais capacitados e treinados.



Projeto de turismo sustentável elaborado e executado relacionado à atividade de
Pesquisa.



Prestadores de serviço capacitados quanto ao atendimento e hospitalidade, higiene e
manipulação de alimentos.



Parcerias firmadas para qualificação e divulgação do turismo de lazer.



Sistema de sinalização e postos de atendimento turístico implantados.



Escolinhas de surfe, futsal e futebol para as crianças e jovens das comunidades locais
em funcionamento a partir de parcerias/ articulação com a Secretaria Municipal de
Esporte e demais Secretarias de interesse para as atividades desenvolvidas.



Projeto de atracadouro e deck para barcos na lagoa de Carapebus implantado.

- REQUISITOS


Existência de projetos relacionados às atividades recreativas e turísticas.



Implementação da infraestrutura de apoio aos trabalhos e projetos relacionados às
atividades recreativas e turísticas.



Promoção anual de atualização técnica do corpo funcional que atua na gestão
ambiental e na educação ambiental em conceitos básicos de ecologia e normas
jurídicas, observando-se a necessidade de aprimoramento das diretrizes deste
Subprograma.



Material de informação e divulgação.



Equipamentos de apoio aos trabalhos e ações relacionadas ao Subprograma.

 SUBPROGRAMA DE INTERPRETAÇÃO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL
- OBJETIVO GERAL
Construir valores, conceitos, habilidades e atitudes que possibilitem o entendimento da
realidade de vida e a atuação lúdica e responsável de atores sociais individuais e
coletivos no ambiente de forma a afirmá-los como elementos estratégicos na formação da
consciência ambiental.
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- OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Aumentar a satisfação e aproveitamento dos moradores e visitantes, considerando
que a maioria da população da Região Metropolitana da Grande Vitória (RMGV) está
em vantagem devido a proximidade da UC em relação a outras UCs estaduais. Ou
seja, há um grande potencial a ser aproveitado.



Propiciar aos visitantes a utilização de certos mecanismos interpretativos, no intuito de
minimizar o impacto sobre as áreas de maior sensibilidade das lagoas de Carapebus e
Baú e áreas com presença de vegetação de florestas secundárias e restinga, e
também a fim de moldar suas atitudes e características de conduta para melhor
apreciação do ambiente.



Induzir os visitantes à aplicação de soluções ecológicas aos ambientes nos quais têm
influência.



Fazer compreensível aos usuários da APA de Praia Mole o papel que o IEMA
desempenha como gestor da unidade.



Induzir a sociedade (residente e visitante) a uma melhor compreensão da natureza,
por meio de um contato direto com as comunidades animais e vegetais.



Informar e sensibilizar os visitantes e atores locais para obtenção de apoio à
conservação da biodiversidade e proteção ao patrimônio natural.



Promover a interpretação e educação ambiental nas atividades de uso público na APA
de Praia Mole.



Tornar a visitação um conhecimento acessível, motivador, de desfrute e satisfação do
homem no ambiente natural.



Proteger os recursos naturais através da apreciação e compreensão de seu valor
ecológico e ambiental, reduzindo, desta forma, o vandalismo.



Introduzir na Educação Ambiental a conservação de espécies de plantas raras e
ameaçadas como parte do processo de manutenção da biodiversidade.
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- DIRETRIZES
Deverá ser elaborado projeto de interpretação e educação ambiental para a APA de Praia
Mole que contemple o sistema de sinalização educativa e interpretativa e de integração
com os visitantes e atores locais.
Os instrumentos de interpretação e educação ambiental deverão ser criados em
linguagem adequada e específica para a APA de Praia Mole, utilizando os recursos
naturais/culturais mais característicos desta Unidade.
O zoneamento da unidade deverá estar exposto no Centro de Visitantes.
Deverá ser elaborado material interpretativo (fotos e vídeos) sobre os recursos naturais da
APA a serem expostos no Centro de Visitantes.
Serão implementados os roteiros interpretativos em consonância com o subprograma de
Recreação e Turismo que integra o Programa de Uso Público.
Os guardas florestais, condutores locais e demais funcionários do IEMA que irão atender
os visitantes da APA devem ser devidamente capacitados para: promover a sensibilização
ambiental do visitante; respeitar e fazer respeitar as normas gerais da APA e as definidas
no zoneamento; promover a compreensão da função dos gestores no que se refere à
conservação dos recursos naturais.
Deverá ser promovida anualmente a atualização técnica do corpo funcional que atua na
Unidade em conceitos básicos de ecologia, educação ambiental e normas jurídicas,
observando-se a necessidade de aprimoramento das diretrizes deste Plano de Manejo.
Este subprograma deverá subsidiar o de integração com a população residente no
desenvolvimento de estratégias para maior conhecimento sobre a APA de Praia Mole.
- ATIVIDADES/SUBATIVIDADES
ATIVIDADES
Elaborar e executar projeto de Educação
Ambiental formal e informal
Dotar a unidade de Sede Administrativa, Centro
de Vivência, Posto de Fiscalização, quiosque e
mirante com infraestrutura básica

Implantação de atratores naturais de fauna

CPM RT 002/10
Setembro/11

SUBATIVIDADES
Elaborar e executar projeto de Educação Ambiental formal e informal
que contemple as ações elencadas no subprograma de
Interpretação e Educação Ambiental e Patrimonial e conscientização
ambiental e outras que se fizerem pertinentes.
Elaborar e implantar projeto de Sede Administrativa, Centro de
Vivência, Posto de Fiscalização, quiosque e mirante.
Dotar de infraestrutura a sede e unidades descentralizadas com
equipamentos básicos, tais como mesa de escritório e cadeira, linha
telefônica, rádio comunicador, bebedouro e alojamento com cama
beliche e colchões
Selecionar e identificar áreas para implantação dos atratores de
fauna
Implantar um jardim com plantas nativas da região, que floresçam e
frutifiquem durante todo o ano com o objetivo de atrair a avifauna e
entomofauna, utilizando-o na educação ambiental

811

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

ATIVIDADES
Criação da patrulha ambiental mirim

Elaborar cartilha ou guia de campo com as
espécies da fauna e flora mais representativas
da unidade, com destaque para espécies raras e
ameaçadas

SUBATIVIDADES
Qualificar estudantes com temas ambientais relativos à gestão da
APA com finalidade de difundir conceitos e boas prática no contexto
familiar/escolar
Distribuir as cartilhas com a finalidade de promover a conservação
ambiental e a divulgação da APA para os visitantes, moradores,
professores e estudantes da região
Qualificar os professores e condutores/guias para a utilização da
cartilha em seus trabalhos para promover a educação e
sensibilização ambiental
Divulgação da fauna e flora a fim de incentivar a conservação da
APA
Incluir na cartilha aspectos relacionados com distribuição geográfica,
utilidade, relacionamento fauna x flora, para subsidiar atividade de
educação ambiental
Oficina de teatro envolvendo as escolas focando temas ambientais
Promover festival de música com temas ambientais
Projeção de filmes de caráter ambiental

Promoção de atividades e eventos culturais

Implantação de trilhas interpretativas

Realizar concurso fotográfico e de desenho visando à aquisição de
matéria-prima para elaboração de materiais educativos
Criação de coleção entomológica educativa
Realização de oficinas e rodas educativas sobre a biodiversidade
local
Organização de visitas monitoradas à APA
Realização de palestras sobre Educação Patrimonial
Identificação e seleção das áreas a serem utilizadas para
interpretação
Fechamento das trilhas inadequadas existentes
Elaboração de projeto de trilhas interpretativas priorizando materiais
ambientalmente corretos e os temas representativos da APA
(planície e tabuleiros costeiros, formação e tipos de praia, restinga e
áreas alagadas, lagoas e fauna e flora local) com base no manual
de identidade visual da unidade
Elaboração de folders interpretativos
Elaboração de projeto de trilha lacustre

Orientação para uso do fogo e prevenção
contra incêndios

CPM RT 002/10
Setembro/11

Realizar cursos de queima controlada na região
Elaborar e executar um programa educativo de prevenção contra
incêndios, considerando informações como: prejuízos com os
incêndios florestais, danos ambientais, cuidados na queima
controlada, aspectos legais do uso do fogo, etc.
Orientação quanto à necessidade de confecção de aceiros e como
fazê-los
Formar grupo de teatro com envolvimento das escolas, focando a
prevenção e combate aos incêndios florestais e queimadas
Proferir palestras em escolas sobre prevenção e o combate a
incêndios florestais e queimadas
Realização de cursos sobre efeitos dos incêndios florestais e das
queimadas nas áreas naturais
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- RESULTADOS ESPERADOS
Os resultados esperados devem ser definidos em conformidade com os objetivos
especificados neste Subprograma. Para cada resultado desejado e pretendido deve-se
escolher um indicador que seja mensurável em diferentes etapas e cujas variáveis de
quantificação sejam objetivamente verificáveis e compatíveis com o montante de recursos
existentes no projeto para o monitoramento das diferentes etapas:


Dados, Pesquisas, Estudos Socioeconômicos e ambientais e Relatórios das ações
devidamente registrados e monitorados.



Número de participantes das atividades (cursos, palestras, campanhas, eventos)
registrado em livro de visitas para demarcação das ações.



Fotografia e vídeos documentários produzidos e divulgados.



Quantidade de materiais de comunicação produzidos, editados e utilizados.



Processos educativos da APA desenvolvidos e implementados.



Sistemas de interpretação ambiental desenvolvidos e implementados.



Visitantes conscientizados do papel fundamental que a APA representa para a
conservação da biodiversidade da Mata Atlântica.



Visitantes estimulados ao aprendizado pela infraestrutura e os serviços oferecidos.



Medição de resultados pelos indicadores apontados no Subprograma de Interpretação
e Educação Ambiental.

- REQUISITOS






Disponibilidade de Recursos financeiros.
Disponibilidade de equipe de Interpretação/ formação em Educação Ambiental.
Disponibilidade de equipe de guias e monitores.
Disponibilidade de infraestrutura adequada.
Existência de Projeto de Interpretação e Educação Ambiental.

 SUBPROGRAMA DE RELAÇÕES PÚBLICAS
- OBJETIVO GERAL
O objetivo geral deste programa é divulgar a APA de Praia Mole para seu público
prioritário de forma clara e coordenada, favorecendo a atração e a integração dos atores
sociais diretamente relacionados à gestão eficiente da UC e ao cumprimento do seu
objetivo de Manejo.

CPM RT 002/10
Setembro/11
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- OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Apoiar todos os Programas de Manejo definidos para a APA de Praia Mole.



Incrementar o desenvolvimento sustentável da região.



Divulgar as normas de funcionamento e de uso público estabelecidas no Plano de
Manejo.



Divulgar as normas de comportamento compatíveis com o ecoturismo, consolidando
assim a conscientização da população residente e visitante.



Apoiar os programas de Uso Público e de Educação Ambiental do Plano de Manejo na
definição de estratégias e produção de materiais de comunicação.

- DIRETRIZES
A divulgação deve privilegiar como temas os objetivos institucionais da APA, seus
atributos naturais e atrativos turísticos, normas de funcionamento e de uso público e suas
interfaces com o cotidiano das populações residentes e visitantes, sejam tanto sob o
aspecto da geração de oportunidades quanto da necessidade de adequação de usos.
A população residente e dos bairros vizinhos, usuários das lagoas e praia, turistas e
funcionários do IEMA deverão identificar os limites da APA e respeitar as normas
previstas para a unidade constante neste Plano de Manejo. O sentimento de
pertencimento e cuidado com a APA deverá ser despertado pela comunidade residente.
- ATIVIDADES/SUBATIVIDADES
ATIVIDADES

SUBATIVIDADES

Elaboração de Plano de Comunicação da
APA

Criação de um informativo da APA contendo as principais ações e
recomendações de controle preservação
Elaboração e distribuição de spots nas rádios locais
Formação de um banco de endereços físicos e eletrônicos
Elaboração, envio e distribuição de Informativos eletrônicos, jornal e
fôlder da APA
Palestras educativas e de conscientização nas escolas e centros
comunitários
Elaboração de vídeo institucional
Captação de mídia espontânea de rádio, jornais, revistas e TV

- RESULTADOS ESPERADOS





Plano de Comunicação Social elaborado e executado.
Produtos de Comunicação elaborados e divulgados.
Reuniões e Eventos realizados.
Sentimento de pertencimento e cuidado com a APA despertado na população
residente.

CPM RT 002/10
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- REQUISITOS




Disponibilidade de Recursos Humanos e Financeiros.
Infraestrutura adequada para o atendimento às ações e ao público em geral.
Projeto de Comunicação Social.

12.6.5 PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO COM A POPULAÇÃO RESIDENTE

 SUBPROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL
- OBJETIVO GERAL
Promover a integração socioambiental por intermédio da transmissão do conhecimento
acerca dos recursos naturais, da valorização do ambiente e das relações homemambiente.
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Fornecer abordagens adequadas que possam conduzir a promoção da conservação e da
sustentabilidade na utilização dos recursos naturais, maximizando a experiência na
Unidade e propiciando o desenvolvimento local.
Promover a compreensão do meio ambiente natural, sociocultural e das suas interrelações na UC, e a adoção de atitudes adequadas à proteção e conservação da
biodiversidade e do patrimônio natural, por intermédio da Sensibilização e
Conscientização Ambiental.
- DIRETRIZES
O público envolvido (moradores e visitantes) deverá conhecer o potencial ecológico da
APA, desenvolver ações que ampliem o conhecimento sobre as questões socioambientais
e promover mudança de hábitos e atitudes para melhor qualidade de vida.
As lideranças locais deverão estar envolvidas para buscar a sensibilização e efetiva
participação voltada para o exercício da cidadania, da necessidade da proteção dos
ecossistemas locais e uso sustentável dos recursos naturais.
O sentimento de pertencimento e cuidado sobre a APA de Praia Mole deverá ser
despertado nas comunidades residentes.

CPM RT 002/10
Setembro/11
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- ATIVIDADES/ SUBATIVIDADES
ATIVIDADES

SUBATIVIDADES

Elaborar
e
executar
projeto
de
conscientização e sensibilização ambiental

Executar campanhas de sensibilização e conscientização, visando coibir
a disposição e lançamento de resíduos sólidos
Executar campanhas de sensibilização quanto à utilização de aparelhos
de som em desacordo com a legislação municipal
Realizar trabalho contínuo de educação e interação com as
comunidades da APA, a fim de diminuir a quantidade de lixo descartada
na lagoa e na praia.
Envolver a população no Conselho Gestor e comissões técnicas
destinadas à promoção, indução e potencialização de atividades
compatíveis com a conservação e preservação da UC
Organizar ciclo de palestras para informar sobre objetivos, finalidades
da APA, destacar os aspectos relevantes da biodiversidade existente,
as normas gerais que disciplinam o uso do solo e dos recursos naturais
a partir da legislação ambiental.

- RESULTADOS ESPERADOS


Projeto de conscientização e sensibilização ambiental com moradores da APA
elaborado e executado.



Moradores sensibilizados e conscientizados quanto à disposição e lançamento de
resíduos sólidos em locais apropriados, bem como sobre a utilização de som de
acordo com a legislação municipal.



Moradores conscientizados do papel fundamental que a APA representa para a
conservação da biodiversidade do ecossistema da Mata Atlântica.



Moradores estimulados ao aprendizado pelos serviços oferecidos.



Moradores informados e orientados por pessoal preparado na área de educação e
interpretação ambiental.

- REQUISITOS






Disponibilidade de Recursos financeiros.
Equipe de Interpretação/ Educação Ambiental treinada.
Equipe de guias e monitores capacitada.
Infraestrutura implantada.
Projeto de conscientização da APA.

 SUBPROGRAMA COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL
- OBJETIVO GERAL
Estreitar as relações institucionais de forma a permitir oportunidades para o
desenvolvimento da APA de Praia Mole e cumprimento de seus objetivos de criação.

CPM RT 002/10
Setembro/11
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- OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Desenvolver ações voltadas à integração da APA com políticas e programas regionais
e locais.



Obter o apoio das organizações não governamentais locais para a gestão da APA.



Obter apoio do poder público, iniciativa privada e sociedade em geral para ações de
proteção e desenvolvimento sustentável da APA.



Identificar programas setoriais da região compatíveis com os programas de manejo e
aplicá-los na gestão da APA.

- DIRETRIZES
Aprofundar os níveis de relacionamento tanto com organismos públicos federais,
estaduais e municipais quanto com instituições privadas atuantes na região e no entorno.
- ATIVIDADES/SUBATIVIDADES
ATIVIDADES

SUBATIVIDADES
Estabelecimento de convênios com instituições privadas e/ou públicas para a
capacitação e treinamento dos agentes ambientais
Elaborar e estabelecer instrumento normativo para viabilizar parceria com OSCIP
conforme Arts. 21 a 24 do Decreto 4.340 de 2002

Estabelecimento de parcerias
interinstitucionais para auxílio à
gestão da APA

Firmar parceria para recuperação da área da ETE da Cesan e usá-la em atividades
de educação ambiental
Estabelecer acordos de cooperação técnica com ONGs, universidades e outras
instituições de ensino e pesquisa, para o desenvolvimento de ações previstas nos
programas do plano de manejo da APA.
Estabelecer acordo de cooperação técnica com a Prefeitura Municipal de Serra
para o desenvolvimento das ações previstas nos programas de manejo da APA.
Estabelecer parcerias com a CIA. de Polícia Ambiental, IDAF e IBAMA para auxiliar
na fiscalização da APA.
Buscar apoio do Ministério Público para o cumprimento das leis e reparação dos
danos causados ao ambiente.

- RESULTADOS ESPERADOS


Parcerias, convênios, acordos
monitoramento firmados.



Parceria com a Cesan para recuperação da área da ETE estabelecida.

CPM RT 002/10
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para

817

capacitação,

treinamento,

pesquisa

e

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental
(APA) de Praia Mole, Serra / ES
Rev. 01

- REQUISITOS





Recursos financeiros disponíveis.
Estabelecimento de Parcerias.
Recursos Humanos treinados.
Infraestrutura adequada.

12.6.6 PROGRAMA DE ALTERNATIVA DE RENDA

 SUBPROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE E CAPACITAÇÃO
- OBJETIVO GERAL
Assegurar a sustentabilidade da APA mediante a regularização da utilização dos recursos
naturais e o incremento das opções de trabalho para a população local em consonância
com os preceitos da conservação.
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Incentivar os moradores quanto ao desenvolvimento de projetos de reciclagem de
resíduos sólidos.



Promover o aumento da sensibilidade dos pescadores às ações de desenvolvimento
organizacional e de controle dos recursos ambientais de que dependem.



Incentivar o desenvolvimento de hortas sustentáveis com ênfase nas essências
medicinais em propriedades no interior da APA de forma a gerar recursos financeiros.



Contribuir na implementação de projetos de ecoturismo no interior da APA, visando à
geração de renda para a comunidade local, valorizando a região e sensibilizando os
visitantes quanto à necessidade da conservação ambiental.

- DIRETRIZES
Deverão ser elaborados projetos específicos
desenvolvimento, inserindo a comunidade local.

de

incentivo

às

alternativas

de

Os projetos de alternativas de renda devem necessariamente estar baseados em práticas
que não impliquem elevação do impacto ambiental na APA.
A convivência concomitante das comunidades residentes, das populações que fazem uso
dos recursos naturais, do comércio e serviços com os possíveis impactos e degradação
ambiental provoca o surgimento de alguns conflitos de natureza socioambiental.

CPM RT 002/10
Setembro/11
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A composição dos possíveis conflitos socioambientais faz parte das premissas
metodológicas do presente Subprograma. Essa abordagem considera também a
educação ambiental como instrumento de gestão à sustentabilidade e capacitação que
leva à participação dos atores sociais à construção dos sujeitos coletivos e à constante
composição, oposição e negociação entre interesses individuais e coletivos em torno da
apropriação dos bens naturais e culturais.
Pode-se afirmar que todos os problemas socioambientais são formas de conflitos sociais
entre interesses individuais e coletivos, envolvendo a relação natureza – sociedade.
Assim, travam-se, em torno de problemas socioambientais, confrontos entre atores
sociais que defendem diferentes fórmulas para a gestão dos bens coletivos de uso
comum, seguindo lógicas próprias a cada um deles. Cabe aqui ser criativo a medida que
as experimentações e as boas ideias produzirem consonância com as expectativas dos
envolvidos.
Por isso, não adentrar em atividades com precisão, sem antes constituir os elos
necessários à adoção de novas condutas e sugestões.
- ATIVIDADES/SUBATIVIDADES
ATIVIDADES

SUBATIVIDADES
Elaborar e executar projeto de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos,
contemplando a reciclagem
Cadastrar e firmar parcerias com cooperativas, sucateiros e indústrias
que recebem materiais recicláveis

Projeto de Gestão de Resíduos Sólidos
Urbanos

Projeto de coleta de Aroeira

Criação de horta comunitária

Estruturação de cooperativa de pescadores

Formação e
condutores

CPM RT 002/10
Setembro/11

treinamento

de

guias

e

Dotar a APA de um ecoposto para receber o lixo separado.
Estimular a criação e associativismo de catadores e de materiais
recicláveis
Realizar palestras para estudantes das escolas locais sobre a coleta
seletiva, legislação para coleta de embalagens e potencial econômico da
atividade.
Elaborar e executar projeto de utilização sustentável da vegetação de
Aroeira no interior da APA
Elaboração do Projeto básico da horta
Aquisição de Infraestrutura básica para construção da horta
Aquisição de equipamentos básicos para operação da horta
Aquisição de mudas (em especial essências medicinais) e insumos
Plantio e cultivo das espécies
Curso de capacitação em utilização das plantas
Elaborar e executar projeto de beneficiamento do pescado
Cadastrar os pescadores, fornecendo carteirinha de pesca
Dotar a cooperativa de infraestrutura
Elaboração e execução de projeto voltado à pesca artesanal com área
de processamento e venda de pescado para Carapebus
Formação, treinamento e capacitação de guias/monitores de campo para
condução de observadores de aves na APA
Formação, treinamento e capacitação de guias e condutores em
ecoturismo e turismo rural
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ATIVIDADES

Promover Cursos e Oficinas de Gestão de
Resíduos Sólidos Urbanos

Oficinas de artesanato

Oficinas de Culinária

SUBATIVIDADES
Promover cursos e oficinas voltadas para moradores, usando o
reaproveitamento de materiais usados, como: plástico, metais, madeiras
e outros resíduos que iriam para a lixeira (arte com garrafa pet, arte com
jornal, arte com papel reciclado artesanal, pufe de pet, vassoura de pet,
etc.).
Promover cursos e oficinas para professores da rede de ensino público
local que desejem variar o cotidiano de suas aulas com jogos e
brincadeiras educativas sobre lixo e reciclagem.
Incentivar por meio de cursos de capacitação a produção do artesanato
com motivos inerentes aos recursos naturais da APA de forma a fornecer
aos turistas opções de consumo. Estes produtos devem ser vendidos em
Ecoloja no Centro de Visitante da APA e contemplados no programa de
visita da unidade.
Incentivar e orientar a comunidade da APA quanto à adesão ao
Programa SEBRAE artesanato que tem como produtos trabalhados a
cerâmica, conchas, cristal, escama de peixe, fibras naturais, madeira,
mármore e granito, panelas de barro e papel marché.
Promover, com o apoio de SEBRAE, cursos de culinária dirigidos às
comunidades da APA com o propósito de valorizar os produtos da região
e gerar alternativa de renda.

- RESULTADOS ESPERADOS









Projeto de reciclagem elaborado e executado.
Projeto de utilização sustentável da vegetação de aroeira elaborado e executado.
Projeto de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos elaborado e executado
Horta comunitária implantada e em funcionamento
Cooperativa de pescadores estruturada e em funcionamento
Projeto voltado à pesca artesanal em execução
Guias e condutores formados e treinados
Cursos e oficinas realizadas

- REQUISITOS




Recursos financeiros disponíveis.
Recursos humanos disponíveis.
Parcerias firmadas.

12.6.7 PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DA APA

 SUBPROGRAMA DE GESTÃO INSTITUCIONAL
- OBJETIVO GERAL
Aperfeiçoar a estrutura de gestão e gerenciamento da APA de Praia Mole.

CPM RT 002/10
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- OBJETIVOS ESPECÍFICOS




Formular e implementar o sistema de gestão da APA de Praia Mole.
Assegurar a disponibilidade de recursos financeiros para a gestão eficaz.
Instituir e garantir o funcionamento do Conselho Gestor da APA de Praia Mole por
meio de mecanismos de controle e regulamentação.

- DIRETRIZES
O IEMA deverá retomar as discussões junto ao Conselho Gestor da APA de Praia Mole.
O IEMA e os representantes do Conselho Gestor da APA serão responsáveis pela
elaboração do Regimento Interno do Conselho, a ser instituído de modo participativo.
O Conselho Gestor da APA de Praia Mole terá caráter consultivo, no âmbito de suas
atribuições, e será presidido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Recursos
Hídricos, em atendimento ao que determina a Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, em seu
artigo 15, parágrafo quinto, através de representante indicado por aquela Secretaria para
exercer o cargo de Presidente ou, nos casos de seu impedimento, através de seu
suplente.
O Regimento estabelecerá as normas de organização e funcionamento do Conselho
Gestor da APA de Praia Mole, em atendimento ao Artigo 5º do Decreto de sua criação Nº
3.802-N, de 29 de dezembro de 1994, publicado no Diário Oficial de 30 de dezembro de
1994 e conforme estabelecem a Lei 9985, de 18 de julho de 1000, e o Decreto 4340, de
22 de agosto de 2002.
A expressão Comissão de Gerenciamento da APA de Praia Mole, constante do Decreto
Nº 3.802-N, de 29 de dezembro de 1994, deverá ser substituída, para todos os fins, por
Conselho Gestor da APA de Praia Mole assim como sua composição, conceito e as
atribuições.
O IEMA e os representantes do Conselho Gestor da APA serão responsáveis pela
elaboração do Regimento Interno do Conselho.
Deverão ser planejados e aprimorados os sistemas de controles financeiros e captação
de recursos.
- ATIVIDADES/ SUBATIVIDADES
ATIVIDADES

Conselho Gestor da APA

SUBATIVIDADES
Realizar um processo de debate e mobilização dos atores sociais para
formalizar o Conselho Gestor da APA
Instituir regimento interno do Conselho Gestor
Constituir Grupos de Trabalho
Elaborar Plano de Trabalho
Promover a capacitação do Conselho da APA e garantir a qualificação contínua
dos recursos humanos dedicados à gestão.

CPM RT 002/10
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ATIVIDADES

SUBATIVIDADES
Elaborar e acompanhar a execução do POA para garantir a realização de seus
objetivos e metas.
Assegurar a disponibilidade dos recursos financeiros comprometidos em
orçamento aprovado.
Avaliar os passivos ambientais e legais existentes na área da APA, bem como
sua respectiva forma de compensação ambiental.

Elaborar Plano Operativo Anual para
a gestão da APA

- RESULTADOS ESPERADOS






Atores sociais mobilizados para formar o conselho consultivo da APA.
Conselho consultivo instituído.
Regimento interno do conselho elaborado e instituído.
Representantes do conselho capacitados.
Plano operativo elaborado.

- REQUISITOS




Recursos humanos e financeiros disponíveis.
Representantes do conselho capacitados.
Infraestrutura e equipamentos disponíveis.

 SUBPROGRAMA

DE

INFRAESTRUTURA,

EQUIPAMENTOS

E

RECURSOS

HUMANOS
- OBJETIVO GERAL
Este Subprograma tem como objetivo geral dotar e manter a APA de infraestrutura básica
de forma a permitir o desenvolvimento da UC e o atendimento das atividades previstas
nos demais programas do Plano de Manejo.
- OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Dotar a APA de pessoal capacitado.



Implantar equipamentos e instalações específicas.



Monitorar periodicamente o andamento e o sucesso dos objetivos da APA e dos
programas estabelecidos no Plano de Manejo.

- DIRETRIZES
Para o desenvolvimento desse programa, faz-se necessária a utilização de pessoal
especializado, bem como a definição de projetos e procedimentos para a implantação e
manutenção de infraestrutura e aquisição de equipamentos necessários ao
funcionamento da UC.
CPM RT 002/10
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- ATIVIDADES/ SUBATIVIDADES
ATIVIDADES

Dotação de infraestrutura básica

Implantar projeto de sinalização
conforme previsto no manual de
identidade visual da unidade

Dotação de Recursos Humanos
básica

CPM RT 002/10
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SUBATIVIDADES
Elaborar projetos arquitetônicos para as instalações funcionais da APA, seguindo
padrões a serem estabelecidos, e preferencialmente em conformidade com a
paisagem
Prover a unidade de infraestrutura própria e assegurar a manutenção das boas
condições das instalações de trabalho
Definir e adquirir área para instalação da sede administrativa e centro de
visitante.
Avaliar a viabilidade de aquisição de terras para instalação da sede
administrativa e centro de visitantes da APA.
Equipar a sede administrativa (composta por auditório, escritório, sala de
exposições, área de lazer e recreação e sinalização) com equipamentos básicos
e funcionais (mesa, cadeiras, armário, arquivo, mesa de reunião, mesa para
computador, data-show, telão, placas de sinalização, ar condicionado) e de
campo (máquina fotográfica, GPS, outros).
Equipar a sede da APA com rádio, um automóvel básico e rádio, equipamentos
de segurança (botas e perneiras), facão, machado, lanternas e equipamentos de
primeiros socorros.
Criar e centralizar, na sede administrativa, um banco de dados sobre a APA,
contendo todas as informações sobre pesquisas desenvolvidas no local e
atividades licenciadas dentro de seu perímetro.
Assegurar a manutenção dos equipamentos de trabalho de escritório e de
campo.
Adquirir equipamentos para o desenvolvimento de ações de educação e
interpretação ambiental em parceria com instituições públicas e privadas.
Definir locais estratégicos e criar centros de apoio para atividades
descentralizadas de fiscalização, atividades especiais de educação ambiental e
administração, compatíveis com o plano de manejo da APA.
Definir a quantidade de postos de fiscalização a serem distribuídos em pontos
estratégicos da APA.
Deverão ser utilizados, sempre que possível, nos projetos arquitetônicos, painéis
solares, fossas sépticas, tijolos ecológicos, materiais e estruturas ecologicamente
sustentáveis.
Elaborar e implantar projetos paisagísticos para as instalações funcionais.
Elaborar projetos adequados para o sistema de tratamento de efluentes
hidrossanitários das instalações da APA
Fazer levantamento e adquirir equipamentos necessários para uma brigada
composta por cerca de 14 a 21 brigadistas de combate a incêndios florestais,
com sua especificação técnica e quantificação
Sinalização da balneabilidade das lagoas e praias
Sinalização da segurança no mar e nas lagoas, alertando para risco de
afogamento
Sinalização das vias de acesso sobre os aspectos relevantes da APA
Sinalização vertical e portal ou totem nas entradas principais da APA
Demarcação e sinalização das APPs
Equipar a UC com recursos humanos em quantidade e qualidade suficiente à
boa gestão da APA com, no mínimo, os seguintes técnicos: 1 gerente, 1 técnico
de educação ambiental, 1 apoio administrativo, 3 guarda-parques, 2 serviços
gerais, 2 vigilantes patrimoniais.
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- RESULTADOS ESPERADOS







Programas de manejo implementados.
Rotina de administração e manutenção estabelecida.
Equipamentos bem conservados e em bom estado para uso.
Infraestrutura e equipamentos adequados e operantes.
Recursos humanos necessários ao funcionamento da APA em número suficiente e
devidamente capacitados.
Projeto de sinalização elaborado e implementado.

- REQUISITOS






Recursos financeiros disponíveis.
Recursos humanos disponíveis.
Documentos administrativos elaborados.
Comprometimento dos atores envolvidos com a gestão da Unidade na implementação
do Plano de Manejo.
Projeto de sinalização.

A seguir é apresentada uma planilha com a consolidação dos Programas de Manejo
(Tabela 12.6.7-1)
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Tabela 12.6.7-1: Programas de Manejo.
PROGRAMAS

SUBPROGRAMAS

ATIVIDADES

Ações de fiscalização das atividades pesqueiras

Levantamento, fiscalização e controle de atividades potencialmente poluidoras
das águas nas bacias hidrográficas
Fiscalização
Ações de fiscalização de combate à coleta de espécies vegetais e caça

Estruturação para Fiscalização
Segurança Patrimonial
Ações de fiscalização das ocupações irregulares
Ações e fiscalização e prevenção a incêndios florestais e queimadas

Programa de Proteção

Prevenção e Combate
Incêndios Florestais

a

Elaborar e executar Plano de Prevenção e Combate a incêndios Florestais e
queimadas específico para a APA, conforme o art. 12 do Decreto nº 2704-R, de
17 de março de 2011, que cria o Plano de Prevenção e Combate a Incêndios
Florestais - PREVINES

Projeto de Agentes Voluntários

Controle de resíduos sólidos

Controle Ambiental
Controle de adensamento populacional
Regularização do uso das APPs nas zonas de conservação prioritária e de
conservação e uso sustentável

Ações de fiscalização e controle de invasões
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SUBATIVIDADES
Apoiar o projeto Tamar na fiscalização das desovas de Tartarugas Marinhas na orla da Praia Mole e Praia de Carapebus
Elaborar e executar um plano de fiscalização integrada contendo rotinas de fiscalização, a fim de controlar a utilização
de redes com malhas proibidas e de que sejam respeitadas as leis de tamanhos mínimos de captura de espécies
ameaçadas
Fiscalizar a atuação dos pescadores nos períodos de defeso das espécies, em especial o Robalo (Centropomus
undecimalis), Corvina(Micropogonias furnieri) e Sardinha (Harengula clupeola)
Levantar, fiscalizar e buscar a eliminação de lançamentos de efluentes, incluindo esgotos sanitários tratados, nas
bacias de drenagem das lagoas da APA
Promover a redução do lançamento de poluentes originários de origem difusa, incluindo erosão de solos, nas bacias de
drenagem das lagoas.
Articular a universalização da coleta e o tratamento de esgotos sanitários nas bacias de drenagem das lagoas,
direcionando os esgotos tratados para outras bacias em parceria entre município e Cesan.
Executar fiscalizações periódicas de combate a coleta de espécies vegetais (em especial aroeira, bromélias e espécies
enquadradas como raras e ameaçadas) e a caça de espécies cinegéticas (em especial rã-manteiga, jiboia, jacaré-depapo-amarelo, teiú)
Incluir nas ações de fiscalização a retirada de poleiros e armadilhas artesanais
Equipar a sede da APA com rádio, um automóvel com tração 4x4 e rádio, equipamentos de segurança (botas e
perneiras), facão, machado, lanternas e equipamentos de primeiros socorros.
Contratar segurança patrimonial para a sede administrativa e centro de educação ambiental.
Elaborar um plano de fiscalização integrada contendo rotinas de fiscalização, de modo a coibir e desestimular
ocupações irregulares
Fiscalizar as ocupações irregulares sistematicamente de forma a coibi-las
Elaborar e executar plano de vigilância pré e pós-incêndio, que contemple medidas de vigilância por meio de rondas a
pé, de motos, carro ou via câmeras de monitoramento
Estabelecimento de parcerias entre instituições públicas e privadas, bem como com a sociedade civil para redução dos
custos e otimização dos recursos disponíveis.
Apoio a atividades de queima controlada no que se refere ao controle de uso de fogo nas atividades no interior da APA
Elaboração de Planos Operativos de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais anualmente
Investigar e definir causas e locais de ocorrência de incêndios gerando um mapa das áreas de risco da APA
Capacitar e orientar agentes de fiscalização e guarda-parques quanto a medidas básicas de ações quando da
ocorrência de incêndios, tais como a utilização de técnicas e métodos consagrados de combate, elaboração de registro
de ocorrência de incêndio, estudo de sua origem e causa etc.
Aquisição de equipamentos de combate a incêndios florestais
Formação, capacitação e estruturação da brigada voluntária, guarda-parques e funcionários da APA
Elaborar e executar Projeto de Educação Ambiental com enfoque à prevenção e combate de incêndios florestais
Orientação aos visitantes e moradores quanto à prevenção de incêndios florestais conforme o art. 13 do Decreto nº
2704-R, de 17 de março de 2011
Cadastrar proprietários e responsáveis dos remanescentes florestais da APA
Criar e fortalecer os grupos de agentes ambientais dos bairros envolvidos
Formação de agentes ambientais voluntários (com moldes no programa do Ibama) – Patrulha Goiamum
Colaborar na elaboração e execução de projeto de reciclagem de resíduos sólidos.
Colaborar na elaboração e execução de projeto de coleta seletiva.
Colaborar na elaboração e execução de projeto de conscientização ambiental quanto à disposição final dos resíduos
sólidos.
Articular junto ao município a alocação de coletores de lixo nos locais de maior incidência de lançamento de resíduos
sólidos e entulhos de construção civil.
Articular junto ao município para a eliminação de todos os pontos de resíduos domésticos localizados às margens do
cinturão verde
Envolver e estimular a comunidade no sentido de fiscalizar e coibir ações de lançamento de resíduos sólidos em locais
não apropriados.
Fazer cumprir as diretrizes de ocupação estabelecidas no Plano Diretor Municipal para essa região.
Fiscalizar o cumprimento dessas diretrizes.
Demarcar as Áreas de Preservação Permanente (APPs).
Mapear e cadastrar os imóveis em APPs.
Indicar os imóveis a serem removidos das APPs.
Demarcar, sinalizar e cercar as APPs não passíveis de ocupação.
Acompanhar os novos processos de licenciamento de loteamentos dentro da APA.
Regularizar os loteamentos existentes dentro da APA que não possuem licença ambiental na Prefeitura Municipal da
Serra.
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Tabela 12.6.7-1: Programas de Manejo. Continuação.
PROGRAMAS

SUBPROGRAMAS

ATIVIDADES

SUBATIVIDADES
Aprofundar o conhecimento da ictiofauna na lagoa de Carapebus, em especial a Corvina (Micropogonias furnieri),
espécie ameaçada de sobre-explotação, de forma a avaliar o grau de ameaça e propor medidas de conservação
da espécie.
Realizar estudo de pesquisa científica sazonal para compreender a influência de fatores naturais e antrópicos
sobre a distribuição das espécies de peixes na lagoa de Carapebus
Aprofundar o conhecimento da anfibiofauna e herpetofauna na APA de Praia Mole, em especial as espécies
Arcovomer cf. passarellii, Allobates capixaba e Cnemidophorus nativo.
Aperfeiçoar o conhecimento ornitológico na APA de Praia Mole, com o incremento de novos estudos de campo,
dando ênfase à dinâmica da avifauna em paisagens em processo de recuperação ambiental.
Estudo específico sobre a viabilidade de manejo sustentável com a vegetação de aroeira no interior da APA
Ampliar a listagem florística para se estabelecer a Flora da UC, fornecendo base para estudos avançados na
área, bem como de Educação Ambiental
Pesquisa relacionada a fenologia, chuva de sementes, polinização, mecanismos de dispersão de sementes,
germinação de sementes e estabelecimento e desenvolvimento de plântulas
Identificação de novas espécies raras segundo Plantas Raras do Brasil.
Identificação e marcação de matrizes de espécies de plantas raras e ameaçadas para utilização em processos de
recuperação.
Obtenção de informações relacionadas à biologia de espécies plantas raras e ameaçadas importantes nos
processos de manejo e recuperação.
Definição dos processos que induziram espécies de plantas a ocorrerem em baixa densidade, auxiliando o
processo de recuperação de áreas degradadas.
Investigar as causas e impactos da abertura artificial da Lagoa de Carapebus.

Projeto de aprofundamento científico - meio biótico

Pesquisa Científica

Projeto de aprofundamento científico - meio físico
Projeto de aprofundamento científico - meio antrópico

Pesquisa arqueológica
Pesquisa participante e entrevistas com grupos focais e resultados de pesquisa socioeconômica e ambiental do
perfil e fluxo do visitante
Apresentar resultados semestrais ou anuais das pesquisas para a comunidade e gestores.

Projeto de pesquisa do perfil e fluxo do visitante da APA

Pesquisa e Monitoramento

Levantamento, cadastro, divulgação e captação de parcerias para
realização de pesquisas científicas

Divulgar os resultados das pesquisas científicas em linguagem acessível.
Promover estudos de identificação e ocorrência de espécies ameaçadas, espécies-chave e status de
conservação.
Realizar monitoramento da fauna terrestre e aquática com a realização de pelo menos duas excursões anuais de
coleta/observação via RAP, uma no período seco e outra no período chuvoso, para o acompanhamento das
possíveis alterações ambientais nos próximos cinco anos.
Realizar monitoramento das desovas de tartarugas marinhas na Praia Mole
Realizar monitoramento de vazões e parâmetros físico-químicos e bacteriológicos de cursos de água da APA,
similar ao realizado no Diagnóstico, com frequência trimestral.
Realizar batimetrias das lagoas e análise de evolução de assoreamento, a cada 4 (quatro) anos.

Monitoramento da Fauna da APA

Monitoramento

Levantar e cadastrar pesquisadores, grupos e instituições de pesquisa que elaboraram ou desejem elaborar
estudos na APA.
Estabelecer parcerias com universidades e instituições de pesquisa que se mostrem interessadas e capacitadas
para a realização das pesquisas prioritárias.
Divulgar as necessidades e oportunidades para as pesquisas que irão subsidiar o Plano de Manejo da APA de
Praia Mole para instituições de pesquisa através de informativo e solicitar a submissão de projetos.
Divulgar os resultados das pesquisas em nível científico através de Informativo.

Monitoramento qualiquantitativo dos recursos hídricos da APA

Acompanhar os níveis de água da lagoa, com frequência diária.
Monitoramento da balneabilidade das lagoas
Monitoramento da expansão das macrófitas aquáticas das lagoas
Monitoramento dos projetos de restauração/recuperação de áreas degradadas em especial nas zonas de
recuperação
Monitoramento da "chuva de sementes" de espécies enquadradas como raras e ameaçadas

Monitoramento da Flora da APA
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Tabela 12.6.7-1: Programas de Manejo. Continuação.
PROGRAMAS

SUBPROGRAMAS

ATIVIDADES

SUBATIVIDADES
Construção e manutenção de viveiro de plantas nativas da região para recuperação de áreas degradadas
Utilizar e dar ênfase em espécies de plantas raras e ameaçadas na recuperação
Elaborar projeto de recuperação das matas ciliares.
Execução de reflorestamentos nas zonas de recuperação

Projeto de Recuperação/Restauração de Áreas Degradadas

Estímulo a formação de grupos de reflorestamento voluntário
Auxilio técnico aos reflorestamentos em consonância com o projeto de Recuperação/Restauração de Áreas
Degradadas
Definir e indicar as trilhas a serem desativadas e as que permanecerão ativas

Manejo da Flora

Reduzir o aporte de nutrientes lançados nas lagoas

Controle da expansão das macrófitas aquáticas nas lagoas
Combate e erradicação das espécies exóticas de acordo com a Instrução
Normativa do Iema n.º 03 de 05 de fevereiro de 2007
Combate e erradicação das espécies exóticas
Manejo da fauna
Projeto de conservação de fauna endêmica, rara e ameaçada
Manejo
dos
Recursos
Naturais e Culturais

Manejo
Culturais

dos

Aspectos

Levantamento de informações e a elaboração de cadastros que possibilitem
o conhecimento vertical e horizontal do perfil socioeconômico da população
da APA de Praia Mole.
Ações socioculturais e de gestão ambiental para o aumento da auto- estima
da população e valorização social e cultural que vão responder pelo
crescimento econômico da região.
Mobilização dos representantes de residentes e moradores, ONGs,
técnicos e gestores públicos, setor produtivo de comércio e serviços,
pescadores e marisqueiras.
Ações de sensibilização a partir da mobilização dos atores promovendo
reuniões, exibição de vídeos e palestras sobre gestão ambiental.
Projeto de Qualificação através de mini-cursos, oficinas temáticas
abrangendo diferentes temas pertinentes às diferentes unidades de ação
da APA de Praia Mole.
Ações de habilitação para formar dinamizadores e multiplicadores entre os
funcionários da APA de Praia Mole, moradores e turistas.
Ações de orientação à adoção de normas propostas que para que se
efetivem procedimentos social e ambientalmente adequados aos objetivos
da APA de Praia Mole.
Ações de prevenção e conscientização para que os moradores observem
as questões ambientais para a prevenção de impactos ambientais.
Divulgação dos resultados de prospecção arqueológica em caso de
atividade que implique movimentação de solo (escavação, terraplanagem
ou aterramento)
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Retirada das macrófitas segundo orientações técnicas
Acompanhar a erradicação das espécies vegetais exóticas existentes na APA
Implementar o controle da introdução de espécies exóticas de acordo com a Instrução Normativa do Iema n.º 03
de 05 de fevereiro de 2007
Elaboração e execução de projeto visando à erradicação das espécies exóticas aquáticas nas lagoas, em
especial o bagre africano e a tilápia
Firmar parceria com centro de zoonoses para castração de animais domésticos de rua
Elaborar e executar projeto específico de conservação de duas espécies de anfíbios: Allobates capixaba e
Arcovomer cf. passarellii.
Elaborar e executar projeto de reintrodução de aves nativas localmente extintas (p.ex. Mimus gilvus) incluindo
análise da ocorrência histórica de espécies na região
Identifização de flutuações, mobilidade e inserções, entre outras variáveis de forma a garantir a adequação das
atividades, estratégias e instrumentos, em relação à cultura e às realidades regionais.
Análise de envolvimento para qualificar a teia de relações que abrange a região, identificando grupos pró-ativos
nos bairros e de interesse à participação, organizações não-governamentais e governamentais que atuam na
área da educação e de gestão ambiental, suas inserções nos demais núcleos institucionais.
Envolver, basicamente, a convocação dos interessados locais através de visitas, divulgação de convites, cartazes
e outros instrumentos de comunicação, uso dos meios de comunicação locais formais e informais (rádios
comunitárias), entre outros.
Neste momento apresentam-se todas as fases e componentes do Subprograma com seus respectivos produtos
esperados e o papel de cada ator social na condução dos trabalhos e na sustentabilidade futura.
Abordagem de temas divididos em núcleo temático geral e núcleo temático específico. Poderão ser criadas
comissões temáticas compostas por representantes dos diferentes bairros ou por temas de interesse.
A ação estaria no destaque à preservação das áreas de interesse ambiental, reciclagem e coleta seletiva,
proteção à fauna e flora, preservação de áreas verdes, praças, jardins, da orla, da praia, entre outros.
O intuito é criar uma nova relação entre o morador e o seu ambiente, cujos resultados se manifestarão em uma
redução de danos ambientais e sociais. A atividade tem ainda a capacidade e o potencial de transformar a
consciência dos usuários da região, o que se refletirá em mudanças de comportamentos e atitudes no conjunto
das atividades subseqüentes realizadas por estes indivíduos.
A presença antrópica massiva resulta em eventual pressão à fauna silvetre no entorno dos bairros, principalmente
nos fragmentos. Dessa forma, buscará proibir a captura, caça e pesca predatória, bem como sobre aquelas
referentes à extração de material botânico, supressão irregular de vegetação e outras questões relevantes.
Delimitação de sítios arqueológicos encontrados nas atividades de prospecção
Realizar resgate arqueológico e / ou medidas que assegurem a preservação dos sítios identificados.
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Tabela 12.6.7-1: Programas de Manejo. Continuação.
PROGRAMAS

SUBPROGRAMAS

ATIVIDADES
Pesquisa de implantação de atratores naturais de fauna

Estímulo ao desenvolvimento turístico na APA

Recreação e Turismo

Proporcionar atividades recreativas

Elaborar e executar projeto de Educação Ambiental formal e informal
Dotar a unidade de Sede Administrativa, Centro de Vivência, Posto de
Fiscalização, quiosque e mirante com infraestrutura básica
Uso Público
Implantação de atratores naturais de fauna
Criação da patrulha ambiental mirim

Elaborar cartilha ou guia de campo com as espécies da fauna e flora mais
representativas da unidade, com destaque para espécies raras e
ameaçadas
Interpretação e Educação
Ambiental e Patrimonial

Promoção de atividades e eventos culturais

Implantação de trilhas interpretativas
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SUBATIVIDADES
Elaborar projeto visando à utilização de atratores de fauna, como sítio de recreação e promoção do turismo de
observação de fauna.
Capacitação de condutores (guias) turísticos locais
Elaboração e execução de projeto de turismo sustentável, incluindo esportes como surfe e canoagem
Capacitação dos prestadores de serviço quanto ao atendimento e hospitalidade, higiene e manipulação de
alimentos
Elaboração de roteiros interpretativos a partir do mapeamento das trilhas sugeridas e melhoradas
Divulgação das oportunidades de turismo e visitação da APA
Promover a prática de observação de aves como atividade recreativa e educativa para as diferentes faixas etárias
do público visitante da APA
Estabelecer parceria com as secretarias municipal e estadual de turismo e o SEBRAE para qualificação e
divulgação do turismo
Implantação de um sistema de sinalização turística com base no manual de identidade visual da unidade
Implantação de postos turísticos e informativos onde se possam comercializar artesanatos e benfeitorias locais
Articular com a Secretaria Municipal de Esporte da Serra a a criação de escolinhas de surfe, futsal e futebol para
as crianças e jovens das comunidades locais
Criação de passeios ecológicos
Parceria com Secretaria de Saúde – PROEF – acompanhamento ao exercício físico
Criação e implantação de pistas ecológicas (calçadão) para passeios e caminhadas (articular com prefeitura)
Criação e implantação de ciclovias (articular com prefeitura)
Identificar área e elaborar projeto para implantação de atracadouro e deck para barcos na lagoa de Carapebus
Elaborar e executar projeto de Educação Ambiental formal e informal que contemple as ações elencadas no
subprograma de Interpretação e Educação Ambiental e Patrimonial e conscientização ambiental e outras que se
fizerem pertinentes.
Elaborar e implantar projeto de Sede Administrativa, Centro de Vivência, Posto de Fiscalização, quiosque e
mirante.
Dotar de infraestrutura a sede e unidades descentralizadas com equipamentos básicos tais como mesa de
escritório e cadeira, linha telefônica, rádio comunicador, bebedouro e alojamento com cama beliche e colchões
Selecionar e identificar áreas para implantação dos atratores de fauna
Implantar um jardim com plantas nativas da região, que floresçam e frutifiquem durante todo o ano com o objetivo
de atrair a avifauna e entomofauna, utilizando-o na educação ambiental
Qualificar estudantes com temas ambientais relativos à gestão da APA com finalidade de difundir conceitos e
boas práticas no contexto familiar/escolar
Distribuir as cartilhas com a finalidade de promover a conservação ambiental e a divulgação da APA para os
visitantes, moradores, professores e estudantes da região
Qualificar os professores e condutores/guias para a utilização da cartilha em seus trabalhos, promovendo a
educação e sensibilização ambiental
Divulgação da fauna e flora a fim de incentivar a conservação da APA
Incluir na cartilha aspectos relacionados com distribuição geográfica, utilidade, relacionamento fauna x flora, para
subsidiar atividade de educação ambiental
Oficina de teatro envolvendo as escolas focando temas ambientais
Promover festival de música com temas ambientais
Projeção de filmes de caráter ambiental
Realizar concurso fotográfico e de desenho visando à aquisição de materiais para elaboração de materiais
educativos
Criação de coleção entomológica educativa
Realização de oficinas e rodas educativas sobre a biodiversidade local
Organização de visitas monitoradas à APA
Realização de palestras sobre Educação Patrimonial
Identificação e seleção das áreas a serem utilizadas para interpretação
Fechamento das trilhas inadequadas existentes
Elaboração de projeto de trilhas interpretativas priorizando materiais ambientalmente corretos e os temas
representativos da APA (planície e tabuleiros costeiros, formação e tipos de praia, restinga e áreas alagadas,
lagoas e fauna e flora local) com base no manual de identidade visual da unidade
Elaboração de folders interpretativos
Elaboração de projeto de trilha lacustre
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Tabela 12.6.7-1: Programas de Manejo. Continuação.
PROGRAMAS

SUBPROGRAMAS

ATIVIDADES

SUBATIVIDADES
Realizar cursos de queima controlada na região
Elaborar e executar um programa educativo de prevenção contra incêndios, considerando informações como:
prejuízos com os incêndios florestais, danos ambientais, cuidados na queima controlada, aspectos legais do uso
do fogo, etc.
Orientação quanto à necessidade de confecção de aceiros e como fazê-los
Formar grupo de teatro com envolvimento das escolas, focando a prevenção e combate aos incêndios florestais e
queimadas
Proferir palestras em escolas sobre prevenção e o combate a incêndios florestais e queimadas

Orientação para uso do fogo e prevenção contra incêndios

Realização de cursos sobre efeitos dos incêndios florestais e das queimadas nas áreas naturais
Criação de um informativo da APA contendo as principais ações e recomendações de controle e de preservação
Elaboração e distribuição de spots nas rádios locais
Formação de um banco de endereços físicos e eletrônicos
Relações Públicas

Elaboração de Plano de Comunicação da APA

Elaboração, envio e distribuição de Informativos eletrônicos, jornal e fôlder da APA
Palestras educativas e de conscientização nas escolas e centros comunitários
Elaboração de vídeo institucional

Conscientização Ambiental

Elaborar e executar projeto de conscientização e sensibilização ambiental

Cooperação Institucional

Estabelecimento de parcerias interinstitucionais para auxílio à gestão da
APA

Integração com a população
residente

Captação de mídia espontânea de rádio, jornais, revistas e TV
Executar campanhas de sensibilização e conscientização visando coibir a disposição e lançamento de resíduos
sólidos
Executar campanhas de sensibilização quanto à utilização de aparelhos de som em desacordo com a legislação
municipal
Realizar trabalho contínuo de educação e interação com as comunidades da APA, a fim de diminuir a quantidade
de lixo descartada na lagoa e na praia.
Envolver a população no Conselho Gestor e comissões técnicas destinadas à promoção, indução e
potencialização de atividades compatíveis com a conservação e preservação da UC
Organizar ciclo de palestras para informar sobre objetivos, finalidades da APA, destacar os aspectos relevantes
da biodiversidade existente, as normas gerais que disciplinam o uso do solo e dos recursos naturais a partir da
legislação ambiental.
Estabelecimento de convênios com instituições privadas e/ou públicas para a capacitação e treinamento dos
agentes ambientais
Estabelecer instrumento normativo para viabilizar parceria com OSCIP conforme Arts. 21 a 24 do Decreto 4.340
de 2002
Firmar parceria para recuperação da área da ETE da Cesan e usá-la em atividades de educação ambiental
Estabelecer acordos de cooperação técnica com ONGs, universidades e outras instituições de ensino e pesquisa,
para o desenvolvimento de ações previstas nos programas do plano de manejo da APA.
Estabelecer acordo de cooperação técnica com a Prefeitura Municipal de Serra para o desenvolvimento das
ações previstas nos programas de manejo da APA.
Estabelecer parcerias com a CIA. de Polícia Ambiental, IDAF e IBAMA para auxiliar na fiscalização da APA.
Buscar apoio do Ministério Público para o cumprimento das leis e reparação dos danos causados ao ambiente.
Elaborar e executar projeto de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, contemplando a reciclagem
Cadastrar e firmar parcerias com cooperativas, sucateiros e indústrias que recebem materiais recicláveis

Alternativas de Renda

CPM RT 002/10
Setembro/11

Sustentabilidade e
Capacitação

Projeto de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos

Dotar a APA de um ecoposto para receber o lixo separado.

Projeto de coleta de Aroeira

Estimular a criação e associativismo de catadores e de materiais recicláveis
Realizar palestras para estudantes das escolas locais sobre a coleta seletiva, legislação para coleta de
embalagens e potencial econômico da atividade.
Elaborar e executar projeto de utilização sustentável da vegetação de Aroeira no interior da APA
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PROGRAMAS

SUBPROGRAMAS

ATIVIDADES

SUBATIVIDADES
Elaboração do Projeto básico da horta
Aquisição de Infraestrutura básica para construção da horta
Aquisição de equipamentos básicos para operação da horta

Criação, manutenção e operação de horta comunitária

Aquisição de mudas (em especial essências medicinais) e insumos
Plantio e cultivo das espécies
Curso de capacitação em utilização das plantas
Projeto de beneficiamento do pescado
Cadastrar os pescadores, fornecendo carteirinha de pesca

Estruturação de cooperativa

Dotar a cooperativa de infraestrutura

Formação e treinamento de guias e condutores

Promover Cursos e Oficinas de Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos

Oficinas de artesanato

Oficinas de Culinária

CPM RT 002/10
Setembro/11

830

Projeto de atenção à pesca artesanal com área de processamento e venda de pescado para Carapebus
Formação, treinamento e capacitação de guias/monitores de campo para condução de observadores de aves na
APA
Formação, treinamento e capacitação de guias e condutores em ecoturismo e turismo rural
Promover cursos e oficinas voltadas para moradores, usando o reaproveitamento de materiais usados, como:
plástico, metais, madeiras e outros resíduos que iriam para a lixeira (arte com garrafa pet, arte com jornal, arte
com papel reciclado artesanal, pufe de pet, vassoura de pet, etc).
Promover cursos e oficinas para professores da rede de ensino público local que desejem variar o cotidiano de
suas aulas com jogos e brincadeiras educativas sobre lixo e reciclagem.
Incentivar por meio de cursos de capacitação a produção do artesanato com motivos inerentes aos recursos
naturais da APA de forma a fornecer aos turistas opções de consumo. Estes produtos devem ser vendidos em
Ecoloja no Centro de Visitante da APA e contemplados no programa de visita da unidade.
Incentivar e orientar a comunidade da APA quanto à adesão ao Programa SEBRAE artesanato que tem como
produtos trabalhados a cerâmica, conchas, cristal, escama de peixe, fibras naturais, madeira, mármore e granito,
panelas de barro e papel marché.
Promover com o apoio de SEBRAE cursos de culinária dirigidos às comunidades da APA com o propósito de
valorizar os produtos da região e gerar alternativa de renda.
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Tabela 12.6.7-1: Programas de Manejo. Continuação.
PROGRAMAS

SUBPROGRAMAS

ATIVIDADES

SUBATIVIDADES
Realizar um processo de debate e mobilização dos atores sociais para formalizar o Conselho Gestor da APA
Instituir regimento interno do Conselho Gestor
Constituir Grupos de Trabalho

Conselho Gestor da APA

Elaborar Plano de Trabalho
Promover a capacitação do Conselho da APA e garantir a qualificação contínua dos recursos humanos dedicados

Gestão Institucional

à gestão.
Elaborar e acompanhar a execução do POA para garantir a realização de seus objetivos e metas.
Assegurar a disponibilidade dos recursos financeiros comprometidos em orçamento aprovado.
Avaliar os passivos ambientais e legais existentes na área da APA, bem como sua respectiva forma de
compensação ambiental.
Elaborar projetos arquitetônicos para as instalações funcionais da APA, seguindo padrões a serem estabelecidos,
e preferencialmente em conformidade com a paisagem
Prover a unidade de infraestrutura própria e assegurar a manutenção das boas condições das instalações de
trabalho
Definir e adquirir área para instalação da sede administrativa e centro de visitante.

Elaborar Plano Operativo Anual para a gestão da APA

Avaliar a viabilidade de aquisição de terras para instalação da sede administrativa e centro de visitantes da APA.
Equipar a sede administrativa (composta por auditório, escritório, sala de exposições, área de lazer e recreação e
sinalização) com equipamentos básicos e funcionais (mesa, cadeiras, armário, arquivo, mesa de reunião, mesa
para computador, data-show, telão, placas de sinalização, ar condicionado) e de campo (máquina fotográfica,
GPS, outros).
Equipar a sede da APA com rádio, um automóvel básico e rádio, equipamentos de segurança (botas e perneiras),
facão, machado, lanternas e equipamentos de primeiros socorros.
Criar e centralizar, na sede administrativa, um banco de dados sobre a APA, contendo todas as informações
sobre pesquisas desenvolvidas no local e atividades licenciadas dentro de seu perímetro.
Assegurar a manutenção dos equipamentos de trabalho de escritório e de campo.
Adquirir equipamentos para o desenvolvimento de ações de educação e interpretação ambiental em parceria com
instituições públicas e privadas.
Definir locais estratégicos e criar centros de apoio para atividades descentralizadas de fiscalização, atividades
especiais de educação ambiental e administração, compatíveis com o plano de manejo da APA.
Definir a quantidade de postos de fiscalização a serem distribuídos em pontos estratégicos da APA.
Deverão ser utilizados, sempre que possível, nos projetos arquitetônicos, painéis solares, fossas sépticas, tijolos
ecológicos, materiais e estruturas ecologicamente sustentáveis.
Elaborar e implantar projetos paisagísticos para as instalações funcionais.

Gerenciamento da APA
Dotação de infraestrutura básica

Infraestrutura e
Equipamentos

Elaborar projetos adequados para o sistema de tratamento de efluentes hidrossanitários das instalações da APA
Fazer levantamento e adquirir equipamentos necessários para uma brigada composta por cerca de 14 a 21
brigadistas de combate a incêndios florestais com sua especificação técnica e quantificação
Sinalização da balneabilidade das lagoas e praias
Implantar projeto de sinalização conforme previsto no manual de identidade
visual da unidade

Sinalização das vias de acesso sobre os aspectos relevantes da APA
Sinalização vertical e portal ou totem nas entradas principais da APA
Demarcação e sinalização das APPs
Equipar a UC com recursos humanos em quantidade e qualidade suficiente à boa gestão da APA com no mínimo,
os seguintes técnicos: 1 gerente, 1 técnico de educação ambiental, 1 apoio administrativo, 3 guarda-parques, 2
serviços gerais, 2 vigilantes patrimoniais.

Dotação de Recursos Humanos básica

CPM RT 002/10
Setembro/11

Sinalização da segurança no mar e nas lagoas alertando para risco de afogamento
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