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NOTA TeCNICA IEMAlGEAI W 02/2018
Cariacica, 28 de Fevereiro de 2018.

Assunto: Plano de Educacao Am bient al nas Unidades de Conservacao .

1.

Introdu~ao

Em virtude da demanda solicita da pela Coordenacao de Areas Protegidas da Gerencia de Recursos Naturais
- GRN/CAP, para desenvolver acoes organizadas e processuals de Educacao Ambiental nas Unidades de
conservacao (Parque s Estad uais Mata das Flores, Cachoeira da Furnace e de ltaunas, Re~erva Biol6gica
Duas Bocas e Area de Preservacao Arnblent al Pedra do Elefante), esta Gerencia elaborou uma proposta de
trabalho que se inlclou com a realizacao de oficinas em cada uma das unidadesenvolvidas.
A presente nota tecnl ca t em por obj et ivo apresentar uma breve contextuallzacao do levantamento das
lnforrnacoes e das especif icidades de cada Unidade .

2. Contextualiza~ao
No primeiro semestre de 2016 foi reali zada a apresentacao da proposta metodol6gica aos gestores das
UC's, no audit6rio do Parque Pa ulo Cesar Vinha . Na ocaslao, foram definidas as UC's que iriam aderir e
executar a proposta, alern de recebimento de contrlbulcoes para 0 desenvolvimento do trabalho.
Em momenta posterior, os represent ant es da GRN/CAP e GEA se reuniram para definir os procedimentos a
serem adotados nas oficinas/ at ividades. Ficou estabelecido, a partir da pactuacao entre as gerenclas, que a
etapa de moblllzacao seria realizada pela equipe local e a conducao das oficinas seria responsabilidade da
GEA, tendo como publico alva os ma radores do entorno, assoclacoes, escolas, entidades/Instltulcoes
publicas e privadas, 0 G'Se demais ato res locals, alem da equipe tecnica e guardas ambientais das UC's.
As oficinas foram realizadas em todas as unidades citadas anteriormente e a proposta metodol6gica
I

.

objetivou, atra ves de dinam ica de g ~u po, uma abordagem participativa. As lnforrnacoes coletadas foram
compiladas em planil has, sendo

0

conte tido ajustado conforme as similaridades dos tema ~ e as acoes

sugeridas pelo publico parti cipant e (ver os Anexos I a V).
Ficou definido que 0 prazo previst o para im plement ar as acoes sera de dois anos, sendo importante 0

.

-

acompanhamento e a avaliacao das metas durant e a processo de execucao .

.

Cabe destacar que to das as datas de realizacao das atividades seguiram as deflnlcoes da GRN, conforme
disponibilidade nas agendas de cada

uc.
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2.1

Parque Estadual Mata das Flores

A oficina foi realizada em 31/05/2016, no municipio de Castelo. Apes as apresent ac;: 6es iniciais a equipe
tecnica falou das diretrizes da Polftica Estadual de Educacao Ambient al (Lei nQ 9.265/ 2009), dos crlterlos e
metodologia no desenvolvimento do trabalho, dos objetivos e da import ancia da elaboracao de propostas
na area de Educacao Ambiental para 0 PEMF.

o ,result ado da.oficina esta discriminado abaixo e contern as sugest 6es de t emas, as percepcoes quanta as
potencialidades/fragilidades e as propostas de ac;:ao:
Tema - Dlvulgacao da Unidade de Conservacao
•

Potencialidades: biodiversidade; atributos ecologlcos da UC (cachoeiras, especies unlcas): riqueza de
fauna e flora; diversidade de especies: paisagem; existencia de t rilhas; tu rismo religioso associado a
UC; potencialidade turfstica; eventos sociais do municipi o; localizacao da UC (facll acesso e proximo
ao centro urbano).

•

Fragilidades: ausencla de infraestrutura adequada (cent ro de visit acao): falt a de interacso da UC
com a comunidade; ausencia de material informativo (fo lder, panf let os...); desaproprlacao de areas;
falta de investimento por parte do Governo; falta de art iculacao de programas para dlvulgacao das
acoes: dificuldade de atingir 0 publico alvo; desconheciment o da legislacao ambiental; falta de
conhecimento sobre a. UC; lntegracao da UC com os meios de cornunicacao (Radio, TV...); falta de
recursos em geral; .falt a servidor; contato/cornunicacao (telefone, e-mail, redes sociais); falta de
dlvulgacao do planejamento estrategico (transparencla das acoes).

•

Propostas: producao de material informativo; divulg acao nas mfdias; acessibilidade nas trilhas;
parceria com outras instltulcoes: preparar a UC para visitacao: promover a valorlzacao da UC junto a
populacao: divulgacao nas escolas, igrejas, comunidade; trabalhar 0 projet o b ibliotec~ itinerante nas
escolas para promover a dlvulgacao da UC; identificar parcerias est rat egicas: intensificar a relacao
com os meios de cornunlcacao local; utilizar 0 calendario de event os do municipio para divulgar a
UC; palestras nas escolas e comunidades do entorno; ut ilizar redesde cornunlcacao: identificar
projetos de EA nas escolas.

Tema - Arneacas a Unidade de Conservacao
•

Potencialidades: topografia; organizacao mfnima -das inst it uicoes: proximidade com a area urbana;
ecossistema resiliente.

•

Fragilidades: necessidade de regularnentacao fundlaria : ecossist ema fragll: falta de sensibllizacao da
populacao: falta de conhecimento da leglslacao: recurso humano para a flscalizacao: proximidade
com 0 centro urbano; presence de cac;:adores no int erior e ento rno da UC; ausencla de guardas
ambientais; ausencla de um plano integrado de flsca llzacao: ext racao de madeira dentro da UC;
crescimento urbano desordenado; .existencia de muitas vias de acesso.
,

•

Propostas: intensificar palestras, trilhas, eventos (nas escolas e comunidades); mobilizar e crlar 0
Conselho do Parque; divulgar a legislacao ambiental; trabalhar na biblioteca itinerante as ameac;:as
ao PEMF; realizar "Dia de Campo" envolvendo IDAF, AGERH, INCAPER e gestae da UC (abordar
pratlcas agroecoI6gicas).

~
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Tema - Partlclpacao Social
•

Potenclalldades: calendar io de event os do rnurucrpio: potencial inerente (0 parque e atrativo);
existencla de lnst itu icoes publicas e privadas mobilizadas; integracao da UC com as instltuicdes
publlcas e privadas; part icipacao escolar; 0 tema ambiental esta inserido nas disciplinas das escolas
(interdisciplinar) .

•

Fragilidades: desint eresse; carencia de llderanca: falta de urn conselho; falta de artlculacao: falta de
dlvulgacao: inte gracao: falt a de conheciment o da lmportancla da UC pela comunidade.

•

Propostas: fazer int eracao das famllias com os temas relacionados a UC; rnapear os movimentos
sociais; divulgar urn disque denuncia: crlacao e capacltacao do conselho gestor; criar eventos
diversificados.

Tema - Pesquisa
•

Potencialidades: remanescent e de vegetacao: campo de estudo; receptividade; estrutura e

locallzacao.
.•

Fragilidades: f alta de incent ivo a pesquisa; divulgacao: falta de ldentiflcacao de prioridades de
pesquisa; slstemat izacao dados de pesquisa/ banco de informacoes: falta de estrutura para pesquisa;
falta de seguranca.

•

.Propostas: divu lgacao dos dados; crtacao de vefculo para divulga~ao cientifica; buscar editais
espedficos para as pesquisas em UC; divulgacao dos resultados das pesquisas.

As planilhas elaborada s a part ir do conte udo produzido nas oficlnas embasaram as dlscussoes posteriores.
Destacamos, ainda, que os ite ns descritos acima foram reproduzidos de forma fiel ao exposto/apresentado
nos encontros e uti lizados como mat erial de referencia . Apos analise dessas lnformacoes, a GEA solicitou
uma reunlao com a equlpe/ responsavellls) do PEMF para avaliar os resultados e definir 0 plano de a~ao .

2.2

Parque Estadual Cachoeira da Fuma!;a

A oficina do PECF acont eceu no dia 01/ 06/ 2016, no munidpio de Alegre. Ap6s as apresentacoes iniciais
foram feitas as explanacoes e esclareciment os quanta aos procedimentos para a reallzacao dos trabalhos. .

o

resultado .dest e encont ro est a descrito , abaixo e contern os temas sugeridos, as percepcoes quanta as
potencialidades/fragilidades e as propostas de acao:

Tema - Educacao Ambient al e Pesquisa
•

Potencialidades: diversidade; interacao com a sociedade; comunidade do entorno; potencial para 0
turismo cient ifico; lmport ancia regional; potencial para capacltacao no local; conservacao dos
recursos naturais; agro/ ecot urismo; beleza natural; conselho gestor atuante.

•

Fragilidades: dlvulgacao: t ransport e; financeiro; burocracia; equipe; falta de artlculacao unidade x
lnstltulcao: conheciment o; dist ancla: loglstlca: vlsao do Parque apenas com lazer.

•

Propostas: artic ulacao com inst itu icdes de pesquisa e educacao ambiental; divulgacao dos editais
para pesquisa; transport e; video educat ivo; construcao de material (guias, cartilhas sobre pesquisas);
fortalecimento da Secreta ria de Turismo; capacltacao da comunidade do entorno e elaborar roteiros
para trilhas de Educacao Ambiental.
\
~
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Tema - Partlc lpacao Social e Divulgacao
•

Potencialidades: geracao de emprego e renda; sfmbo lo e referencia regionah ONG's/parcerias;
figura do conselho; educacso: turismo; localidade (regiao em que esta inserida).

•

Fragilidades: transporte; falta de interesse poder publico/ sociedade: dlvulgacao (espac;o e materia l);
falta de infraest rut ura alirnentacao/estadia: faltam meios para divu lgacao: falta retorno social; fa lta
projeto turfstico, questao cultural ou individualista .

• . Propostas: capacltacao da comunidade do entorno; criacao do rote iro tu rfst ico; crlacao de uma
infraestrutura no entcrno: capacitacao e troca de expe rlencla, divulgacao em rede s sociais e mfdias;
parcerias com instltulcoes.
As plan ilhas elaboradas a partir do conteudo produzido nas oficinas em basaram as discussoes posteriores.
Destacamos, ainda, que os it ens descritos acima foram reproduzidos de f orma fiel ao exposto/apresentado
nos enco ntros e utilizados como material de referenda . Ap6s analisedessas info rrnacoes, a GEA solicitou
, uma reunlao com a equ ipe/responsavel(is) do PECF para avaliar os result ados e def inir 0 plano de

2.3

acao,

Area de Preservacao Ambiental Pedra do Elefante

Foram realizados do is encontros em Nova Venecia , sendo um a ofic ina na area urb ana (di a 08/07/2016) e a
outra na area rural (dia 09/07/2016). Os resultados estao descrit os abaixo e cont ern os te mas sugeridos, as per cepcoes quanta as potencialidades/fragi lidades 'e as propostas de -acao :
Tema - Recursos Hfdricos
•

Potencialidades: moradores j a conscientes sobre a pr eservacao dos recursos hfdricos; APA pr6xima
ao centro urbano; conservacao da agua pela flore sta exist ent e; convenlo entre lEMA e Prefeitura
(ut llizacao do espaco da agua pela Prefe ltu ra/lnt egracao): mu it as nascent es; exlstencia de
produtores agroecol6gicos.

•

Fragilidades: nascent es e c6rregos desprotegidos; falta de reservat6 rios de agua: uso inadequado da
agua .na lrrlgacao : uso de agrot6xicos; falta de trata ment o de agua: fa lt a de art lculacao para os
agrlcu ltores sobre 0 correto uso e armazenamento de agua.

•

Propostas: criacao do Cornite Municipal de Educacao Am bient al, inserindo a APA Pedra do Elefante;
, criacao da Camara Tecnlca dentro do Conselho ; parce ria ent re Secret arias, APA, Policia Ambiental e
outros orgaos : levantamento de editais refererites aos pro jetos de recursos hfd ricos; capacitar e
incentivar projetos sobre ref lorest ament o.

.

.

Tema .;.. Divulgacao, Material Dldatico e Eventos
•

Potencialidades: grupo de mulheres envolvidas com art esanat o, gro tu rismo; t urismo rel igioso; grupo
de corredores e ciclistas.

•

Fragilidades: possibilidade de varlas entradas; falta de conduto res: lixo produzido durante os
eventos; falta de inforrnacoes sobre a APA (cartilhas, slnalizacao, panfl et os e dlvu lgacao em geral);
motocross.
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.

Propastas: elab orar plano de manej o proibindo motocross; crlacao de Oecreto Municipal sobre
prolblcao de mot ocross na APA; visit as tecnicas dos agricultores nas regloes turisticas do Sul/ES;
parceria com a escalada " Planet a Vert ical" ; crlacao de uma paglna sobre a APA - Amigos da APA;
convite fot6grafos (para divulgacao de imagens da APA).

a

Tema - Residuos S6lid os no M eio Rural
. ' Potencialidades: compostagem; cnacao da Associacao de Catadores de Materiais Reclclavels e
Recicladores de Nova Venecia - ACAM ARES; reallzacao de oficinas para capacltacao de reuse de
reslduos: coleta selet iva; Cornit e Regio nal de Educacao Ambiental; Conselho da APA.
•

Fragilidades: descart e de embalagem de agrot6xicos; queima de Iixo; falta de coleta; falta de
orientacao em relacao ao dest ino adequado do Iixo.

•

Propostas: or lent acao quanta
compost agem e reaproveitamento de ernbalagens: capacltacao
quanta ao consum o conscient e (reducao da producao dos reslduos]: geracao de renda a partir de
reslduos: solic lta cao ao municipio por coleta de resfduos periodicamente no interior da APA; criacao
de pontos de colet a de lixo seco na APA; mobilizacao da comunidade sobre 0 correto descarte dos
residues : parceri as com inst ituicoes de ensino .

a

Tema - Manejo da Area Rural (agricultu ra, agricultores e trabalhadores rurais)
•

Potencialidades: trabalho com os t rabalhadores locais; Fazenda Santa Rita (espaco modelo);
economia solidarla: horto mercado.

•

Fragilidades: uso excessive do agrot 6xico; falta de conhecimento de como lidar com a falta d'agua:
sistema de lrrlgacao inadequado; falt a de boas praticas agrlcolas: falta de rotacao de culturas; falta
de dlverslflcacao: grandes areas de pastagem; falta de agregacao de valor de produtos
agropecuarlos: uso excessive de agrot 6xico; falta de conhecimento de como lidar com a falta d'agua:
sistema de lrrtgacao inadequado .

•

Propostas: cria r um grupo da APA para trabalhar com os agricultores; busca de parcerias (APA,
SENAI, INCAPER, lOAF); capacita cao quanta dlvers lflcacso agricola; fortalecimento do agroturismo;
divulgar outras propr iedades alern da Fazenda Santa Rita; realizar um 'Dla de Campo" com varlas
institulcoes present es; Iimit ar um a entrada na APA e criar meios alternativos de transporte; crlacao
de rotas turlsticas dent ro da APA; capaclt acao sobre tecnicas de convlvencla com a seca; criar um
grupo da APA para t rabalhar com os agricult ores.

a

Tema - Residues S6lid os
•

Potencialidades: com post agem .

•

Fragilidades: descart e de embalagem de agrot6xicos; ausencla de coleta de Iixo.

•

Propostas: separacao do lixo urnido e lixo seco; capacitacao para a coleta seletiva; elaboracao de
material educat ivo; capacit acao para fabrlcacao de artesanatos a partir de reslduos reclclavels:
instalar sinallza cao educativa .

Tema - Recursos Hldrl cos

•

Potencialidades: exist encia de nascent es.

•
•

Fragilidades: seca em perfodo mu it o extenso.
Propostas: real lzacao " Dia de .Campo" com todas as institulcoes com atuacao na area rural: SEAG,
lOAF, INCAPER, lEM A, Prefe it ura, AGERH; Governo elaborar projetos de barragens.
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Tema - Manejo da Area Rural
•

Potencialidades: producao organlca: produtos locais: bordados, biscoitos, bij us, doces.

•

Fragilidades: usa indevido de agrot6xicos .

•

Propostas: trazer alternativas para a producao do cafe sem agrot6xico s; fazer caixas secas; estimular
a agricultura organlca: trazer 0 projeto/programa "Caminhos do Campo" - SEAG.

As planilhas elaboradas a partir do conteudo produzido nas ofi cinas embasaram as dlscussoes posteriores.

.

,

Oestacamos, ainda, que os itens descritos acima foram repro duzidos de forma fiel ao exposto/apresentado
nos encontros e utilizados como material de referenda . Ap6s analise dessas informacoes, a GEA solicitou
uma reuniao com a equtpe/responsavellls) da APA Pedra do Elefant e para avaliar os resultados e definir
plano de

2.4

0

a~ao.

Reserva Biol6gica Duas Bocas

A oficina foi realizada no dia 22/10/16 na sede da Rebio, municfpio de Cariacica. Ap6s as apresentacoes
foram feitos os esclarecimentos quanta aos procedimentos para a realizacao dos trabalhos e destacada a
lmportancla da participacao do publico em discutir/definir as acoes de Ed ucacao Ambient al para a Reserva.

o resultado

deste encontro esta descrito abaixo e contern os tema s sugeridos, as percepcoes quanto as

potencialidades/fragilidades e as propostas de a~ao:
Tema-Agua
•

Potencialidades: exlstencla de sete associacoes de produt ores; presence de agricultura organica:
potencial turistico (exlstencia de urn roteiro); preservacao/ conservacao de areas de nascentes e de
recursos hidricos por alguns proprietarlos: estacao de tra tam ento de agua: programa reflorestar;
exlstencia de trilhas na Rebio e da barragem; utllizacao de capina; manual (rocadelra) 'ao lnves de
produtos quimicos; exlstencla de grupo familiar com "b orn senso" que pode ser multiplicador.

•

Fragilidades: assoreamento; falta de consclentizacao ambient al; confli to com animais silvestres nas
lavouras; falta de agua nos rios com a secagem das nascent es; desmat ament o; falta de preservacao
das nascentes; drenagem de alagados; perfuracao desordenada de POt;OS artesianos; falta de
tratamento de esgoto; usa de agrotoxlcos: tecnlcas ant iquadas para cult ivo; ocupacao desordenada
no entorno da Rebio; loteamentos irregulares; cult ivo de eucalipt o e degradacao em areas de
I
.
preservacao (ex. pocilgas).
\

•

Propostas: estimular uso do "lrrlgametro" : lncentivar/dlvulgar praticas para reuso da agua: realizar
urn cadastro das propriedades de entorno para auxilia r/incent ivar prat icas sust ent avels: divulgar os
roteiros turisticos; incentivar trabalho em grupos de diferent es familias que possam se ajudar na
lavoura; implantar viveiro municipal para recompor reserva legal e APP; est rut urar alternativas de
renda; apiaries. piscicultura; divulgar e incentivar programas de preservacao ambiental; promover
acoes especificas em proprledades: promover visitas Est at;ao, de Tratament o de Agua: construir
caixas seca (articular com orgaos responsavels pelas acoes na area rural); criar urn selo para as
propriedades/produtos com pratlcas sustentavels: realizar a educacao ambient al envolvendo os
diversos 6rgaos publicos (lEMA, lOAF, AGERH, INCAPER) de for ma it inerante .

a
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Tema - Arneacas (caca, pesca, usa e ocupacao irregular no entorno)

•
•
•

Potencialidades: nao te ve inforrnacoes.
Fragilidades: caca esportiva; exodo rural :
Propostas: fazer uma rnocao direcionada ao Municipio referente a necessldade de ordenamento do
solo na area rur al; sinalizar a area rural quanto a prolbicao de lotear/parcelamento irregular; divulgar
a Rebio (benefic ios ofert ados pela Unidade de Conservacao: desmistificar que ha apenas a questao
da agua): realizar eventos de,observacao de aves; divulgar quanta a problernatlca de loteamento
irregular (ex. radio); Implant ar sinalizacao orientativa na Rebio quanta a proibicao de caca, coleta e
pesca; elaborar cart ilha sobre a Rebio (abrangendo os beneficios e arneacas a UC - caca, pesca,
ocupacao irreg ular); ut ilizar mapas, imagens aereas para divulgar a Rebio.
\

As planilhas elaborada s a part ir do conte udo produzido nas oficinas embasaram as discuss6es posteriores.
Destacamos, ainda, que os it ens descrit os acima foram reproduzidos de forma fiel ao exposto/apresentado
nos encontros e utiliza dos como mate rial de referenda. Apes analise dessas lnforrnacoes, a GEA solicitou
uma reunlao com a equipe/ responsavel(is) da Rebio Duas Bocas para avaliar os resultados e definir

0

plano

de a<;ao.

2.5

Parque Estadual de lt aunas

A oficina aconteceu em 22/ 11/ 16 na sede do PEl, em Concelcao da Barra. Apes as apresentacoes iniciais
foram feitas as explanacoes e esclareciment os quanta aos procedimentos para a reallzacao dos trabalhos.

o

resultado deste encont ro est a descrit o abaixo e contern os temas sugeridos, as percepcoes quanta as

potencialidades/fragilidades e ?S prop ostas de a<;ao:
Tema - Residuos Solidos
•

Potencialidades: geracao de renda; projet o piloto de coleta seletiva; aceitacao da cornunldade.

•

Fragilidades: falta de colet a diaria: falta de ,organizacao local (assoclacao]: falta
de feedback sobre a
I
coleta dos residuos.

' .

Propostas: cooperat iva local / assoclacao: acoes de orgaos para orientar a comunidade; oficinas de
aproveitamento dest es recursos; gincana envolvendo 0 terna, escolas e comunidade.

Tema - Prevencao de lncendlos
•

Potencialidades: apoio da comunidade; apoio de outras lnstttulcces: PREVINES.

•

Fragilidades: grandes perfodos de estiagem; vegetacao altamente combustivel; ausencla de
brigadas; questa o cult ural.

•

Propostas: crlacao e rnanut encao de brigadas (institucional e voluntarla): campanha educativa nas
escolas e pro priedades rurais; parcerias IDAF, Prefeitura, ICMBIO e Incaper; gestae de conflitos:
empresas x com unidades.

~

',lfJ:-
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Tema - Caca
•

Potencialidades: praximidade PEl e escolas; parceiros; out ras UC's; instlt uicoes pub llcase privadas;
cornunicacao: liderancas religiosas.

•

Fragilidades: extensao territorial do PEl; tradlcao cacadora da comun idade; resist encla: conlvencia.

•

Propostas: realizar "Dia D" ou "Semana sobre caca" (aliado a acoes sociais, jogos e materia is
. educat ivosfinterativo, exposlcao de armadilhas, explanacao sobre a irnport ancla das especles da
fauna, conexso com 0 meio, por exemplo : dlspersao): focar na pre-escola e ensino fundamenta l;
puxar pelo vies da zoonose; utiliza~ao da biblioteca itin erant e como ferrament a.

Tema - Recursos Hfdricos
•

Potencialidades: beleza cenlca: riqueza hist6rica e cult ural; biodiv ersidade; pratl ca de turismo de
aventura f observacao.

•

Fragilidades : falta de contrale de outorga e Iicenciament o; lancarnent o de 'efluentes urbano,

industrial e rural; uso inadequado do solo; fertil izant es; agrat6x icos; degradacao das areas de
nascentes, de recarga; uso inadequado das APP's; pesca predat 6ria.
•

Propostas: uso racional da agua: recuperacao de areas degradadas; incent ivar e normatizar turismo
de aventura; integra~ao junto ao comlte de bacia.

Terna - Fortalecimento da
•
•

Educa~ao

Ambiental nas escolas

Potencialidades: lntegracao das secretarias; espaco criati vo; publico: t ransversalidade.
Fragilidades: acoes isoladas; acoes ternporarlas: coadj uvant e; nao envolviment o da comun idade

escolar.
•

Propostas: planejamento anual/cale ndar lo de EA; formacao cont inuada dos prafis sionais da escola;
setor e profissional responsavel pela EA.

Tema - Trilhas
•

Potencialidades: cinco trilhas ativas; tres trilhas para serem desenvolvidas (beira rio e cacimba);

geracao de renda (ecoturismo); turismo de observacao de aves. .
•

Fragilidades: falt a de acessibilidade; dificuldade de manutencao: dificuldade de contrale; slnallzacao
orientativa f informativa deficiente ; hist6ria do local fraca.

,

•

e

Propostas: adequacao para acessibilidade; trabalho j unt o as escolas e comunidade do entorno;

Prajeto " Pesquisadores Mirim", "Trilha Cientffica"; trabalhar 0 resgat e hist 6rico de cada trilha junto a
comunidade;implantar, manter, organizar e desen~o lve r t ri lhas hist6rico-cult urais (por exemplo:
assentamento, quilombo...); desenvolver turismo cient ffico.
As planilhas elaboradas a partir do conteudo produzido nas of icinas embasa ram as discussoes post~riores .
Destacamos, ainda, que os itens descritos acima foram repro duzidos de forma fiel ao expostofapresentado
nos encontros e utilizados como material de referenda. Ap6s analise dessas lnforrnacoes, a GEA solicitou
uma reun iao com a equlpe/responsavellis) do PEl para avaliar os result ados e defi nir

0

plano de a~ao.

GO VERNO DO ES TA DO DO ESpjRITO SA NTO
S ecreturia do Meio A m biente e Recursos Hidricos
l nstltuto Estadual de Me io A tnbiente e Recursos Hidricos - lEMA
3.

Sintese das Reunioes de Fechament o (Equipes GEAe UC's)

Nessa etapa, foram analisadas as te rnat icas e as acoes elencadas em cada Unidade considerando 0 enfoque
da Educacao Ambienta l e a viabilidade de execucao.Os temas similares foram agrupados de forma que as
atividades fizessem part e do mesmo conj unt o de propostas.

o grupo

de trabalho, ta rnbern, discut iu a necessidade de se identificar al;oes prloritarias e efetivamente

reallzaveis, e
(GEA/G~N)

0

aproveit ament o de projet os desenvolvidos ou em andarnento pelas duas gerenclas

que possam cont ribuir ou se adequar as atlvldades sugeridas. Dentre estes, estao os Projetos

Trilhas Cldada, Biblioteca It inerante e Borbolet ras.
Algumas propostas sofreram ajust es/ adequacoes, sendo acordado com os representantes das UC's 0 envio
das lnforrnacoes comp lementares para conclusao do conteudo das planilhas,

~onforme

def inlcao das acoes

exequiveis.
3.1 REBIO Duas Bocas: a rodada de reunioes teve inicio no dia 02/05/17, na sede da Rebio Duas Bocas, na
ocasiao a equipe GEA most rou as propost as coletadas na oficina e a necessidade de se analisar a
viabilidade de execucao das acoes. Na sequencia, os tecnlcos e guardas ambientais falaram sobre

0

convivio com as comu nidades do ent orno, inf raest rut ura e demais sltuacoes existentes .
Todas as sugestoes direcionadas ao publico " produt ores rura is" foram agrupadas para que as acoes fossem
realizadas em conj unt o, e durante a reunlao foram avaliadas algumas

que ~toes

que apontavam para a

reallzacao de levant ament o socioeconornico com os moradores do entorno.
A resposta deste encaminhament o encontra-se na

NOTA TECNICA/IEMA/DT/GRN/CGUC/REBIODB N°

31/10/17, enviada a GEA por e-mail. 0 document o informou que

0

01/2017

DE

cadastro socloeconornlco realizado em

2009 junto aos morad ores/ comunidades do entorno permanecia atualizado visto que pouco foi modificado
na percepcao da equlpe que monit ora diariament e a UCatraves das rondas preventivas de flscalizacao.
As comunidades localizadas pr6ximo da sede da Rebio serviram de amostra em relacao as dernais regides,
pois possuem caracterist icas rurais semelhant es inclusive nos aspectos tradiciona is e na agricultura . A
metodologia usada permit iu obte r inf orrnacoes sobre modos de sobrevivencla das familias, se produzem
alimentos para 0 pr6prio consumo e/ ou para 0 cornercio: sobre as formas de manejo em suas propriedades
e sua relacao com 0 meio ambiente, mais especifi cament e com a Reserva Biol6gica da qual sao vizinhos.
3.2 APA Pedra do Elefant e: a reunlao na APA Pedra do Elefant e aconteceu no dia 26/05/17 e atendendo a
sugestao do gestor da APA 0 encont ro ocorreu em Sao Mateus, no campus CEUNES/UFES, e contou com a
partlclpacao dos alunos e pesquisadores do professor Marcos Teixeira - Coordenador do Nucleo de
Pesquisa e Extensao e Prat icas Pedag6gicas em Biolog ia e Educacao Ambiental- NPPBio.
Ap6s as apresentacoes e cornent arlos iniciais, foi exposto

0

material coletado nas oflcinas e destacada a

lrnportancla desta parceria. Durant e a dlscussao, foram apontadas possibilidades de atuacao dos alunos
nas demandas perti nent es ao contexte de pesquisa do nucleo, sendo combinada uma analise. conjunta
entre

0

gestor da APA e 0 professor coor denador sobre as acoes e a efetividade desta parceria.

AGEA solicitou 0
houve

0

envio de inf orrnacoes complement ares, inclulndo

recebimento do mesmo.

0

cronograma de atividade , mas nao

GO VERNO DO ES1'AD O DO Es piNI TO SANTO
S ecretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidricos
lnstitu to Estadual tie Meio A mbiente e Recursos Hidricos - f ElllA
3.3 Parques Estaduais Cachceira da Fuma~a e Mata das Flores: as reuni6es realizadas no PECF e no PEMF
aconteceram, respectivamente, nos dias 30 e 31/05/17 nos muni cipios de Alegre e Castelo (sede dos
Parques). Foram avaliados os materiais produzidos nas ofici nas, sendo acordado entre os representantes
das duas UC's que as atividades similares poderao ser executadas em conju nt o para dinamizar local/espaco
e pessoal envolvid6. Na reuniao do PEMF, foram consolidad os os obj etivos especif icos, nos quais induem:
democratizar as lnforrnacoes sobre 0 PEMF, possibilitando a efet iva partl cipacao social por meio da
educornunlcacao: estimular 0 usa de trllhas ecol6gicas como ferrament a de educacao ambiental; abordar,
de forma articulada, as questoes ambientais que envolvem

0

PE M F; incent ivar a visitacao ao PEMF

tornando as trilhas mais atrativas e autoguiadas; orientar as 'comunidades do ent orno sobre a leglslacao
ambiental e ampliar a rede de parceiros e fortalecer as ja existe nt es.
3.4 Parque Estadual de ltaunas: a reuniao no PEl aconteceu no dia 29/08/17, na sede do Parque . A equipe
avaliou 0 material e redefiniu 0 agrupamento de acoes com base na similaridade dos temas e exclusao de
itens nao condizentes com a area de Educacao AmbientaL Alern disso, for am analisadas as prioridades,
possfveis parceiros, caracterfsticas peculia res da regiao e a relacao/ envolviment o da comunidade.
Ficou acordado que

0

PEl enviaria a GEA uma sfntese contendo

0

hist6rico das at ividades desenvolvidas e

em andamento na area de' Educacao Ambiental, entretanto, nao houve 0 envio dest as lnformacoes, nem
do cronograma de atividades.

Eimportante ressaltar, ainda,

que esta gerencla solicitou a to das as UC's 0 preenchiment o de uma planilha

para subsidiar a conclusao deste trabalho, na qual continha : 0 que fazer ? como f azer? quem? quando? E a
deflnlcao dos objetivos especfficos de cada Unidade.
Os dados consolidados nas reuni6es e demais decis6es previa mente def inidas encont ram-se nos anexos I a
V, entretanto, existem pendencias nestes anexos em virtude de lnforrnacoes nao enviadas a esta gerencla .

4. Conclusao
Considerando que este trabalho

e resultado de uma constru cao colet iva e participat iva, com

proposicoes

debatidas local mente atraves do cornpartllhamento das perce pcoes de diferentes atores da sociedade.
Considerando que as lnforrnacoes coletadas junto ao publico part icipante estabeleceram parametres para
discuss6es posteriores e serviram de referencial na construca o das planilhas (anexos).
Considerando que

0

objetivo foi construir um documento orient ador para a execucao de atividades de

Educacao Ambiental nas Unidades de Conservacao que aderi ram ao pleito.
Considerando as caracterfsticas similares em relacao

a proxlrnidade com as com unidades do entorno, os

aspectos socioambientais, acesso e infraestrutura das UC's.
Considerando que 0 diagn6stico realizado evidencia a necessidade de formacao de grupos de trabalho e
parcerias para cumprimento das metas estabelecidas.

GO VERI 10 DO ES TA DO DO EspiRITO SA NTO
Se cretaria do Meio Ambiente e Recursos Hidrico.•;
In stituto Estadual de Meio A mbiente e Recursos Hidricos - JEll-fA
Considerando que

0

Plano em questao assemelha-se ao contexte discutido e presente nos eixos ternaticos

do Prograrna Estadual de Educacao Ambient al.
Concluimos que :
1) ,No planejamento das acoes, a area t ernat lca "Recursos Naturais" do Programa Estadual de Educac;ao
Ambiental deve ser utili zada como docurnent o norteador;
2)

Eessenclal que as Unidades envolvidas nesta a!;ao considerem

a que foi definido como prioridade e de

acordo com suas possibilidades, execut em a Plano de Ac;ao defin ido para cada uma;
~

3) 0 fiel cump rimento do Plano de Ac;ao fort alece as relacoes de conflanca com a comunidade, visto que
as proposta s foram levant adas por ela;
4) Recomendamos, por fim, a reavaliacao peri6dica desse material, junto

a comunidade,

para que as

. prioridades sejam at ualizadas e para que haja avallacao permanente das ac;oes.

A Gerencia de Educac;ao Ambient al se coloca

a dlsposicso, para continuar contribuindo com as ac;oes

de Educacao Amb ient al processuais nas Unidades de Conservacao,

Equipe GEA
,Gerent e: Chander Rian de Castro

ADARH'Sf~Jgor Silvestre de Deus e Walquiria Ana Soares
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Anexo I
Parg ue Est ad ual Mata das Flores (PEMF)

lema: Plano de comunlcacao Socioambiental
A~ao: Elaborar materiais informat ivos utilizando a educomunlcacao

•
•
•

Formar e capacit ar um grupo de jo vens protagonistas da Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Medio -E.E.E. F.M Joao Bley (inido: 2Qsemestre/2017);
Estabelecer parcerias para realtzacao das oficinas de midia (inicio : 2Q semestre/2017);
Realizar expedicoes de fotograficas (inicio : 1Q semestre/2018).

Responsaveis/Parceiros: Janine e equipe do PEMF, parcerias com as lnstltulcoes de ensino e ONG's.
Resultados Alcans;a dos: em agosto/ I z. foi realizado 0 primeiro contato com 0 professor responsavel
pelo projeto WeblV At itu de JB, M arcelus Carlete. A reunlao do dia 17108/17 foi realizada para
conhecimento do projet o e planejament o das atlvldades. No cia 13/09 foi realizada uma oficina de
fotografias j unto aos alunos para auxiliar os jovens na producaodo material informativo. 0 objetivo fo i
agregar conhecime nt o aos alunos sobre fotografias e estimular 0 trabalho que sera realizado para
elaboracao do video da Unidade.
A~ao:

•
•

Intensificar a rel acao com os meios e'comunlcacao local
Identificar os meios de cornunicacao disponiveis em Castelo: radios, sites e outros (inicio: 1Q
semestr e/2018);
Encaminhar os materiais infor mat ivos elaborados pelos alunos para serem inseridos na
progra rnacao dos meios de cornunlcacao (inicio : 1Q semestre/2018).

Responsaveis: Janine, Leonardo e Gloria.
A~ao:

•
•
•

Utilizar sil~aliza~a o int erpre tat iva na t rilha do Santuarlo
Identificar pont os de int erpret acao e de especles de plantas relevantes (inic io: 2Q semestre/2017);
Preparar a UC para vlsltacao (inicio: 2Qsemestre/2017); ,
Producao da art e e irnpressao de banners (inicio : 2Q semestre/2017);

Responsaveis/Parceiros: Janine, Leonardo e ASSCOM, parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e
IDAF.
Resultados Alcanc;ados: foi realizado um levantamento de pontos de lnterpretacao na trilha do
santuarlo, Tivemos 0 apoio do biologo da prefeitura de tastelo e de pesquisadores da uc. Foram
elaboradas placas de ident ificacao de especles, placa informativa na entrada da trilha e banners
'informat ivos das especles de aves na area.
l ema: Plano de Incentivo a Pesquisa
A~ao:

•
•

Divulgar os dado de pesquisas do PEM F
Atualiza r no sit e do lEMA as pesquisas ja realizadas e as que estao em andamento no PEMF (inicio:
1Q semestre/2018);
Realizar seminario de pesquisa para estudantes e moradores municipio de Castelo (inicio: 1Q
semestre/2018);

Responsaveis/Parceiros: Janine, Leonardo, Gloria, Janaina (apoio administrativo), Savana, TI/IEMA, e
parceria com as lnstit uicoes de ensino Sao Camilo e Multivix.

.

A~ao: Criar canais para divulga~ao de pesquisa cientifica/proj et os'

•
•

Realizar levantamento das pesquisas existentes no PEMF (lnlcio: l Qsemest re/ 2018);
Identificar pesquisadores interessados em produzir mat erial info rmat ivo para as comunidades do
entorno do PEMF (infcio: 1Q semestre/2018);

•

Produzir materiais com textos acesslveis, exemplos: folder, jornal ou marcador de paginas, etc.

•

(lnlclo : 2Q semestre/2018);
Planejar a dlvulgacso junto aos pesquisadores e comu nidades;

•

Difundir esses temas nas lnst ltulcoes de ensino, sugest ao: trabalhar com esse material na biblioteca
ltinerante [lnlcio: 2Q semestre/2018).

Responsaveis/Parceiros: Janine e parcerias com pesquisadares, Secret aria de Educacao e outras.

A~ao:

•
•
•

Fazer levantamento de temas relevantes (necessidades de pesqu isas na UC)
Reunir equipe tecnlca da UC e representantes do lEMA (infcio: lQ semest re/ 2018);
Definir, de acordo com as necessidades da UC, os tem as de pesquisas que sao importantes para
que sejam respondidas as demandas da Unidade [inlc io: 1Qsemestre/ 2018);
Identificar fonte de fomento as pesquisas (lnlclo: 2Qsemest re/ 2018).

Responsaveis/Parceiros: Janine, Leonardo, Gloria e Savana, parcerias com as inst lt uicdes de ensino.
lema: Plano de Articula~ao Social
A~ao:

•
•
•
•

Criar

0

Conselho Gestor (Identificar atores influentes)

Mapear possfvels atores que inf luenciam na area da UC (infcio: lQ semest re/ 2018);
Realizar levantamento das associacoes de moradores, ONGs e grupos de t rabalhos ativos (infcio : 1Q
semestre 2018); .
Divulgar as reunloes de moblllzacao, apresentar 0 Conselho Gestor (infcio: 2Qsemest re/ 2018);
Discutir a cornposlcao do Conselho: setores, vagas e inst it uicoes represent at lvas (lnicio: 2Q
semestre/2018).

Responsaveis/Parceiros: Janine, Leonardo, Janaina e GEA.

A~ao:

•
•
•

Promover a integra~ao das familias com os temas relacionados a UC
Realizar com frequencia visitas as comunidades do entorno: est imular 0 uso da trilha ecologlca
pelas famllias (Inlclo: lQ semestre/2018);
lrabalhar junto com a Escola Familia Agrfcola - EFA: divulgar nas pro priedades lnforrnacoes do
. PEMF (inicio: 1Q semestre/2018);
Realizar curso de capacitacao para os alunos com enfo ques no PEMF e sua zona de amortecimento,
nocoes de uso de GPSe Kosmo, licenciamento, rnlneracao, recuperacao de areas degradadas,
potencialidades e fragilidades da UC (infcio: 2Q semestre/ 2018);

Responsaveis/Parceiros: Janine, Gloria, Leonardo, Savana e parceria com lOAF, Incaper e IBAMA.

lema: Plano de

prote~ao

do PEMF

A~ao: Intensificar a realiza~ao de palestras, trilhas e everitos (escolas e com unidades)
,

•
•
•
•

Trabalhar 0 tema "arneacas" aliado ao Projeto Biblioteca It inerant e;
Definir 04 escolas para participar do projeto;
Realizar levantarnento com as famllias dos alunos sabre questoes relacionadas aos animais
silvestres que ja existiram na reglao e que hoje ja nao sao mais vistos:
Discutir a extincao de animais silvestres, caca (policia ambient al) e incendios florestais;

•
•
•
•
•

Utilizar materia is produzidos pelo grupo de alunos da Escola Joao Bley nas a«;oes da Biblioteca
Itinerante;
Realizar trilhas no Parque com esses alunos;
Utilizar material infor mativ o produzido pelo grupo de pesqulsadores:
Utilizar nas ativi dades 0 guia de pegadas;
Comemo rardata s ambientais j unt o as escolas do entorno da UC e Realizar palestras nessas escolas
de acordo com a demanda dos projet os escolares (inicio: 2Q semestre/2018 para todos os itens
.dest a acao),

Responsaveis/Parceiros: Janine, Rosilene (CIDOC/ GEA), ASSCOM/IEMA e parcerias com as Secretarias
Municipais de Meio Ambient e, Secreta ria de Educacao e lnstltulcoes de ensino.
Resultados Alcancad os: duas escolas ja fo ram atendidas no ana de 2017, sendo elas: EMEIEF Antonio
Teixeira de Melo e ACRIC, que uma inst it uicao que atende criancas em risco social. Nessas escolas 0
bau itinerante per maneceu por 2 meses, onde foram desenvolvidas varias atividades ludlcas para
dinamizar 0 projeto. No t ema caca foi elaborado um pequeno texto sobre as causas do
desaparecimento de especies e tiveram pergunt as ·nas quais os alunos responderam junto com seus
pais. Os guias de pegadas t ambern foram disponibilizados aos alunos participantes desteprojeto. Temas
como caca, extlncao de animais e incendlos florestais, foram trabalhados atraves de palestras e
atividades ,na escola participant e do projet o. Para encerrar 0 projeto nas escolas, todas as criancas
participaram de um passeio na t rilha do PEM F.

e

A~ao:

•
•
•

Dlvulgar legisla9ao a bient al
Viabil izar carnp an ha educat iva integrada junto aos moradores da zona de amdrtecimento do PEMF
(convidar IDAF, INCAPER, Defesa Civil, sindicatos e ONGs para participarem do grupo de trabalho).
. Levantar temas j unt o as equipes de t rabalho para serem discutidos.
Levantar mate riais informat ivos para serem disponibilizados pela populacao (inicio : 1Q
semestre/2018) . .

Responsclveis/Parceiros:'Janine, parceria com IDAF, INCAPER, sEMMA, Sindlcatos, ONG's e Defesa Civil.

Obs.: flcouacordado nas reunifies com os representantes dos Parques Mata das Flores e Cachoelra da
Fuma~a que a~oes simllares pode m ser realizadas e~ conjunto. '

Anexo II
PargiJe Estad ual Cachoeira da Fumaca (PECF)
lema: Educacao Ambient al e Pesquisa (lncentivo a Pesquisa no PECF)
\

A~ao:

•

Incentivar a Pesquisa
Artlculacao com as inst itu ic;6es de pesquisa e educacao ambiental (infcio: julho/2018).

Responsaveis/Parceiros: Anderson e equipe PECF.
•

lurismo cientffico e educacao ambient al (infcio: janeiro/2019)

Respons~veis/Parcei ros : parceria com IFES, UFES, FAFIA, Prefeituras de Alegre e Ibitirama (tem

. unidades de conservacao munlclpals).
lema: co munlcacse Socioambiental
A~ao: Elaborar materials informativos ut ilizando a educomunlcacao

•

Formar e capacitar um grupo de jovens protagonistas da Escola Estadua l de Ensino Fundamental e
Medio -E.E.E. F.M Joao Bley (inicio: t rabalhar em conjunto com 0 PEMF);
• Estabelecer parcerias para realizacao das oficinas de midia (inicio : trabalhar em conjunto com 0
. PEMF);

•
•

Realizar expedic;6es de fot ograficas (inicio: trabalhar em conjunto com 0 PEMF).
Definir os produto s para dlvulgacao de fo rma participativa.
Por ex.: elabor ar videos educat ivos; folders; cartilhas sobre pesquisas; cartazes; spots; mldias
diversas (inicio previsto : janeiroj 2019). Obs.: isto depende da ac;ao formar grupo de jovens
protagonistas at uante s no ent orno UC da Iinha capacltacao e partlc lpacao social.
Responsaveis/Parceiros: Anderson e equipe PECF, parceria com UFES; IFES; FAFIA e ONG's.

A~ao:

divulgar as atividades, event os e edit ais para pesquisa.

Ident ificar as ferr ament as/ canais de cornunlcacao.por exemplo : redes sociais, midias outros (inicio :
fev/18) .
Responsaveis/Par ceiros: Anderson e equipe PECF
• Selecionar e publicar no site osedit als para pesquisa (inicio previsto: j ulho/ 2018).
Responsaveis/Parceiros: Anderson e equipe PECF
•
Elaborar e divulgar rot eiros turisticos. Obs.: at ividades em andamento;
•
Definir roteiro para t rilhas de Ed ucacao Ambiental. Por ex.: Projeto lrilha Cldada engloba pessoas
com e sem necessidades especiais (inicio: j ulho/ 2018).
Responsaveis/Parceiros: Anderson e equipe PECF. '

•

Tema: Plano de Capacita~ao e
A~ao:

Capacitar

a comu

Participa~ao

Social

idade do ent orno

•

Formar grupo de jovens protagon istas atuantes no entorno UC;

•

Planejar est rat egias para 0 desenvolviment o dos trabalhos :

Forrnar e capacit ar 'urn grupo de jovens das universid ades localizadas no entorno da UC e
estabelecer parcerias para realizar ofi cinas·de midias;
• Articular com ONG' s, inst itu icoes, out ros (inicio previsto : marc;o/2018)
Responsaveis/Parceiros: Anderson e equipe PECF, parceria com UFES, FAFIA, IFES e ONG's.
• Capacitar comunidade do ento rno: t roca de experiencla (inicio previsto : julho/2018)
Responsaveis/Par ceiros: Anderson e equipe PECF.

•

I

a

Anexo III
Ar a de Prote cao Ambiental Pedra do Elefante
l ema: Recursos Hidricos
A~ao:

Realizar "Dia de Cam po"
/

•
Organizar palest ras e sernlnario com 0 tema Conservacao da Agua (inicio: nao informado)
Responsaveis /Parceiros: Equipe da APAPE e parceria com 0 Nucleo de Pesquisa (NPPPBiojUFES).
•
Promover troca de experiencia ent re agricultores de outros municipios (inicio : nao informado).
Responsaveis /Parceiros: Equipe da APAPE e parceria com 0 setor de transporte (citar qual orgao??)
•
Capacitacao e incent ivo a projet os de ref lorest ament os (inicio: nao informado).
Responsaveis /Parceiros: Equipe da APAPEe COREN/lEMA, parceria com NPPBio/UFES.
•
Identificar areas e elaborar proj et os de reflorestamento para captar recursos de conversao de
multas junto a COREN/l EM A. .
Responsaveis /Parceiros: Equipe da APAPE e COREN/lEMA
lema : Co m u n i ca~ao e Divulga~ao
A~ao:

Elaborar Plano de Corn unlcacao e

Divu lga ~a o

• . Criar Website "Amigos da APAPE" para divulgar as acoes, pesquisas e eventos (inicio: nao
informado)..
Responsaveis/Parceiro~ : Equipe APAPE e parceria com 0 NPPbio/UFES, Projeto Arac;:a e IFES.
•
Elaborar cart ilh as, sinalizacao, panflet os e dlvulgacao em geral sobre a APAPE (inicio: nao
informado)..
Responsaveis/Parceiros: Gest or da APAPE e ASSCOM/IEMA, parceria com 0 NPPbio/UFES
•
Elaborar mat eriais educativos sobre residuos solidos especificos para a APA:
Responsaveis /Parceiros: Equipe da APAPE e ASSCOM/IEMA, parcerias com 0 Projeto ARAr;.A e
NPPbio/UFES.
lema: Residuos S6lidos
A~ao: Residuos S6lidos em Area Rural

•

Realizar reuniao com a comunldade e 0 municipio pra tratar do assunto (inicio: nao informado).

Responsaveis /Parceiros: Equ ipe da APAPE.
•
Buscar/Propor parcerias com SENAR, INCAPER, lOAF, IFES; UFES para trabalhar ac;:oes de manejo.
Responsaveis/Parceiros: Equipe da APAPEe parceria com 0 NPPBio/UFES.
compostagem e reaproveitamento de embalagens;
•
Realizar palest ras para orientac ao quant a
Consumo conscient e (reducac da producao dos residuos) ; Geracao de renda a partir de residuos;
Capacitacao par a a coleta selet iva / Separacao do Iixo urnldo e lixo seco; Capacltacao voltada para
fabricaca o de artesanat os a partir de residuos reciclavels .
.

a

•

Responsaveis/P rceiro s: Equipe da APAPE e parceria com 0 NPPBio/UFES.
l em a': Manejo Area Rural

A~ao:

Discutir manejo na area rural

•

Buscar/P ropor parceri as com SE NAR, INCAPER, lOAF, IFES, UFES para trabalhar acoes de manejo;

•

Realizar sernlnarl os com

•

Realizar capaclta cao quanta diverslflcacao agricola e sobre tecnlcas de convlvencla com a seca
(identificar tecri icos dest a area);

•

Oiscutir fortaleciment o do agrot uri smo; .

•

Trazer alternativas para a produca o do cafe sem agrotoxlcos.

0

te ma "Agroecologia e Turismo Rural"

a

AnexolV
Rese rv a Biol6gica Duas Bocas

Tema: Recursos Hidricos
A~ao: Realizar encontro/ seminario com os produtores rurais do entorno

•
•
•
•

Promove r troca de experienclas te cnicas visando incentivar programas de preservacao ambiental :
prornover ac;5es espedf icas (ink io: nao informado).
Incentivar praticas para reuse da agua:
Estimular 0 usa do lrrlgarnet ro:
Explicar sobre a ut ilizacso de caixas secas e recuperacao de nascentes.

Pendencias: defini r 0 te cnico exposit or, local e data de reallzacao.
Previsao inicio: .2Qsemest re de 2018
Responsaveis/Parcei l'os: Equipe REBIO e Conselheiros, parceria com INCAPER e Sindicatos .

A~ao: Realizar visita

•
•

a Esta ~a o de Trat amento de Agua

Promover junto as escolas do ento rno da REBIO (03 escolas em funcionamento)
Alinhar esta atividade ao.Projet o Borbolet ras.

Responsaveis/Parceiros: Eq uipe REBID, Laissa eRose (CIDOC/GEA). Obs. Adequar ao Projeto
Borbol et ras em parceria com 0 setor de Educac;ao Ambiental da CESAN.

Tema: Arneacas a REBIO
A~ao: Implantar sinaliza c;ao na ReBio [proiblcao de caca, pesca e coleta)

•

Confeccionar placas dea dvert encla (total : 10 placas)
Obs.: elaborar/revisar TR (prevlsao infclo: 2Qsemestre de 2018).

Responsavei s/Parceiros: Rafael, ASSCOM, CORE e CESAN (avaliar fonte de recurso para confeccionar as
placas).
A~ao:

•

Elaborar Cartilha [mat erial inf ormativo sobre beneficios e ameacasa ReBio)
Obter mapa oficial cont endo limit es, comunidades do entorno e escolas. Sugestao: projeto .
"Preservando nosso quinta l" em Pedra Azul (previsao inlclo: 1Q semestre de 2018) .

Responsaveis/Parceiros: Equipe ReBio, Lobao/Geornatica, Rose (CIDOC/GEA) e ASSCOM.

Anexo V
Par ue Estadual de ltaunas
Tema:
A~ao:

•

Preven~ao

de tncendlos

Realizar campan ha educativa nas escolas
Planejar em conj unto com as escolas a reallzacao de palestras no calendario anual: semana
da fam ilia na escola (inicio: nao informado).

Responsaveisl.Parceiros: Gustavo e Eq uipe PEl.
A~ao:

•

Realizar campan ha educativa nas pr opriedades rurais
Reunir material informativo j unt o ao IDAF, PREVFOGO, INCAPER e planejar excursoes de
visita propriedades rurais para orient acao quanta realizacao de quelrnadas (infcio: nao
informado). ,

a

a

Responsaveis/Parceiros: Gust avo e Equipe PEl, parceria com I~AF, PREVFOGO e INCAPER. A~ao:

•

Realizar apresentacao para a comun idade
Reunir inforrn acoes referentes aos lncendios ocorridos (ROlFs) para apresentacao junto ao
Conselho e discussao sobre propostas de a!;ao (inicio: nao informado);

•

Agendar apresent acao, em conju nt o com representacoes do Conselho, para a comunidade
(inlclo : nao info rmado).
Responsaveis/Pa rceiros: Gustavo e Eq uipe PEl.

A~ao:

•

Divulgar informes relacionadas a prevencao de lncendlos
Elaborar "vinhetas" para difu sao na radio cornunltarla (inicio : nao informado).

Responsaveis/Parceiros: Gustavo e Eq uipe PEl.

Tema: Residuos S6lidos
A~ao:

Criar f6rum perm anent e para a discussao da gestao dos residuos s6lidos
• Moblllzacao ju nt o ao Conselho, Prefeit ura e Comissao de Resfduos do lEMA (inicio: nao
lnforrnado):
•
•

ldentlflcacao dos representantes locais (inicio : nao informado);
Elabora ~ao

de pauta para discussao em conjunto com a comunidade, acompanhamento do

TAC/MPE - GQA/ IEMA (inlcio: nao informado);
• Definir calendarlo.
ResponscJveis/Pa rceiros: nao info rmado.
A~ao:

Trabalhar a gestao dos residuos s6li dos
• ldentificacao dos reslduos problernat icos: dispostos inadequadamente e encontrados em
grande quant idade na comunidade (Inlclo: nao informado);
•

Buscar, atraves do for um permanent e, pro posta de destlnacao adequada destes residuos
(lnlclo: nao info rmado);

Responsaveis/Pa rceiros: nao infor mado.
Realizar campan a ducat iva dir ecionada a comunidade de pescadores
• Roda de conversa com pescadores para dlscussao do tema (lnlclo: nao informado);

A~ao:

Responsaveis/Parceiros: nao informado.
•

Planejamento da gestae dos residuos nas areas de uso relacionadas
informado);

a pesca

(inicio : nao

Responsaveis/Parceiros: nao informado.
A~ao: Planejar de forma integrada com a ,escola a~oes visan do
destina~ao

a senslbi llzacaosobre a gera~ao e

de residuos.

•

Dlfusao da politica dos 3R's + Desperdicio (inicio: nao infor mado);

•

Realizacao de oficinas e gincanas (inicio : nao informado);

Responsaveis/Parceiros: nao informado. .
lema:
A~ao:

..

Ca~a

Inserir 0 tema "caca" em evento s6cio-cultural-cientifico-pedag6gico
Planejar a reallzacao de evento junta mente com a escola. Por ex.: f eira de clenclas que aborde
de forma subliminar 0 tema da caca (inicio: nao informado).

Responsaveis/Parceiros: nao informado.
A~ao:

Realizar campanha de castracao animal, posse responsavel e satide animal.
•
Elaboracao e execucao de projeto (inicio : nao informado ).
Responsaveis/Parceiros: nao informado.

'A~ao : Adotar uma especle bandeira para campanhas educativas
•
Utilizar mascote do Projeto Biblioteca Itinerante
em materiais produ zidos pelos alunos QU
,
promover campanha/concurso de elelcso de especle mascot e da Vila (lnicio : nao informado).
Responsaveis/Parceiros: Equipe PEl em parceria com 0 Projet o Bibliot eca It inerant e.
A~ao:

Realizar campanha de valoriza~ao da vida na natureza
•
Realizar lntervencoes artlstlcas de sensibllizacao (in icio : nao informado).

Responsaveis/Parceiros: naci informado.
lema: Recursos Hid ri cos
A~ao: Integra~ao

•

junto ao Comite de Bacia Hidrograflca

Buscar representatividqde no Cornite e fomentar a dlscussao para 0 usa racional e controle de
recursos hidricos na Bacia Hidrogratica do Rio ltaunas (inicio : nao info rmado ).

Responsaveis/Parceiros: Equipe PEl e parceria com CBH ltaii nas (apoio aos projet os).

A~ao: Apoio e participa~ao no Projeto "Plantadores de agua"

•
•

Apoiar na moblllzacao do publico alvo e na divulgacao do projeto (ini d o: nao informado).
Identificar nascentes na area do entorno da UC elabo rar projetos de recuperacao (inicio: nao
inforrriado).

Responsaveis/Parceiros: nao informado

e

Tema: Fort alecimento da
, Educa~ao Ambiental nas Escolas
,

A~ao:

•
•

Elaborar 0 plan ejament o anual de forma integrada com as escolas de enshio infantil,
fundamental, medic e rural.
Levantar os proje t os de EA realizados nas escolas (inicio: nao informado)
Identificar tematlcas a serern trabalhadas em cada disciplina e de forma transversal (inicio: nao
lnforrnado)

Responsaveis/Parcei ros: nao inform ado
A~ao:

•

Promover iorm a~ ~ o cont inuada dos profi ssionais da escola
Definir acoes em conj unt o com a escola.

Responsaveis/Parcei ros: Equipe PEl e GEA/ IEMA.

Tema: Trilhas
,
A~ao:

•

Discutir adequacao para acessibilidade do publico
Implementar a Projeto 'Trilha Cidada" (inicio: nao informado).

Responsaveis/Parcei ros: Eq uipe PEl e GEA/ IEMA.
A~ao:

•
•

Utilizar as t ril has pela comunidade c rno espaco educativo
Projeto "Pesq uisadores Mirim" / "Trilha Cientifica" (inicio: nao informado).
Trabalhar 0 resgat e hlstorico de cada trilha junto comunidade (infcio: nao informado).

a

Responsaveis/Parcei ros: nao inform ado
A~ao:

•
•

Utilizar as t ril has com

0

publico interessado

Desenvolver turlsmo cient ifico (inicio: nao informado)
Captar recursos (via condicionant es, etc.) para implantar, manter, organizar e desenvolver trilhas
hist6rico-culturais. Par ex.: assent ament o, quilombo (inicio: nao informado). -

Responsaveis/Parcei ros: nao informado
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