
INDICADORES

M1.

Realizar reunião semestral com a Coordenadoria de 

Desenvolvimento Rural Sustentável e Casa da 

Agricultura para divulgação das boas práticas 

agroambientais.

Número de reuniões realizadas.

M2.
Instalar pelo menos oito placas demarcatórias e 

duas de sinalização de atributos.

Quantidade de locais sinalizados com 

instrumentos de comunicação visual da UC.

M3. Publicar o Programa de Educação Ambiental da UC.
Aprovação do Programa de Educação Ambiental 

pelo Conselho Consultivo da UC.

M4.
Realizar uma inserção mensal em canais de 

comunicação com informações da APA.

Aumento da participação nos eventos promovidos 

pela APA ou que contem com a participação da 

gestão da APA.

M5.
Participar de pelos menos duas reuniões do 

COMTUR.

Aumento do número de locais que promovam o 

turismo rural e/ou turismo ecológico.

M6.
Elaborar no mínimo dois projetos que promovam a 

gestão adequada de resíduos sólidos.
Número de projetos elaborados.

M7.
Participar de pelos menos quatro reuniões de fóruns 

munipais e regionais.

Número de participação nas reuniões de fóruns 

municipais e regionais;
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1.1

Sensibilizar e promover capacitações sobre 

construção adequada de fossas sépticas no intuito 

de eliminar os descartes em fossas negras, 

rudimentares ou diretamente no corpo d'água.

Estratégia de gestão 

FF, Prefeitura, Comitês de bacias, 

Conselho Gestor, CRDS, Sindicato 

Rural, Institutos de Ensino e 

Pesquisa, SIMA

1.2
Promover capacitação aos produtores rurais sobre 

técnicas sustentáveis de produção.
Estratégia de gestão 

FF, Prefeitura, Comitês de bacias, 

Conselho Gestor, CRDS, Sindicato 

Rural, Institutos de Ensino e 

Pesquisa

2

Adoção de estratégias relacionadas à 

comunicação visual e sinalização da APA como 

instrumentos de promoção de educação 

ambiental.

2.1
Implementar Sistema de Sinalização indicativa para 

APA e seus atributos.
Operacionalidade de gestão FF, DER

3.1
Criar um Grupo de Trabalho sobre o tema Educação 

Ambiental.
Estratégia de gestão 

FF, Prefeitura, Diretoria de Ensino, 

Comitês de bacias, Conselho 

Gestor, CRDS e Institutos de 

Ensino e Pesquisa, CEA

3.2

Articular com o Conselho Gestor o planejamento de 

elaboração do Programa de Educação Ambiental da 

UC, com base nas diretrizes estabelecidas pela FF.

Operacionalidade de gestão 

FF, Prefeitura, Comitês de bacias, 

Conselho Gestor, CRDS, Institutos 

de Ensino e Pesquisa

3.3
Divulgar e Implementar o Programa de Educação 

Ambiental da APA.
Operacionalidade de gestão 

FF, Prefeitura, Comitês de bacias, 

Conselho Gestor, CRDS, Institutos 

de Ensino e Pesquisa, CEA

4.1
Ampliar a divulgação da APA no território e 

regionalmente.
Operacionalidade de gestão 

FF, Prefeitura, Conselho Gestor, 

Institutos de Ensino e Pesquisa

4.2

Estabelecer canal de comunicação periódica entre a 

gestão da UC e sociedade civil, favorecendo o 

contato com a gestão afim de que participem das 

ações.

Estratégia de gestão 
FF, Prefeitura, Conselho Gestor, 

organizações da sociedade civil

5.1
Apoiar o poder público local e proprietários rurais 

para o desenvolvimento do turismo rural.
Estratégia de gestão 

FF, Prefeitura, Secretaria Estadual 

de Turismo, Conselho Gestor, 

Institutos de Ensino e Pesquisa

5.2 Incentivar e apoiar o turismo de base ecológica. Estratégia de gestão 
FF, Prefeitura, Conselho Gestor, 

Institutos de Ensino e Pesquisa

6.1
Apoiar no cumprimento da legislação vigente sobre 

gestão adequada de resíduos sólidos.
Articulação Interinstitucional

FF, Prefeitura, Câmara Municipal, 

Conselho Gestor, Institutos de 

Ensino e Pesquisa, CETESB

6.2

Estimular e apoiar projetos de gestão adequada de 

resíduos sólidos com enfoque nas áreas rurais do 

município, em especial naquelas mapeadas como 

ZPA e AIR.

Operacionalidade de gestão 
FF, Prefeitura, Câmara Municipal, 

Conselho Gestor

6.3
Estimular a redução do descarte inadequado de 

embalagens de agrotóxicos.
Estratégia de gestão 

FF, Prefeitura, Comitês de bacias, 

Conselho Gestor, CRDS, Sindicato 

Rural, Institutos de Ensino e 

Pesquisa

7.1
Acompanhar fóruns municipais e regionais que 

discutem questões ambientais.
Operacionalidade de gestão 

FF, Prefeitura, Conselho Gestor, 

Comitês de Bacias, Conselho 

Municipal de Meio Ambiente

7.2
Transmitir ao Conselho Gestor o que está sendo 

discutido nesses fóruns.
Estratégia de gestão 

FF, Prefeitura, Conselho Gestor, 

Comitês de Bacias, Conselho 

Municipal de Meio Ambiente

Consolidação da presença da APA no 

território. 
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4
Divulgação da UC e estÍmulo ao pertencimento 

da comunidade.

Apoio à consolidação do  turismo municipal.5

Colaboração com o estabelecimento de ações 

de gestão adequada de resíduos sólidos no 

município de Ibitinga.

6

DIRETRIZ

Incentivar proprietários, posseiros e prefeitura a 

adotarem práticas de menor impacto, bem como sua 

integração com os programas de apoio e incentivos do 

setor público e privado

1

AÇÕES

Articulações interinstitucionais para o 

desenvolvimento sustentável da APA.

CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES

3
Elaboração do Programa de Educação 

Ambiental da UC.

2 - PROGRAMA DE INTERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO METAS CONDICIONANTES

OBJETIVO DO PROGRAMA:  Estabelecer por meio das relações entre os diversos atores do território, os pactos sociais necessários para garantir o objetivo superior da UC.

• Adesão dos proprietários aos projetos;

• Parcerias bem estabelecidas com instituições de ensino e pesquisa, 

empresas, órgãos públicos e proprietários para cumprimento das ações e 

cronograma;

• Disponibilidade de recursos.

RESPONSABILIDADES E 

PARCERIAS

CRONOGRAMA (ANOS)


