
 

PLANO DE MANEJO 
PROGRAMAS DE GESTÃO 

EE ITAPETI 
17 DE MAIO DE 2018 



 PROGRAMAÇÃO 

ETAPA PROGRAMAS 

 

Horário Atividade 

9h30 – 9h50 
Abertura da reunião do Conselho 

 Boas vindas e apresentação da programação 

 9h50 – 10h20 
Avaliação da Etapa Zoneamento / Reforço do Processo de 

Consulta Pública 

10h20 – 10h40 Apresentação da Concepção dos Programas de Gestão 

10h40 – 11h00 Apresentação da dinâmica de trabalho nas mesas 



 PROGRAMAÇÃO 

ETAPA PROGRAMAS 

 

Horário Atividade 

11h00 – 12h00 Grupos de Trabalho - Programas de Gestão 

 12h00 – 12h30 Socialização das contribuições aos Programas 

12h30 – 12h50 
Esclarecimento sobre a avaliação  

 Preenchimento das fichas 

12h50 – 13h00 
Encerramento 

 Encaminhamentos e acordo para a realização do 4º encontro 



 FASES DE CONSULTA PÚBLICA E DELIBERAÇÃO 

Consulta 
Pública 

• Conselho da UC 

Consulta 
Pública 

• Audiência Pública  

Deliberação 
• CONSEMA (CTBio e Plenária) 



 CANAIS PARA CONTRIBUIÇÕES AO PLANO DE MANEJO 

Oficinas 

Formulário eletrônico 

Gestores 

OFICINA 

Diagnóstico 

OFICINA 

Zoneamento 

OFICINA 

Programas 

Durante o processo de consulta via Conselhos 



 PORTAL PLANOS DE MANEJO 

www.ambiente.sp.gov.br/consulta-planosdemanejo 

 

 

http://www.ambiente.sp.gov.br/consulta-planosdemanejo
http://www.ambiente.sp.gov.br/consulta-planosdemanejo
http://www.ambiente.sp.gov.br/consulta-planosdemanejo


 ETAPA ZONEAMENTO 

OBJETIVOS:  

PARTICIPAÇÃO E COLETA DE CONTRIBUIÇÕES 

Proporcionar o contato inicial dos participantes com o conteúdo do Zoneamento 

da UC e possibilitar a coleta de contribuições da sociedade quanto ao desenho 

das zonas e áreas e quanto às normas contidas no zoneamento.  

Contribuições: 

 Zona de Amortecimento:  17 contribuições e 

Zoneamento Interno: 7 contribuições 

 9 contribuições em Discordância ou Inserção de 

Normas ao Zoneamento da UC 

Diagnóstico Zoneamento Programas 
Devolutiva e 
Manifestação 



 ETAPA PROGRAMAS 

OBJETIVOS:  

PARTICIPAÇÃO E COLETA DE CONTRIBUIÇÕES 

Compartilhar os problemas da unidade elencados como principais e seus 

fatores e coletar contribuições para a proposta de as ações e atividades no 

âmbito dos Programas de Gestão que visem mitiga-los ou reduzi-los. 

Em cada um dos Programas de Gestão, propor, a 

partir dos problemas e fatores relacionados: 

 Ações 

 Atividades 

Diagnóstico Zoneamento Programas 
Devolutiva e 
Manifestação 



 ETAPA DEVOLUTIVA E MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO 

OBJETIVOS:  

Expor os resultados e as justificativas sobre as contribuições colhidas, nas 

oficinas realizadas no espaço do Conselho e nos formulários eletrônicos e 

possibilitar a Manifestação do Conselho sobre o documento preliminar do Plano 

de Manejo da UC. 

Destinada a apontar o posicionamento do Conselho ao 

documento preliminar do Plano de Manejo (favorável ou 

desfavorável), além de apontar possíveis pontos de 

divergência em relação aos resultados sobre as 

contribuições colhidas ao longo do processo. 

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO: 

Diagnóstico Zoneamento Programas 
Devolutiva e 
Manifestação 



Diagnóstico Zoneamento Programas 
Devolutiva e 
Manifestação 

 ONDE ESTAMOS, HOJE? 

PARTICIPAÇÃO E COLETA DE CONTRIBUIÇÕES 

OBJETIVO: 

 

Colher contribuições dos participantes aos  programas de 

gestão do plano de manejo da EE Itapeti 
 



 FASES DE CONSULTA PÚBLICA E DELIBERAÇÃO 

Coleta de 

contribuições nos 

Conselhos e online 

Processamento por 

FF e IF 

Devolutiva e 

manifestação dos 

Conselhos  

Plano preliminar e 

procedimentos para 

Audiência Pública  

Audiência Pública 

Entrega de Plano ao 

CONSEMA – Fase de 

aprovação 

Análise e parecer 

CTBio 
Plenária CONSEMA 

Validação das 

alterações pelo 

Comitê de Planos de 

Manejo 



Avaliação 

Etapa Zoneamento 

        Coleta de contribuições 



EE Itapeti  

Avaliação Zoneamento 
Avaliação Muito Baixo Baixo Satisfatório Bom Pleno 

Grau de compreensão SOBRE O 

PROCESSO DE CONSULTA PÚBLICA 
- - 

1 

8,3% 

8 

66,66% 

3 

25% 

Grau de compreensão SOBRE O 

ENCONTRO 
- - 

1 

7,69% 

8 

61,54% 

4 

30,77% 

Grau de compreensão SOBRE A 

PARTICIPAÇÃO no encontro 
- 

2 

11,76% 

2 

11,76% 

8 

47,05% 

5 

29,41% 

Grau de CONCORDÂNCIA com a 

proposta 
- - 

4 

23,53% 

11 

64,70% 

2 

11,76% 

• Faltou mais divulgação/participação dos moradores dos setores da zona de amortecimento 

• Consegui compreender os métodos do zoneamento da UC (zonas e áreas) 

• As contribuições foram feitas de forma muito participativa 

• Aprendi mais do que contribuí 

• Gostaria de ter mais retorno sobre as contribuições que fazemos na Oficina 

 

 

 



• Mesmo não “dominando plenamente” o assunto consegui entender e esclarecer 
algumas dúvidas pessoais 

• Bastante técnico 

• Antes do encontro eu tinha a ideia de que a mata nativa, apenas ao ter sua área 
isolada, já seria capaz de auto preservar. Porém, foi interessante observar que essa 
intervenção pode ser positiva em área não necessariamente degradada, mas que 
precisa evoluir 

• Não considero minha participação satisfatória porque foi a primeira vez que participei 
e se eu tivesse participado mais antes, poderia ter contribuído mais; Obs: isso não 
significa que a Fundação não explicou bem, a falta foi minha.  

• Acredito que mesmo sabendo pouco sobre o assunto, consegui participar 

• Os assuntos tratados foram muito produtivos e realmente o processo permite a 
sugestão e abertura da discussão É muito importante ouvir todos que possuem alguma 
relação com a área estudada 

• Penso que as ideias, sugestões, propostas são muito eficientes, ao meu ver são ótimas 

• O roteiro metodológico nos deu uma base e desenvolvimento para compreender e dar 
contribuições válidas, e todos estavam de acordo com as contribuições 

• Aguardo apenas a consideração dos itens abordados e propostos 

 



Proposta 

Encontro 

Considerações sobre o Zoneamento –                               

EE Itapeti 



Programas de Gestão 

da EE Itapeti 

• O que são e para que servem?  

 

• Como eles foram construídos? 

 

• Quais são eles? 



O que são e para que servem?  

• É o documento que contêm as ações e atividades 

necessárias para alcance dos objetivos da unidade; 

 

• Norteador das ações da gestão da unidade; 

 

• Transformar a realidade identificada no 

Diagnóstico em uma situação desejada. 

 



Oficinas Participativas 

Diagnóstico Socioambiental 

Problemas 

Como eles foram construídos? 

Corpo técnico da unidade 
Atividades 

Ações 

Atividades 



Falta de informações 

sobre a represa (água 

e estrutura) 

Degradação 

da represa 

Como eles foram construídos? 

Manejo da Represa 

Pesquisar o método mais 

eficaz para a 

recuperação da represa 

Elaborar laudo para 

apontamento dos 

possíveis impactos sobre 

a biota do entorno da 

represa decorrente da 

recuperação 

Estudar as condições 

estruturais da represa 



Quais são eles? 

1. PROGRAMA DE MANEJO E RECUPERAÇÃO 

2. PROGRAMA DE USO PÚBLICO 

3. PROGRAMA DE INTERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL 

4. PROGRAMA DE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

5. PROGRAMA DE PESQUISA E MONITORAMENTO 



Dinâmica 

Etapa Programas 

Coleta de contribuições 



DINÂMICA NAS MESAS 

ORGANIZAÇÃO E DINÂMICA 

Objetivo: Aprofundar o 

entendimento dos Programas e 

construção de propostas 

3 MESAS 

1° Manejo + Fiscalização 

2° Uso Público + Pesquisa 

3° Interação Socioambiental 

1º Momento – Contextualização 

do Programa (problema central e 

objetivo estratégico) 

2º Momento –  Apontamento de 

ações e atividades necessárias à 

solução de cada problema pelos 

participantes 

3º Momento –  Socialização das 

contribuições com os presentes 



DISCUSSÃO E CONTRIBUIÇÕES AOS PROGRAMAS 

Os participantes se dirigem à mesa que lhes interessa, ficando nelas um determinado 
tempo e depois trocam, passando por todos os Programas. 
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