ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE AVARÉ - PROGRAMA DE MANEJO E RECUPERAÇÃO

Objetivo: Assegurar a conservação da diversidade biológica e as funções dos ecossistemas (aquáticos ou terrestres), por meio de ações de recuperação ambiental e manejo
sustentável dos recursos naturais.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: METAS

ACÕES

INDICADORES

CONDICIONANTES

M1.

C1.

M2.

C2.

M3.

C3.

ATIVIDADES

CLASSIFICAÇÃO DAS
ATIVIDADES

RESPONSABILIDADES E
PARCERIAS

CRONOGRAMA
(ANOS)

1
1.1. Contratar funcionários para atividades de
manejo e recuperação.

A.1. Dotar a UC de
infraestrutura adequada ao
manejo.

1.2. Implantar infraestrutura e adquirir
equipamentos, veículos, trator, implementos para
o manejo e recuperação.
1.3. Implantar infraestrutura e contratar
funcionários para atividades administrativas.
1.4. Acessar e gerenciar recursos financeiros.

Conforme informado ao Conselho Gestor, os campos em branco da tabela serão preenchidos junto ao Sistema Ambiental Paulista até a audiência pública

2

3

4

5

2.1. Iniciar combate efetivo à invasão biológica.

A.2. Implementar ações
emergenciais de manejo.

2.2. Dar suporte às atividades do programa de
proteção e fiscalização - implantação e
manutenção de infraestrutura.
2.3. Atender demandas administrativas referentes
às atividades do programa de proteção e
fiscalização.
2.4. Dar suporte às atividades do programa de
proteção e fiscalização - prevenção de incêndios
e erosão.
2.5. Realizar adequações nas instalações
sanitárias das residências funcionais.

A.3. Implementar ações
rotineiras de manejo.

3.1. Dar suporte às atividades dos demais
programas de gestão - implantação e manutenção
de infraestrutura.
3.2. Atender demandas administrativas referentes
às atividades dos demais programas de gestão.

Conforme informado ao Conselho Gestor, os campos em branco da tabela serão preenchidos junto ao Sistema Ambiental Paulista até a audiência pública

ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE AVARÉ - PROGRAMA DE USO PÚBLICO
Objetivo: Ordenar as atividades de uso público na unidade de modo a garantir a segurança dos usuários (tanto nas atividades dirigidas quanto livres) e minimizar possíveis
impactos sobre os recursos naturais protegidos pela UC.
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

ACÕES

METAS

INDICADORES

CONDICIONANTES

M1.

C1.

M2.

C2.

M3.

C3.
ATIVIDADES

CLASSIFICAÇÃO DAS
ATIVIDADES

RESPONSABILIDADES E
PARCERIAS

1.1. Contratar funcionários para
acompanhamento das visitas guiadas na UC.
1.2.Construir Centro de Visitantes e prover
demais instalações e equipamentos de uso
A.1. Atendimento das demandas público na UC.
de uso público.
1.3. Implantar trilhas interpretativas guiadas e
autoguiadas na UC.
1.4. Treinar funcionários para fazer a
vigilância e segurança das visitas.
2.1. Implantar programa de estágios em
educação ambiental na UC.
A.2. Promover o conhecimento
sobre a UC e sua relevância.

2.2. Realizar palestras sobre a UC em
instituições de ensino e pesquisa na região.
2.3. Elaborar material didático sobre a unidade
e distribuir em instituições da região.
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CRONOGRAMA
(ANOS)
1 2 3 4 5

2.4. Providenciar vídeo institucional sobre a
UC para apresentação aos visitantes.

ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE AVARÉ - PROGRAMA DE INTERAÇÃO SOCIOAMBIENTAL
Objetivo: Assegurar, por meio das relações entre os diversos atores do território, os pactos sociais, as boas práticas e o reconhecimento do papel e potencial do território,
necessários para garantir os objetivos dos Programas de Gestão e o desenvolvimento das comunidades envolvidas.
OBJETIVO ESTRATÉGICO: METAS

ACÕES

INDICADORES

CONDICIONANTES

M1.

C1.

M2.

C2.

M3.

C3.
ATIVIDADES

CLASSIFICAÇÃO DAS
ATIVIDADES

RESPONSABILIDADES E
PARCERIAS

1.1. Garantir assento no conselho de Bacia do
Médio Paranapanema e demais conselhos da
região.

A.1. Aumentar a
representatividade da UC.

1.2. Aumentar a participação em programas
governamentais (SIM, Corta Fogo, etc.).
1.3. Garantir a presença constante de
interlocutores da UC em seu território e zona
de amortecimento.
1.4. Facilitar a comunicação entre gestor e
imprensa local.

A.2. Ampliar a participação
social na gestão da UC

2.1. Manter a regularidade das reuniões do
Conselho Consultivo.
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CRONOGRAMA
(ANOS)
1 2 3 4 5

2.2. Aumentar a eficiência da comunicação
com os atores locais.
2.3. Criar canais de comunicação com a
comunidade.
2.4. Promover concurso para a elaboração de
uma logo da UC.
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ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE AVARÉ - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Objetivo: Diminuir os vetores de pressão sobre o território, com vistas a garantir a integridade física, biológica e cultural da unidade.
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

ACÕES

METAS

INDICADORES

CONDICIONANTES

M1.

C1.

M2.

C2.

M3.

C3.

ATIVIDADES

CLASSIFICAÇÃO
DAS ATIVIDADES

RESPONSABILIDADES E
PARCERIAS

CRONOGRAMA
(ANOS)
1

1.1. Implantar dois postos de vigilância com guarita
dotada de rádio comunicação e um vigilante por
guarita.
1.2. Dotar a UC com motocicleta e veículo 4 x 4 para
fiscalização.
A.1. Aumentar a capacidade de
prevenção de danos ambientais
e de incêndios na UC.

1.3. Dotar a UC com trator com grade e lâmina para
confecção e manutenção de aceiros e controle de
erosão.
1.4. Coibir práticas religiosas com uso de fogo na
área do antigo cemitério.
1.5. Realizar a manutenção rotineira de aceiros.
1.6. Implantar cercas e sinalização de advertência nas
margens da estrada municipal que atravessa a UC.
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1.7. Implantar, em parceria com a Prefeitura
Municipal, medidas que diminuam o potencial da
estrada que atravessa a UC como vetor de
degradação, ex. atropelamentos, erosão, etc.
1.8. Articular junto à Prefeitura Municipal e
comunidade do entorno a coleta de lixo doméstico,
incluindo coleta seletiva.
1.9. Implantar junto à comunidade da Capela Bom
Jesus medidas para prevenção de danos ambientais
durante as festividades.
2.1. Constituir e treinar brigada de incêndios.
2.2. Adquirir e repor permanentemente equipamentos
para combate a incêndios (EPIs, bombas costais,
entre outros).
2.3. Aumentar o efetivo da UC para combate a
incêndios nos períodos de estiagem (maionovembro).
A.2. Aumentar a capacidade de
combate a danos ambientais e
incêndios na UC.

2.4. Instalar reservatórios de água em pontos
estratégicos para combate a incêndios
2.5. Dotar a UC de trator e tanque-bomba para
combate a incêndios.
2.6. Articulação com proprietários lindeiros à UC
para combate conjunto a incêndios.
2.7. Realizar operações de combate a ilícitos
ambientais com bloqueis em vias de circulação de
veículos no entorno da UC.
2.8. Implantar rotina de pronto atendimento a
denúncias de ilícitos ambientais.
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ESTAÇÃO ECOLÓGICA DE AVARÉ - PROGRAMA DE PESQUISA E MONITORAMENTO
Objetivo: Produzir, sistematizar, disponibilizar e difundir conhecimentos que auxiliem a gestão da UC em suas diversas ações.
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

METAS

INDICADORES

M1.
M2.
M3.
ACÕES

ATIVIDADES

CLASSIFICAÇÃO
DAS ATIVIDADES

CONDICIONANTES
C1.
C2.
C3.

RESPONSABILIDADES E
PARCERIAS

1.1. Construir alojamento para pesquisadores na
UC.
1.2. Construir laboratório multiuso na UC.
A.1. Dotar a UC de
infraestrutura adequada para a
1.3. Contratar funcionários para
pesquisa científica.
acompanhamento de pesquisadores em campo
na UC.
1.4. Treinar funcionários para fazer a vigilância
das instalações experimentais.
A.2. Atrair o interesse da
comunidade científica para o
desenvolvimento de pesquisas
na UC.

2.1. Realizar workshops de pesquisa com a
comunidade acadêmica.
2.2. Construir banco de dados de pesquisas
realizadas na UC.
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CRONOGRAMA
(ANOS)
1

2

3

4

5

2.3. Promover o conhecimento sobre temas de
pesquisa prioritários para a gestão da UC.
2.4. Agilizar o processo de concessão de
autorizações para realização de pesquisas na
UC.
3.1. Gerar subsídios científicos para a
conservação de espécies ameaçadas registradas
na UC.
3.2. Pesquisar e propor métodos adequados para
a erradicação de espécies invasoras na UC.
3.3. Ampliar o conhecimento sobre a biota da
UC, especialmente herpetofauna e mastofauna.
A.3. Atender demandas básicas 3.4. Caracterizar a demanda de uso público da
de pesquisas na UC.
UC e gerar subsídios para atendimento
adequado dessa demanda.
3.5. Pesquisar o potencial de aplicação da
queima controlada e do pastoreio de baixa
densidade para evitar o adensamento das
fisionomias campestres e controlar gramíneas
invasoras.
3.6. Avaliar a necessidade de refaunação de
áreas restauradas.
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