
Anexo 3 – Plano de Ação: Degradação e Crimes Ambientais 

 

Plano de Ação Educação Ambiental 
Área temática: Degradação e crimes ambientais 

Objetivo 1: Mitigar ocorrência de Incêndios e uso indevido do fogo 

Ação ou Projeto 
(Para ajudar a atingir o objetivo e a meta) 

Quem? 
(Responsável, 
Coordenador) 

Onde? 
(Da execução do projeto) 

Por que? 
(Que problemas têm ocorrido 

até o momento) 

Como? 
(Meios, maneiras, Procedimentos, padrões) 

 

Quando? 
(Prazo) 

Campanha de esclarecimento e educativa 
informando sobre as consequências legais e 
ambientais devido à ocorrência de incêndio. 

Coordenador: 
Defesa Civil da 
Pref. Iperó 
Parceiros: 
Universidades, 
CTMSP, RMB 

Flona e zona de amortecimento.  Distribuição de panfletos, divulgação em mídias sociais, 
cartazes. 
Envolver as universidades (Marketing, Comunicação Social, 
Publicidade) para elaboração do material. 

 

Mapeamento das áreas de maior ocorrência e 
identificação do público-alvo para orientar as ações 
educativas 

Coordenador: 
Flona 
Parceiros: 
Universidades, 
Polícia Ambiental. 

Flona e zona de amortecimento  Análise do histórico da Defesa Civil da Prefeitura de Iperó e da 
Polícia Ambiental. 
Visita às áreas de execução do projeto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Plano de Ação Educação Ambiental 
Área temática: Degradação e crimes ambientais 

Objetivo 2: Prevenir e inibir a ocupação irregular e fracionamento ilegal de terras 

Ação ou Projeto 
(Para ajudar a atingir o objetivo e a meta) 

Quem? 
(Responsável, 
Coordenador) 

Onde? 
(Da execução do projeto) 

Por que? 
(Que problemas têm ocorrido 

até o momento) 

Como? 
(Meios, maneiras, Procedimentos, padrões) 

 

Quando? 
(Prazo) 

Inserir no site das prefeituras, da Flona, Incra, Itesp, 
orientações para aquisição de imóveis, incluindo as 
consequências de aquisição irregular 

Prefeituras Flona e zona de amortecimento  Sensibilizar a comunicação social nas prefeituras, e criar um 
texto adequado 

 

Divulgação de canais de denúncia Prefeituras 
Polícia Ambiental 

Flona e zona de amortecimento  Disponibilizar número 0800, whats app, e-mail e site da 
prefeitura para denúncias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de Ação Educação Ambiental 
Área temática: Degradação e crimes ambientais 

Objetivo 3: Promover o uso adequado do solo, evitando a ocorrência de erosão, poluição dos recursos hídricos, degradação ambiental 

Ação ou Projeto 
(Para ajudar a atingir o objetivo e a meta) 

Quem? 
(Responsável, 
Coordenador) 

Onde? 
(Da execução do projeto) 

Por que? 
(Que problemas têm 

ocorrido até o momento) 

Como? 
(Meios, maneiras, Procedimentos, padrões) 

 

Quando? 
(Prazo) 

Capacitar e incentivar a obtenção de selos e 
certificações pelos produtores rurais 

SEMA 
Itesp 
 
Universidades 
ONGs 
Empresas 
Inst. Fed. Boituva 

Flona e zona de amortecimento  Divulgar os espaços de formação e oportunidades de participação em 
editais. 
 

 

Capacitar pessoas em projetos agroecológicos e 
turismo ecológico 

Flona 
 
Sebrae 
Senar 
Sesc 
Inst. Federal 
Boituva 

Flona e zona de amortecimento  Avaliar potencialidades, fazer o diagnóstico da região, desenvolver 
produtos e capacitar o público alvo envolvido. 

 

Sensibilização das empresas para 
financiamento de projetos visando o uso 
adequado do solo 

Flona 
 
Flanar 
Inst. Fed. Boituva 

Flona e zona de amortecimento  Visitar as empresas e apresentar a problemática, com vistas a obtenção de 
financiamento para projetos na região. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de Ação Educação Ambiental 
Área temática: Degradação e crimes ambientais 

Objetivo 4: Promover a gestão adequada de resíduos sólidos 

Ação ou Projeto 
(Para ajudar a atingir o objetivo e a meta) 

Quem? 
(Responsável, 
Coordenador) 

Onde? 
(Da execução do projeto) 

Por que? 
(Que problemas têm ocorrido 

até o momento) 

Como? 
(Meios, maneiras, Procedimentos, padrões) 

 

Quando? 
(Prazo) 

Disponibilização e divulgação dos procedimentos 
A3P 

Flona e AcadeBio 
Prefeituras 
 
Flanar 

Flona  Estabelecimento de agenda interna de realização dos 
procedimentos indicados na  A3P 

 

Envolvimento das empresas para desenvolver 
material pedagógico e estabelecimento de campanha 
educativa. 

Veolia 
Prefeituras 
 
Poiato Recicla 
Flanar 

Flona e zona de amortecimento  Estabelecimento de agenda com parceiros para 
desenvolvimento do material e das campanhas, ouvindo 
Secretaria de Saúde (ocorrência de doenças – dengue, 
chicungunha) 

Início 2019 

 


