
Anexo 4 – Plano de Ação: Recursos Naturais e Serviços ambientais 

 

Plano de Ação Educação Ambiental 
Área temática: Recursos naturais e serviços ambientais 

Objetivo 1: Desmatamento 

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) 

Recursos? 
(Quanto de recurso?) 

1.        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Plano de Ação Educação Ambiental 
Área temática: Recursos naturais e serviços ambientais 

Objetivo 2: Redução de queimadas 

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) 

Recursos? 
(Quanto de recurso?) 

Ação focal de Educação Ambiental: oficinas – 
1. para sensibilização (demonstrar malefícios 
da queimada), esclarecimento sobre a 
legislação e sobre as técnicas de 
monitoramento, resgate de técnicas de 
limpeza e preparação do solo mais 
sustentáveis; 2. Desenhos de parcerias e 
suporte para assistência técnica gratuita ou 
subsidiada com órgãos de fomento, extensão 
rural, gestão ambiental e administração 
pública. 

FLONA, 
lideranças do 
entorno e 
prefeituras 
(secretaria de 
educação). 

FLONA e Zona de 
Amortecimento 

Limpeza de terreno e preparo do solo para plantio Ação de educação ambiental 
focal; Assistência técnica 
subsidiada para roçada dos 
terrenos; Parcerias com ONGs, 
Órgãos de extensão rural e 
prefeituras 

1o semestre de 2019 Articulação de recursos 
humanos e recursos 
financeiros a serem 
definidos 

Ação focal de Educação Ambiental: 
Campanha nos espaços escolares e realização 
de oficinas de trocas de experiências para 
redução e reaproveitamento dos resíduos 
domésticos (ex. reutilização e compostagem) 

FLONA, 
lideranças do 
entorno e 
prefeituras 
(secretaria de 
educação). 

FLONA e Zona de 
Amortecimento 

Queima de lixo Ação de educação ambiental 
focal; Melhoria do serviço de 
coleta de lixo; Identificação dos 
locais onde ocorrem as queimas 
de lixo 

1o semestre de 2019 Articulação de recursos 
humanos e recursos 
financeiros a serem 
definidos 

Ação focal de Educação Ambiental: 
Campanhas nos espaços escolares e espaços 
públicos 

FLONA, 
lideranças do 
entorno e 
prefeituras 

FLONA e Zona de 
Amortecimento 

Ignição por resíduos (bituca de cigarro, vidro) Ação de educação ambiental 
focal; 

1o semestre de 2019 Articulação de recursos 
humanos e recursos 
financeiros a serem 
definidos 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Plano de Ação Educação Ambiental 
Área temática: Recursos naturais e serviços ambientais 

Objetivo 3:  Caça ilegal e pesca 

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) 

Recursos? 
(Quanto de recurso?) 

Ação focal de Educação Ambiental: 
promoção de palestras informativas e de 
sensibilização 
 
Articulação de um programa de prevenção aos 
crimes ambientais (similar ao PROERD) 

Polícia 
ambiental, 
FLONA 

FLONA e Zona de 
Amortecimento 

Caça esportiva, criadouros de pássaros irregulares Distribuição de materiais 
informativos (digital, folders, 
cartazes), palestras em escolas 

2o semestre de 2019 Articulação de recursos 
humanos e recursos 
financeiros a serem 
definidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Plano de Ação Educação Ambiental 
Área temática: Recursos naturais e serviços ambientais 

Objetivo 4: Saneamento e Saúde Pública 

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) 

Recursos? 
(Quanto de 

recurso?) 

Ação focal de Educação Ambiental: Mobilização das lideranças 
para reunião para elaboração coletiva de propostas. 

Prefeitura, ONGs, 
Órgãos de extensão 
rural 

FLONA e Zona 
de 
Amortecimento 

Contaminação de 
águas subterrâneas 
(fossa perto do poço) 

Ação de educação ambiental focal; Implementação e 
ligação da rede de esgoto em áreas de adensamento de 
moradias; Instalação de biodigestores; Mutirões para 
instalação de sistemas de tratamento de efluentes 
domésticos alternativos nas zonas rurais (tratamento por 
zona de raízes, banheiro seco, etc);  

2o semestre 
de 2019 

Articulação de 
recursos humanos e 
recursos financeiros a 
serem definidos 

Ação focal de Educação Ambiental: processos de educação através 
dos meios de comunicação existentes (boletins, jornal local, mídias 
sociais, etc) junto aos geradores de resíduos. 

Prefeitura, ONGs, 
FLONA; CETESB, 
FLANAR, 
TUPINIQUINS 

FLONA e Zona 
de 
Amortecimento 

Disposição 
inadequada de 
resíduos da 
construção civil 

Ação de educação ambiental focal; Incentivos ao uso de 
técnicas de bioconstrução; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Plano de Ação Educação Ambiental 
Área temática: Recursos naturais e serviços ambientais 

Objetivo 5: Atropelamento de fauna 

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) 

Recursos? 
(Quanto de recurso?) 

1.      Até final de 
2018 

Recursos Humanos 
Site FNI 

2.      2018 R.H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


