
 

Plano de Ação do Conselho Consultivo. 
Floresta Nacional de Ipanema – Exercício 2018 

Objetivo 1: Participar das reuniões Ordinárias do Conselho Consultivo da Flona de Ipanema no exercício 2018. 

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. Reuniões ordinárias do Conselho 
Consultivo. 

Presidente do 
conselho 
Conselheiros e 
Convidados 

Flona de Ipanema 

ACADEBio 

Necessidade de reuniões para gestão 
participativa da UC 

Reuniões bimestrais Fev: 21 
Abril: 18 
Junho: 21 
Agosto: 23  
Outubro: 18 
Dezembro: 20 
 

Participação voluntária 
dos Conselheiros e apoio 
de alimentação (Coffee 
break para reuniões) 
 

 

Objetivo 2:Garantir a conservação e a restauração do patrimônio natural da FNI, utilizando as mudas do viveiro da Flona e; 
                 Garantir o tratamento e a destinação dos efluentes do esgoto da vila São João de Ipanema, demais instalações da Flona eACADEBio. 

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. Avaliação da Integridade funcional 
do Ecossistema da FNI (interno e 
papel na conectividade regional). 

Manacá 
Beatriz 
Rodrigo (apoio) 

Flona Ipanema e zona 
de amortecimento. 

Desconhecimento do estado de conservação da 
biodiversidade da FNI. 

Com a participação de servidores da FNI e 
parcerias com UFSCAR, ONG’s e 
voluntários. 

Um ano de 
duração 
(Imediato) 

 

2. Implantação do monitoramento da 
Biodiversidade da FNI (indicadores 
biológicos). 

Manacá 
Beatriz 
Rodrigo (apoio) 

Flona de Ipanema. Desconhecimento dos efeitos das ações de 
proteção da FNI e da pressão antrópica sobre a 
biodiversidade. 

Com a participação de servidores da FNI e 
parcerias com universidades, ONG’s e 
voluntários. 

 Um ano de 
duração 
(Imediato) 

 



3. Melhoria da fiscalização do entorno 
da FNI. 

Lucia (apoio) 
Rodrigo (apoio) 

Entorno da Flona 
Ipanema e zona de 
amortecimento. 

A equipe de fiscalização da FNI, apesar de 
eficiente e dedicada, não dá conta de cobrir a caça, 
pesca e supressão de vegetação, inclusive ZA. 

Com a partcipação de servidores da FNI e 
parcerias com a Polícia Ambiental, 
Prefeituras e uma série de colaboradores e 
informantes. 

Um ano de 
duração 
(Imediato) 

 

4. Ampliação, diversificação e 
modernização do viveiro de mudas 
nativas da FNI, incluindo a coleta de 
sementes. 

ITESP 
Rodrigo (apoio) 
Lucia (apoio) 

Viveiro, Flona Ipanema 
e Zona de 
amortecimento. 

O viveiro é destaque da FNI, mas precisa de mais 
recursos para ampliar e diversificar a produção, 
incluindo a coleta de sementes.  

Com a priorização de recursos e servidores 
da FNI, busca de parcerias com ONG’s, 
iniciativa privada e voluntários na coleta. 

Um ano de 
duração 
(Imediato) 

 

5. Implantação do tratamento de 
efluentes de esgoto na sede do 
ICMBio, vila e ACADEBio. 

Lucia (apoio) 
INCRA 

Vila, Flona de Ipanema 
e ACADEBio. 

O esgoto residencial vem sendo jogado no rio 
Ipanema e há urgência na implantação de sistema 
de tratamento por estações ou por fossas sépticas 
anaeróbicas.  

Buscar recursos junto aoICMBio e parcerias 
com instituições como a Embrapa e iniciativa 
privada.  

Um ano de 
duração 
(Imediato) 

Fossas sépticas 
residencial (R$ 1 mil 
por residência)  
Estações de 
tratamento (2 
unidades por R$ 250 
mil). 

 

Objetivo 3:  Apoiar e auxiliar a Flona na regularização dos empreendimentos existentes, como também em processos de licenciamento ambiental de 
empreendimentos que afetam a UC e seu entorno (Z.A.) 
 

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. Criação de Câmara Técnica Específica para 
regularizar os empreendimentos 
(licenciamento e auxiliar nos processos) 

UFSCAR 
UNESP 
FLANAR 
FNI (apoio 
Ofélia) 

Flona Necessidade de apoio nas atividades 
técnicas afetos ao Licenciamento 
Ambiental (instalação e operação) 

Criar um grupo de Whatsapp. 
Envolvidos: UNISO, ICMBio (Ofélia), Marcia Ferraro, Capela do 
Alto (Rafael), Iperó (Luiz), Itesp, Araçoiaba (Rafael), UNESP, 
Marinha e Flanar (repassar documentos para o grupo). 
Conhecer os empreendimentos existentes. 

Abril/2018 
início 
Prazo até final 
de 2018 

 

2. Realizar curso de capacitação para técnicos 
da Prefeitura e conselheiros em processos 
de Licenciamento Ambiental. 

Universidades 
UFSCAR 
UNESP 
FLANAR  
Ofélia (apoio) 

Flona Nivelamento do conhecimento e 
procedimentos afetos ao tema. 

Planejamento. 
Definição do público alvo, período e instrutores. 

Maio/2018 
Ou 
Junho/2018 

 



3. Realizar Workshop junto aFlona e IBAMA 
para tratar das questões afetas ao 
licenciamento da Flona. 

Universidades 
Ofélia (apoio) 

Flona Já elencados, necessidade de 
nivelamento das demandas e ameaças, 
bem como de entendimento. 

Fundação Itesp – Cássia Junho/2018 
 

 

Objetivo 4: Atender as necessidades do Patrimônio Histórico e Uso Público. 
 

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. Estimular e acompanhar novos atrativos do Uso Público 
(escalada). 

Instituição Manacá Conselho 

FNI 

Demanda por uso do morro 
Araçoiaba para escalada. 

Parceria; Termo, recriar GT para 
acompanhamento do projetoSISBIO. 

14 meses 
Monitorar o 
constante 

Rec. Humanos 

2. Promover o uso de recuperação do Patrimônio Histórico e 
Arqueológico. 

AEAS 
IPHAN 
Universidades 

FNI Conter a degradação do patrimônio e 
promover a visitação nesses locais. 

Parcerias com universidades e 
instituições. 
Criação C.T. Patrimônio Histórico e 
Arqueológico. 

Monitoramento 
contínuo 

RE. Humanos 
Iniciativa privada 

3. Novo modelo de gestão voltado a sustentabilidade 
econômica. 

Flona de Ipanema 
ACADEBio 

FNI Perspectiva de operação de renda 
para a FNI e ações. 

Portarias e resoluções. 2019 Rec. Humanos 

4. Melhorar o levantamento das informações sobre o Uso 
Público (perfil dos visitantes, interesses/atrativos que 
frequentam). 

Flona de Ipanema 
UFSCAR e outras 
universidades 
FLANAR 

FNI Diagnóstico para subsidiar as 
decisões no âmbito do Uso Público. 
Conhecer o perfil do visitante. 

Representantes do conselho. 
Voluntariado. 

2018 Rec. Humanos 



5. Propor roteiro de visitação que inclua a perspectiva 
artística. 

FLANAR FNI Diversificação de públicos, 
sensibilização. 

Parcerias com entidades 2019 Rec. Humanos 

 

Objetivo 5: Promover a participação CTUP – Câmara Técnica de Uso Público na análise, manifestação, planejamento e execução de ações do Programa de Uso Público da UC, afim de apoiar o Conselho nas 

propostas sobre a visitação. 

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. Manifestar-se quanto ao ordenamento e normatização das 
atividades de visitação FNI. 

CTUP 
Flona de Ipanema 

FNI Minimizar os impactos da visitação sobre a 
UC. 
Garantir a qualidade de experiência do 
visitante. 
Prestar serviço de apoio a visitação com 
eficiência e qualidade. 

Discussão / Reuniões 
Contribuições Portarias / 
publicação 
Divulgação 

Até final de 
2018 

Recursos 
Humanos 
Site FNI 

2. Propor novos atividades de visitação (novas trilhas, 
atividades aquáticas, camping) 

CTUP 
Flona de Ipanema 
UFSCAR 
Outras 
universidades 

FNI Diversificar e ampliar as atividades de 
visitação. 
Público alvo 

Levantamentos, estudos  
Atividades campo 
Projetos / Propostas 

2018 R.H 

3. Manifestar-se quanto ao procedimento e normatização para 
atividade de fotografia. 

CTUP 
FNI 

FNI Minimizar impactos da atividade sobre FNI e 
garantir a qualidade da visitação 

Levantamentos, estudos  
Atividades campo 
Projetos / Propostas 

2018 
2019 

R.H. 

4. Participar das ações de integração municípios do entorno da 
Flona para promover a regionalização de Turismo. 

CTUP 
FNI 
Municípios 
CONTUR  

Iperó 
Araçoiaba 
Capela do Alto 
Sorocaba 
FNI 

Incentivar o desenvolvimento turismo regional Participação eventos / reuniões 
Propor calendário de eventos 
Produzir documentos 

2018 
2019 

R.H. 
 



5. Apoiar ações de capacitação na área de Turismo ecológico e 
Histórico Cultural. 

CTUP 
FNI 
UFSCAR 
Outras 
universidades 

Iperó 
Araçoiaba 
Capela do Alto 
Sorocaba 
FNI 

Incentivar desenvolvimento turismo regional 
Incentivar alternativas desenvolvimento local/ 
regional. 

Apoiar desenvolvimento de cursos, 
oficinas e eventos 
Participar ações de capacitação 

2018 
2019 

R.H. 
Voluntários 
Projetos 
Editais 

 

Objetivo 6: Dar continuidade à Câmara Técnica de Regularização Fundiária (CTRF)  

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. Discutir e repassar informações quanto as 
atividades desenvolvidas pela CTRF. 

Presidente CC 
Tupiniquins 
Campos Vileta 
Conselheiros 

FNI Já existe um trabalho desenvolvido pela Câmara que pode 
auxiliar a Unidade nas decisões sobre o tema. 

Relatórios 
Documentos 

Durante 
exercício 2018 

R.H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


