
Anexo 1 – Plano de Ação: Uso e Ocupação do Solo  

 

Plano de Ação Educação Ambiental 
Área temática: Uso e Ocupação do Solo 

Objetivo 1: Agricultura Sustentável - Promover a sensibilização de produtores rurais da região da Flona e entorno sobre os benefícios do Sistema 
Agroflorestal (SAF) 

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?) 

Realizar atividades de 
mobilização junto aos 
produtores rurais da 
região da Flona para o 
conhecimento e 
disseminação do SAF 

Coordenação - 
Secretarias 
Municipais e 
estaduais de 
Agricultura e Meio 
Ambiente. Parceiros 
– Flona, 
universidades, 
ITESP, INCRA. 
Sindicatos Rurais, 
SENAR, CATI 

Propriedades 
rurais, Flona, 
escolas, 
associações e 
cooperativas 

Para fomentar 
práticas 
sustentáveis que 
não agridam o solo 
e demais recursos 

Oficinas, cursos, 
reuniões, 
treinamento, troca de 
experiências, 
atividades de campo, 
seminário 

2019 a 2021 Buscar projetos de 
financiamento para 
realização das atividades e 
as instituições parceiras, 
recursos humanos dos 
parceiros 

 

 

 



Plano de Ação Educação Ambiental 
Área temática: Uso e Ocupação do Solo  

Objetivo 2: Recuperação de áreas degradadas - Sensibilizar as comunidades do entorno da Flona sobre os impactos socioambientais das áreas degradadas e a 
necessidade de recuperação 

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?) 

Promover o 
conhecimento sobre as 
áreas degradadas nas 
comunidades e buscar 
meios de recuperar 
estas áreas 

Coordenação – Flona e 
Marinha – RMB  
Parceiros Secretarias 
Municipais e estaduais de 
Agricultura e Meio Ambiente.  
Parceirosuniversidades, 
ITESP, INCRA. 

Nas 
comunidades do 
entorno da Flona 

Porque existem 
áreas degradadas 
que provocam 
impactos 
socioambientais e 
que precisam ser 
resolvidos 

Oficinas, cursos, 
reuniões, 
treinamento, troca de 
experiências, 
atividades de campo,  

2019 a 2021 Buscar projetos de 
financiamento para 
realização das atividades 
e as instituições 
parceiras, recursos 
humanos dos parceiros 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plano de Ação Educação Ambiental 
Área temática: Uso e Ocupação do Solo  
 

Objetivo 3: Corredores ecológicos - Sensibilizar sobre a importância de áreas protegidas (APPS, reserva legal, fragmentos florestais áreas verdes) para 
conexão e formação de corredores ecológicos. 

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?) 

Promoção de campanha 
de conscientização sobre 
a importância de se 
manter estas áreas para 
proteção e manutenção 
da Fauna, Flora e região. 

Coordenação – 
Flona, Marinha, 
RMB, Aramar. 
Parceiros: 
Ministério da 
Agricultura, 
produtores rurais, 
prefeituras, 
cooperativas e 
Associações. 

Flona, 
Associações, 
cooperativas, 
municípios. 

Porque existe muita 
fragmentação e 
pressão sobre a 
região, a Flona é 
um dos últimos 
remanescentes 
isolados. 

Oficinas, cursos, 
Palestras e produção 
de material(Cartaz 
folders e campanhas 
na internet. 

2019 a 2021 Buscar projetos de 
financiamento para 
realização das atividades e 
as instituições parceiras, 
recursos humanos dos 
parceiros 

 

 

 

 

 



Plano de Ação Educação Ambiental 
Área temática: Uso e Ocupação do Solo  

Objetivo 4: Saneamento - Formar Educadores Ambientais sobre o Tema Saneamento em Áreas Rurais Isoladas 

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?) 

Promoção de oficinas 
com a população rural 
para a adequação 
sanitária das 
propriedades rurais 

Coordenação – 
Secretarias 
Municipais de 
Agricultura e Saúde 
Parceiros: 
universidades, 
SENAR, CATI, 
EMBRAPA, 
Sindicatos Rurais, 
ONGs 

Propriedades rurais, 
associações, 
cooperativas, 
assentamentos 

Para evitar 
contaminação do 
solo, lençol 
freático, córregos e 
rios, melhorar a 
saúde pública, 
reduzir e eliminar o 
uso de fossas 
negras 

Oficinas práticas e 
formação de 
multiplicadores 

2019 a 2021 Parceria entre as 
instituições, recursos 
humanos dos parceiros 

 

 

 


