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1 APRESENTAÇÃO

A educação e interpretação 

ambiental são importantes 

recursos de mediação dos 

conitos e redução dos impactos 

ambientais negativos nas 

Unidades de Conservação, 

propiciando democratização da 

informação e melhores condições 

à participação, premissa 

importante ao processo de 

mudança e também de 

fortalecimento das unidades de 

conservação.

O Plano de Manejo da Reserva 

Biológica Marinha do Arvoredo – 

REBIO Arvoredo, nalizado e 

aprovado em 2004, previa a 

elaboração de um Programa de 

Interpretação e Educação 

Ambiental, a ser desenvolvido na 

área da unidade e sua região de 

entorno. Nesse sentido o 

presente documento foi 

elaborado, visando estabelecer 

orientações e diretrizes para o 

planejamento de ações, atividades 

e projetos relacionados à 

interpretação e educação 

ambiental na área em questão. 

Na sua construção buscou-se a 

sintonia com a legislação 

pertinente, enfatizando-se os 

princípios da educação ambiental 

no Brasil e especicamente no 

Estado de Santa Catarina.

Nosso objetivo é que este 

Programa seja utilizado como 

diretriz para a orientação dos 

diversos atores envolvidos com o 

planejamento e execução de ações 

de Educação e Interpretação 

Ambiental na REBIO Arvoredo e 

sua região de entorno, interagindo 

com as demais Unidades de 

Conservação Marinhas e 

Costeiras de Santa Catarina e 

outras organizações e instituições 

ligadas ao tema.

Espera-se que a implementação 

deste Programa promova o 

envolvimento regular e 

signicativo da comunidade do 

entorno da REBIO Arvoredo nos 

processos de tomada de decisão, 

tornando os indivíduos cada vez 

mais atuantes na gestão da 

unidade.

Ricardo Castelli Vieira
Chefe da Reserva Biológica Marinha do Arvoredo

ICMBio/MMA
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2 INTRODUÇÃO

A Reserva Biológica Marinha do 

Arvoredo (REBIO Arvoredo) é uma 

Unidade de Conservação (UC) de 

Proteção Integral, criada no dia 

12 março de 1990, pelo Decreto 

Federal de Nº 99.142. Está 

localizada no litoral de Santa 

Catarina, a 11 km da costa, 

possuindo uma área de 17.800 

ha, predominantemente marinha, 

com uma biodiversidade 

extremamente rica e relevante 

para a manutenção dos estoques 

pesqueiros. 

Seu processo de criação se deu 

por uma decisão do IBAMA de 

criar uma Reserva Biológica, 

contrariando alguns setores da 

sociedade local, tais como os da 

pesca artesanal e do turismo. A 

falta de participação da sociedade 

no processo de criação gerou 

forte oposição à categoria de UC 

denida. Ambientalistas locais 

envolvidos na promoção da criação 

de uma UC na área queriam que 

fosse implantado um Parque 

Nacional e não uma Reserva 

Biológica. Logo, o contexto de 

criação desta UC foi 

caracterizado pela insatisfação de 

uma parcela signicativa da 

sociedade local, gerando diversos 

impactos socioeconômicos.

Por outro lado, o Plano de Manejo 

da REBIO Arvoredo, instituído pela 

Portaria IBAMA nº 81/2004, foi 

construído de forma participativa, 

representando um importante 

instrumento de gestão, em cujo 

conteúdo destaca-se a 

contribuição de representantes 

de diversos setores do estado e 

da sociedade civil, incluindo o 

setor da pesca artesanal e do 

turismo. De acordo com o Plano 

de Manejo é necessário elaborar e 

implementar um programa 

integrado de educação e 

interpretação ambiental que 

contemple a Unidade e sua região 

de entorno, em consonância com 

o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação (Lei nº 

9.985/2000) e a Política Nacional 

de Educação Ambiental - PNEA 

(Lei n° 9.795/1999).
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A PNEA entende a educação 

ambiental como processos por 

meio dos quais o indivíduo e a 

coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, 

habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a 

conservação do meio ambiente, 

bem de uso comum do povo, 

essencial à sadia qualidade de vida 

e sua sustentabilidade (Art. 1º, 

Cap. I - Lei n° 9.795/1999).

Buscando construir o programa 

previsto no Plano de Manejo da 

REBIO Arvoredo, de forma 

participativa e coletiva, formou-

se, no ano de 2012, um grupo de 

trabalho no âmbito do Conselho 

Consultivo da Reserva Biológica 

Marinha do Arvoredo (CORBIO) 

denominado Grupo de Trabalho de 

Educação Ambiental (GTEA) que foi 

constituído por entidades e 

instituições do CORBIO que se 

disponibilizaram a trabalhar 

voluntariamente na elaboração do 

documento ora apresentado.

O presente documento foi 

elaborado ao longo de 15 

encontros pelas seguintes 

entidades e instituições: Instituto 

Chico Mendes de Conservação da 

Biodiversidade (ICMBIO), Núcleo 

de Educação Ambiental do Centro 

Tecnológico da Universidade 

Federal de Santa Catarina 

(NEAmb/UFSC); Instituto 

Çarakura; Ações para 

Preservação dos Recursos 

Naturais e Desenvolvimento 

Econômico Racional (APRENDER 

Entidade Ecológica); Associação 

das Escolas e Operadoras de 

Mergulho do Estado de Santa 

Catarina (AEOMESC); Fundação 

Municipal do Meio Ambiente 

(FLORAM) e Fundação do Meio 

Ambiente (FATMA).

O Programa visa fomentar a 

mobilização social, favorecendo a 

representatividade da população e 

a relação de pertencimento entre 

comunidade e recursos naturais 

da REBIO Arvoredo. Promove 

também a formação de recursos 

humanos em educação ambiental 

para atuação nos diversos 

setores da sociedade, além de 

dinamizar o acesso às 

informações referentes à 

temática ambiental.
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Seu principal objetivo é orientar e 

fornecer diretrizes para ações, 

atividades, eventos e projetos de 

educação e interpretação 

ambiental, que promovam a 

integração dos indivíduos com a 

gestão e implementação da 

Unidade de Conservação, 

contribuindo para a adoção de 

práticas que promovam a 

conservação do ambiente e a 

melhoria da qualidade de vida da 

coletividade. Ressalta-se a 

importância da integração entre 

os projetos e ações relacionados 

ao Programa, sendo eles em 

âmbito formal e/ou não formal de 

ensino, contemplando parcerias 

com instituições públicas e/ou 

privadas.

A área de abrangência do 

Programa está diretamente 

relacionada com a Reserva 

Biológica Marinha do Arvoredo, 

uma Unidade de Conservação 

Federal de Proteção Integral, cuja 

Zona de Amortecimento abrange 

os municípios litorâneos do 

Estado de Santa Catarina, desde 

Florianópolis (ao Sul) até Barra 

Velha (ao Norte). De acordo com 

as orientações do Plano de 

Manejo, as áreas consideradas 

relevantes e, portanto, 

estratégicas para a interação da 

gestão da Reserva com seu 

entorno são identicadas como 

Áreas Estratégicas Externas – 

AEE. Nesse sentido os municípios 

que integram essas áreas devem 

ser focos prioritários deste 

Programa, sendo estes: 

Florianópolis, Governador Celso 

Ramos, Tijucas, Porto Belo, 

Bombinhas e Itapema.

9Franklin Samir Dattein
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3 PRINCÍPIOS

O Programa de Educação e 

Interpretação Ambiental da REBIO 

Arvoredo, dentro das ações e 

projetos a serem propostos 

seguirá a orientação dos 

principais marcos legais relativos 

à Educação Ambiental no Brasil e 

no Estado de Santa Catarina. 

Assim considera-se:

11

A Constituição Federal (CF), de 1988, no inciso VI do 
§ 1º do artigo 225, que determina que o Poder 
Público deve “[...] promover a Educação Ambiental 
[...] e a conscientização pública para a preservação 
do meio ambiente”, pois “todos têm direito ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de 
vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o 
dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes 
e futuras gerações”.

A Lei nº 13.558, de 17 de novembro de 2005, que 
dispõe sobre a Política Estadual de Educação 
Ambiental (PEEA), estabelecendo como instrumentos 
para a promoção da educação ambiental na esfera 
estadual: o Programa Estadual de Educação 
Ambiental e o Sistema Estadual de Informação sobre 
Educação Ambiental.

O Programa Nacional de Educação - ProNEA, 
publicado pelo MMA em 2005, onde são 
apresentadas as diretrizes, os princípios e a missão 
que orientam as ações de educação ambiental em 
âmbito nacional, delimitando seus objetivos, suas 
linhas de ação e sua estrutura organizacional.

A Estratégia Nacional de Comunicação e Educação 
Ambiental em Unidades de Conservação (ENCEA), 
publicada no ano de 2010, que entre seus objetivos 
principais visa “fortalecer e estimular a 
implementação de ações de comunicação e 
educação ambiental em Unidades de Conservação 
[...], em seus entornos e Zonas de Amortecimentos, 
promovendo a participação social e o controle social 
nos processos de criação, implantação e gestão 
destes territórios”.

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe 
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, no 
inciso X do artigo 2º, que estabelece que a educação 
ambiental deve “[...] ser ministrada a todos os níveis 
de ensino, inclusive a educação da comunidade, 
objetivando capacitá-la para a participação ativa na 
defesa do meio ambiente”.

O Decreto nº 3.726, de 14 de dezembro de 2010, 
que regulamenta o Programa Estadual de Educação 
Ambiental – ProEEA/SC, constituindo um instrumento 
da Política Estadual de Educação Ambiental, onde 
busca-se estabelecer um conjunto de ações 
estratégicas, critérios e metodologias para sua 
implementação.

A Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada 
pelo Decreto nº 4.281, de 25 de junho de 2002, que 
dispõe especicamente sobre a Educação Ambiental 
(EA) e institui a Política Nacional de Educação 
Ambiental (PNEA), como componente essencial e 
permanente da educação nacional, devendo estar 
presente de forma articulada, em todos os níveis e 
modalidades do processo educativo, em caráter 
formal e não formal. Ainda, no inciso III do capitulo 
três, determina que compete “[...] aos órgãos 
integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente, 
promover ações de educação ambiental integradas 
aos programas de conservação, recuperação e 
melhoria do meio ambiente”.



Nesse contexto, entende-se como 

Educação Ambiental “[...] os 

processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, 

atitudes e competências voltadas 

para a conservação do meio 

ambiente, bem de uso comum do 

povo, essencial à sadia qualidade 

de vida e sua sustentabilidade” 

(Lei nº 9.795, 1999). A 

Interpretação Ambiental, por sua 

vez, refere-se a um conjunto de 

princípios e técnicas que visam 

estimular as pessoas para o 

entendimento do ambiente pela 

experiência prática direta (Tilden, 

1957). 

Destaca-se ainda, que o atributo 

“ambiental” na tradição da 

Educação Ambiental brasileira e 

latino-americana não é empregado 

para especicar um tipo de 

educação, mas se constitui em 

elemento estruturante que 

demarca um campo político de 

valores e práticas, mobilizando 

atores sociais comprometidos 

com a prática político-pedagógica 

transformadora e emancipatória, 

capaz de promover a ética e a 

cidadania ambiental. O 

reconhecimento do papel 

transformador e emancipatório da 

Educação Ambiental torna-se 

cada vez mais visível diante do 

atual contexto nacional e mundial 

em que a preocupação com as 

mudanças climáticas, a 

degradação da natureza, a 

redução da biodiversidade, os 

riscos socioambientais locais e 

globais, as necessidades 

planetárias evidencia-se na 

prática social (Resolução CNE Nº 

2, de 15 de junho de 2012).

Assim, o Programa de Educação e 

Interpretação Ambiental da 

Reserva Biológica Marinha do 

Arvoredo tem um papel primordial, 

incentivando a elaboração de 

projetos e planos, de forma 

participativa e dialógica, na busca 

da sensibilização aos valores 

ambientais, tanto na educação 

formal como na não formal, na 

Unidade e/ou no seu entorno.

Desta forma, em consonância com 

o disposto na Lei nº 9.795, de 

1999, e com base em práticas 

comprometidas com a construção 

de sociedades justas e 

sustentáveis, fundadas nos 

valores da liberdade, igualdade, 

solidariedade, democracia, justiça 

social, responsabilidade, 

sustentabilidade e educação como 

direito de todos, os princípios 

orientadores do Programa de 

Educação e Interpretação 

Ambiental da Reserva Biológica 

Marinha do Arvoredo são:
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Ainda, para este Programa, 

destaca-se o caráter formal e não 

formal da educação ambiental. De 

acordo com a Lei nº 9.795, 

entende-se por Educação 

Ambiental formal “a educação 

ambiental desenvolvida no âmbito 

dos currículos das instituições de 

ensino público e privado, 

englobando educação básica 

(educação infantil; ensino 

fundamental e ensino médio), 

educação superior, educação 

especial, educação prossional e 

educação de jovens e adultos” 

(Art. 9) e por educação ambiental 

não formal “as ações e práticas 

educativas voltadas à 

sensibilização da coletividade 

sobre as questões ambientais e à 

sua organização e participação na 

defesa da qualidade do meio 

ambiente” (Art.13).

No que diz respeito à Educação 

Ambiental não formal, no âmbito 

deste programa, é importante 

considerar que é dever do poder 

público incentivar a sensibilização 

da sociedade para a importância 

das unidades de conservação e a 

sensibilização ambiental das 

populações tradicionais ligadas às 

unidades de conservação (Art. 13, 

parágrafo único, Lei nº 9.795).

13

I. totalidade, como categoria fundamental em formação, análises, estudos 

e produção de conhecimento sobre o meio ambiente;

II. interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural, 

sob o enfoque humanista, democrático e participativo;

III. pluralismo de ideias e concepções pedagógicas;

IV. vinculação entre ética, educação, trabalho e práticas sociais na 

garantia de continuidade dos estudos e da qualidade social da educação;

V. articulação na abordagem de uma perspectiva crítica e transformadora 

dos desafios ambientais a serem enfrentados pelas atuais e futuras 

gerações, nas dimensões locais, regionais, nacionais e globais;

VI. respeito à pluralidade e à diversidade, seja individual, coletiva, étnica, 

racial, social e cultural, disseminando os direitos de existência e 

permanência e o valor da multiculturalidade e plurietnicidade do país e 

do desenvolvimento da cidadania planetária.
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4 DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA

O Programa de Educação e 

Interpretação Ambiental da 

Reserva Biológica Marinha do 

Arvoredo visa integrar esta 

Unidade de Conservação de 

proteção integral no contexto 

social da região de Santa 

Catarina, buscando tornar os 

indivíduos mais próximos e 

atuantes na gestão e 

implementação da unidade e, 

desta forma, contribuir para o 

desenvolvimento de posturas e 

ações que promovam a 

conservação do ambiente e a 

melhoria da qualidade de vida da 

coletividade. Os principais 

objetivos são:

Para que este Programa cumpra 

sua função, enquanto orientador 

das ações de Educação Ambiental 

na Unidade de Conservação é 

importante salientar que os 

objetivos listados estão inter-

relacionados, podendo, dessa 

forma, a realização de uma ação 

vir a contemplar mais de um 

objetivo.

4.1. A sensibilização dos indivíduos;

4.2. A mobilização social;

4.3. A formação de recursos humanos em educação ambiental;

4.4. A disseminação, disponibilização e divulgação de informações;

4.5. A estruturação da UC para educação ambiental;

4.6. A integração entre projetos e ações de educação ambiental.

Mário Luiz Martins Pereira



4.1 A SENSIBILIZAÇÃO DOS INDIVÍDUOS

A sensibilização das pessoas 

busca fazê-las compreender a 

importância da conservação e 

preservação dos ambientes 

marinhos e costeiros, na 

manutenção da qualidade de vida 

da coletividade. Essa 

sensibilização pode ser evocada 

através das emoções e 

sentimentos que levam a 

reexões. Fundamental destacar 

que a sensibilização é uma 

construção cotidiana, na escola, 

em casa, na rua, ou seja, é 

constante, para a qual contribuem 

ações especícas relacionadas à 

UC.

Da Finalidade

Das Linhas de Ação

Do Público alvo

I. Provocar mudanças de comportamento em 
relação ao ambiente costeiro e marinho, 
estimulando a adoção de condutas de menor 
impacto ambiental;

II. Estimular o engajamento e a participação 
social no processo de gestão ambiental 
pública.

I. Realizar atividades de educação ambiental em embarcações, promovendo a vivência em ambientes 
marinhos;

II. Realizar atividades de educação ambiental em terra, de onde se possa avistar as ilhas que 
compõe a REBIO Arvoredo, promovendo a reexão da relação entre a sociedade e a Unidade de 
Conservação;

III. Realizar atividades de educação ambiental em instituições tais como escolas, marinas, iate 
clubes, colônias e associações de pesca, cooperativas e associações comunitárias;

IV. Desenvolver atividades monitoradas usando o mergulho contemplativo, nas modalidades de 
“snorkelling” (utuação) e/ou autônomo, para interpretação dos ambientes marinhos da região;

V. Realizar palestras educativas sobre a Reserva, contemplando o seguinte conteúdo mínimo: a 
Reserva do Arvoredo e seus vários aspectos legais, histórico, limites, normas de conduta, 
importância ecológica e principais componentes da fauna e ora;

VI. Realizar abordagens educativas e informativas às embarcações.

Estudantes, turistas, pescadores, 
mergulhadores, comunidades do entorno, 
prossionais do segmento náutico e turístico e 
outros grupos organizados.

15
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4.2 A MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Entende-se por mobilização social 

a criação de espaços de debate 

das realidades locais, de forma 

organizada e descentralizada, 

contemplando os mais variados 

atores sociais. Busca-se com 

esse objetivo estimular iniciativas 

locais que valorizem a interação 

entre os saberes tradicionais e os 

conhecimentos técnico-

cientícos, qualicando a 

participação da população nos 

processos decisórios referentes à 

gestão dos recursos naturais da 

região, especialmente aquelas 

comunidades mais impactadas 

pela criação da REBIO Arvoredo e 

em situação de vulnerabilidade 

socioambiental.

Da Finalidade

Das Linhas de Ação

Do Público alvo

I. Criar e consolidar formas variadas de 
participação social na gestão dos recursos 
naturais da região;

II.  Empoderar a população para a participação 
qualicada nos processos de gestão 
ambiental na região;

III. Fortalecer a participação da população em 
fóruns de gestão ambiental pública, tais 
como os Grupos de Trabalho, Câmaras 
Técnicas e Conselhos de Unidades de 
Conservação.

I. Contribuir com a organização de grupos – voluntários, prossionais, institucionais, associações, 
cooperativas, comitês, entre outros – que atuem em processos de intervenção no contexto 
socioambiental local, apoiando e valorizando suas ações;

II. Estabelecer e manter interlocução permanente com as comunidades de pesca artesanal da 
região, tendo por nalidade a compreensão das implicações da gestão da Reserva nas atividades 
deste setor;

III. Promover nas comunidades de pesca artesanal processos educativos que fortaleçam a 
capacidade de articulação política deste grupo para atuação em fóruns de interlocução com a UC.

IV. Elaborar, apoiar e/ou incentivar projetos e atividades para a promoção de ações relacionadas ao 
desenvolvimento e fortalecimento de atividades econômicas e práticas comunitárias tradicionais 
sustentáveis;

V. Incentivar junto às comunidades do entorno da REBIO a prática de alternativas socioeconômicas 
sustentáveis que valorizem a cultura e história das comunidades locais;

VI. Promover nas comunidades locais eventos que possibilitem a troca de saberes tradicionais e 
conhecimentos técnico-cientícos acerca da temática ambiental da região.

Associações comunitárias, comunidades de 
pesca artesanal e suas diferentes formas 
organizativas e outros grupos organizados no 
âmbito da comunidade do entorno da REBIO. 
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4.3 A FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
      EM EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A educação ambiental constitui-se 

num processo que envolve o 

reestabelecimento das relações 

humanas com o ambiente e com 

os demais seres. Prevê a 

oportunização de vivências e 

experiências relacionadas às 

questões ambientais. Neste 

sentido, a formação continuada 

em educação ambiental visa 

fomentar tais processos 

promovendo capacitação de 

recursos humanos para a atuação 

nos diversos setores da 

sociedade.

Da Finalidade

Das Linhas de Ação

Do Público alvo

I. Formar e qualicar multiplicadores para 
atuação em Educação Ambiental;

II. Criar condições necessárias para a formação 
de recursos humanos para educação 
ambiental.

I. Realizar projetos de formação continuada em educação ambiental para multiplicadores;

II. Desenvolver projetos de formação e qualicação em educação ambiental com as redes de ensino 
pública e privada;

III. Oportunizar estágios para os estudantes de ensino básico e superior no apoio às ações de 
educação ambiental;

IV. Participar e/ou apoiar atividades de ensino e de extensão com Instituições de Ensino Superior;

V. Realizar cursos de capacitação na temática especíca da REBIO para formação e cadastro de 
monitores ambientais.

Professores, educadores ambientais, 
estudantes, lideranças locais, prossionais dos 
segmentos náutico e turístico.
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4.4 A DISSEMINAÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO E
      DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES

A comunicação das ações de 

gestão da REBIO, a disseminação 

das descobertas da produção 

cientíca e a socialização das 

ações de educação ambiental são 

elementos que devem dinamizar a 

disponibilização das informações 

sobre a Reserva e suas 

estratégias de conservação da 

biodiversidade, assim como a 

participação da sociedade na 

gestão.

Da Finalidade

Das Linhas de Ação

Do Público alvo

I. Divulgar o patrimônio natural da REBIO e a 
importância deste para a conservação da 
biodiversidade e manutenção dos estoques 
pesqueiros, bem como, pesquisas, projetos e 
ações em andamento;

II. Promover a disseminação das regras de 
conduta em áreas próximas à REBIO, 
fortalecendo a participação social na gestão 
da unidade;

III. Ampliar a acessibilidade das informações 
sobre a REBIO buscando atingir um público 
amplo e diversicado.

I. Elaborar e distribuir materiais didático-pedagógicos e informativos;

II. Implantar um portal virtual sobre o Programa de Educação Ambiental da REBIO, acessível ao 
público, integrado ao website ocial do ICMBIO, onde sejam disponibilizadas informações e 
documentação inerentes ao Programa;

III. Desenvolver materiais informativos com foco na delimitação da REBIO, sua Zona de 
Amortecimento, normas, principais atributos e ameaças;

IV. Realizar campanhas de divulgação e esclarecimento acerca das normas do Plano de Manejo da 
REBIO;

V. Realizar campanhas de divulgação e valorização da REBIO nos municípios do entorno, 
privilegiando a alta temporada;

VI. Divulgar ações de Educação Ambiental realizadas na área da REBIO, utilizando meios de 
comunicação em massa;

VII. Instalar exposições permanentes e itinerantes sobre a REBIO em locais de grande circulação;

VIII.Realizar campanhas de educação ambiental nos meios de comunicação de massa, promovendo a 
disseminação de informações e práticas sustentáveis em geral;

IX. Realizar periodicamente “workshops” com técnicos, servidores, população e comunidade 
cientíca, para apresentação e discussão dos resultados de ações e projetos desenvolvidos na 
Reserva, com publicação de documento especíco contendo esses resultados.

Público em geral, com prioridade nas 
comunidades do entorno da REBIO.
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4.5 A ESTRUTURAÇÃO DA UC PARA
      EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Para a implementação de projetos 

de educação ambiental aprovados 

no âmbito deste Programa é 

necessário a estruturação física 

da REBIO, com espaços de 

visitação, sinalização, entre 

outros. Com este objetivo busca-

se viabilizar a implantação dessas 

estruturas, seja diretamente pelo 

ICMBIO ou através de parcerias 

com instituições e/ou entidades.

Da Finalidade

Das Linhas de Ação

Do Público alvo

I. Estruturar sicamente a REBIO para a 
realização dos projetos aprovados;

II. Apoiar iniciativas de parceiros para a 
estruturação da REBIO.

I. Implantar Centros de Educação e Interpretação Ambiental em municípios do entorno da REBIO 
Arvoredo, buscando sinergia com outras Unidades de Conservação e questões históricas e 
culturais locais;

II. Implantar bases de apoio à REBIO em municípios do entorno, em parceria com instituições 
públicas ou privadas, com o objetivo de dar apoio a ações de interpretação e educação ambiental;

III. Criar cadastro de educadores ambientais, embarcações, empresas e instituições que operem 
atividades de Educação Ambiental na REBIO Arvoredo e entorno;

IV. Colocar placas informativas e interpretativas em pontos estratégicos na REBIO Arvoredo e 
entorno, focando na delimitação da Reserva, sua Zona de Amortecimento, normas, principais 
atributos e ameaças

Educadores ambientais, prossionais do setor 
náutico e turístico, gestores públicos, 
empresários e prossionais de organizações da 
sociedade civil.

19Arquivo REBIO Marinha do Arvoredo



4.6 INTEGRAÇÃO ENTRE PROJETOS E
      AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL

A integração dos projetos visa o 

estabelecimento de parcerias 

entre projetos e ações de 

educação ambiental de diferentes 

instituições e entidades, 

buscando potencializar sua 

capacidade de atuação, através 

da otimização de recursos 

nanceiros e humanos, bem como 

estabelecimento de atitudes de 

colaboração e cooperação.

Da Finalidade

Das Linhas de Ação

Do Público alvo

I. Construir propositivas comuns com outras 
Unidades de Conservação, por meio de 
projetos integrados propostos por uma ou 
mais instituições e/ou entidades;

II. Estimular e fortalecer parcerias com 
instituições e/ou entidades com interesse na 
temática da REBIO.

I. Mapear instituições e entidades que realizam ações de educação ambiental com potencial de 
integração com a REBIO; 

II. Promover compartilhamento de informações entre instituições e entidades, que desenvolvam 
projetos de Educação Ambiental na área de abrangência da REBIO;

III. Construir e/ou apoiar projetos e ações integradas, propostos por duas ou mais instituições com 
foco na REBIO.

III. Realizar ações de educação ambiental integradas aos Planos de Ação Nacional para Conservação 
das Espécies Ameaçadas de Extinção (PAN), no âmbito da REBIO Arvoredo e região do entorno.

Professores, prossionais vinculados a 
instituições de ensino públicas ou privadas, 
prossionais vinculados a instituições e/ou 
entidades da área ambiental e prossionais de 
organizações da sociedade civil.
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5 OPERACIONALIZAÇÃO
DO PROGRAMA
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A execução e implementação do 

Programa de Educação Ambiental 

da REBIO Arvoredo deverá ser 

viabilizada prioritariamente 

através do lançamento de editais, 

custeados com recursos de 

compensação ambiental da própria 

Unidade, bem como recursos de 

instituições, empresas e 

entidades parceiras. O 

lançamento desses editais deverá 

acontecer minimamente de dois 

em dois anos, sendo o primeiro 

lançado 6 meses após a 

publicação deste Programa.

Adicionalmente, outras formas de 

custeio de ações e projetos de 

educação ambiental relacionados a 

este Programa poderão ser 

articuladas, tais como: medidas 

compensatórias, no âmbito de 

projetos de licenciamento 

ambiental; parcerias diretas entre 

instituições, empresas e 

entidades; recursos 

orçamentários; transações 

penais; outros.

O custeio das referidas ações e 

projetos não poderá ser feito pela 

cobrança de taxas, a qualquer 

título, do público alvo envolvido 

nas atividades educativas. 

5.1 FONTE DE RECURSOS

5.2.1

Os projetos submetidos no âmbito 

de editais lançados 

especicamente para o 

cumprimento dos objetivos deste 

Programa deverão seguir as 

orientações constantes nos 

respectivos editais.

5.2.2

Os projetos apresentados fora do 

contexto de editais especícos 

deverão ser submetidos 

diretamente a REBIO 

Arvoredo/ICMBIO, de acordo com 

formulário especíco 

disponibilizado na página 

eletrônica da REBIO Arvoredo  

http://www.icmbio.gov.br/rebioarvoredo.

5.2 SUBMISSÃO DE PROJETO

http://www.icmbio.gov.br/rebioarvoredo


5.2.3

Todos os projetos apresentados 

no âmbito deste Programa 

deverão especicar qual(is) o(s) 

objetivo(s) do Programa a ser(em) 

contemplado(s), público alvo, 

nalidade(s) e linhas de ação. 

Salienta-se que um projeto poderá 

contemplar mais de um objetivo e, 

consequentemente, linhas de ação 

de objetivos distintos.

5.2.4

Os projetos de educação 

ambiental submetidos 

diretamente a REBIO Arvoredo/ 

ICMBIO serão avaliados por um 

comitê de avaliação e 

acompanhamento do Programa de 

Educação e Intepretação 

Ambiental, que em um prazo 

máximo de 45 dias emitirá 

parecer quanto a sua aprovação e 

viabilidade orçamentária de sua 

execução no âmbito deste 

Programa.
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Consiste em vericar o 

cumprimento de seus objetivos e 

ações propostas, estabelecendo 

um controle de qualidade e o 

aperfeiçoamento contínuo dos 

projetos propostos. É importante 

considerar nesse processo a 

sinergia das ações entre os 

diferentes projetos. Para isso 

serão denidos:

Ÿ Um comitê de avaliação e 

acompanhamento do Programa, 

composto por representantes do 

ICMBIO e outras instituições e 

entidades envolvidas com a educação 

ambiental no Estado de Santa 

Catarina;

Ÿ Instrumentos de seleção, 

monitoramento e avaliação dos 

projetos e ações de EA, considerando 

a coerência com as diretrizes e 

princípios do Programa;

Ÿ Instrumentos de monitoramento e 

avaliação da implementação do 

Programa.

Para garantir a publicidade e 

transparência da implementação 

do Programa devem estar 

disponíveis na página eletrônica da 

REBIO Arvoredo 

http://www.icmbio.gov.br/rebioarvoredo:

Ÿ Editais de seleção de projetos;

Ÿ Resultados dos editais;

Ÿ Instrumentos a serem utilizados para 

a avaliação e monitoramento dos 

projetos e do Programa;

Ÿ Relação dos projetos em andamento;

Ÿ Relatórios nais dos projetos 

executados;

Ÿ Relatórios bianuais de avaliação do 

Programa.

Da mesma forma, uma 

apresentação anual da avaliação 

do processo de implementação do 

Programa será feita ao Conselho 

Consultivo da REBIO Arvoredo – 

CORBIO.

5.3 AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO
      DO PROGRAMA

O ICMBIO será responsável pela 

operacionalização deste 

Programa, articulando com outras 

instituições, empresas e 

entidades a publicação dos 

editais, bem como a busca de 

outras fontes de recursos para 

custeio de ações e projetos 

apresentados diretamente a 

REBIO Arvoredo.

5.4 RESPONSABILIDADES
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Programa de Educação 

Ambiental da REBIO Arvoredo foi 

construído de forma participativa, 

considerando os anseios do 

Conselho Consultivo da Unidade de 

Conservação, no cumprimento de 

seu Plano de Manejo, documento 

publicado em 2004, que já previa 

a elaboração e implementação 

deste Programa. 

O documento ora apresentado é 

fruto de diversas discussões e 

reuniões do Grupo de Trabalho de 

Educação Ambiental do CORBIO e 

constitui uma importante 

ferramenta para o direcionamento 

de ações e projetos de educação 

ambiental na área da REBIO 

Arvoredo e entorno. 

Espera-se com a implantação e 

implementação deste Programa 

tornar efetiva a Educação 

Ambiental na área da REBIO 

Arvoredo e entorno, por meio da 

execução de ações e projetos 

baseados nos valores de 

liberdade, igualdade, solidariedade, 

democracia, justiça social, 

responsabilidade, sustentabilidade 

e educação como direito de todos. 

Pretende-se ainda que sua 

implementação seja feita de forma 

transparente e dialógica, 

otimizando-se recursos e 

desenvolvendo parcerias com 

instituições, empresas e 

entidades comprometidas com a 

educação ambiental no Estado de 

Santa Catarina.

Portanto, a implementação deste 

Programa constitui um grande 

desao, norteado pela construção 

de um processo participativo e 

contínuo, onde a consolidação da 

educação ambiental na gestão da 

Unidade de Conservação possa 

contribuir, não só para o aumento 

de sua efetividade na conservação 

da biodiversidade, mas também 

para a construção de uma 

sociedade mais justa e 

sustentável.
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BOTO NARIZ DE GARRAFA
Tursiops truncatus
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