
Sistema Integrado de Monitoramento – SIM

Sistema Ambiental Paulista

Fundação Florestal

Instituto Florestal

Instituto de Botânica

Coordenadoria de Fiscalização Ambiental

Polícia Militar Ambiental



Criar situações 

marcadas por:

Reflexão sobre a problemática 

que afeta a UC

Análise crítica desta 

problemática

Reflexão sobre o sentido e papel 

do Conselho

Construção de agenda de ações 

articuladas no âmbito do 

Conselho



Finalidade do 

trabalho

Desenvolver interações com 

a dinâmica do território de 

influência da UC

Participação na 

Gestão Ambiental 

Pública

Proteção da UC pela 

redução de pressões



Vetores de 

pressão do 

entorno da UC

Problemas 

com APP

Acesso à UC 

sem controle

Caçadores/

palmiteiros
Especulação 

imobiliária

Visitação 

desordenada

Extração de 

produtos 

florestais

Desarticulação 

da sociedade 

civil

Insuficiência 

de alternativas 

de renda

Desorganização

da atividade 

turística



Vetores de 

pressão do 

entorno da UC

Problemas 

com APP

Acesso à UC 

sem controle

Caçadores/

palmiteiros
Especulação 

imobiliária

Visitação 

desordenada

Extração de 

produtos 

florestais

Desarticulação 

da sociedade 

civil

Insuficiência 

de alternativas 

de renda

Desorganização

da atividade 

turística



Desarticulação 

da sociedade 

civil

Insuficiência 

de alternativas 

de renda

Desorganização

da atividade 

turística

Agenda 

articulada a partir 

do Conselho



Desarticulação 

da sociedade 

civil

Insuficiência 

de alternativas 

de renda

Desorganização

da atividade 

turística

Reunir e 

capacitar 

agentes para 

ordenamento do 

turismo

Promover ideia 

de arranjo 

produtivo de 

interesse das 

comunidades

Provocar 

retomada do 

plano de manejo

Espaço 

do 

Conselho



Desarticulação 

da sociedade 

civil

Provocar 

retomada do 

plano de manejo

Espaço 

do 

Conselho

Publicação da 

Resolução SMA 

95/dez.2016

Cria comissão para 

definição de diretrizes e 

procedimentos para 

elaborar, revisar e 

implantar planos de 

manejo



Espaço 

do 

Conselho

Reunir e 

capacitar 

agentes para 

ordenamento do 

turismo

Desorganização

da atividade 

turística

Duas reuniões com Turismo da 

RBMA

1) Apresentação da certificação 

turismo sustentável

2) Oficina para rearticulação de atores 

do turismo



Insuficiência 

de alternativas 

de renda

Promover ideia 

de arranjo 

produtivo de 

interesse das 

comunidades

Espaço 

do 

Conselho

Aproximação com os grupos das 

comunidades

Identificação de dificuldades de acesso;

Possibilidade de provocar discussão 

ampliada sobre a ideia de arranjos 

produtivos inclusivos.



Turismo 

Bananal

Alternativa 

de Renda

Plano de 

Manejo

• CONDEC – Conselho Municipal de 

Defesa Civil; 

• CONDEMA – Conselho Municipal de 

Defesa do Meio Ambiente;

• CMDRS – Conselho Municipal de 

Desenvolvimento Rural Sustentável;

•APA Municipal (Área de Preservação 

Permanente);

• Nova Associação (Rio Vermelho)

• Plano Diretor;

• Sub comitê de Bacias Hidrográficas;

•Orgânicos

• Resolução

Espaço 

do 

Conselho


