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Em 1998 foi criado no Vale Verde o Parque Estadual das Águas Límpidas. Os
principais objetivos de conservação desta unidade são as nascentes do Rio Arara
e fragmentos de Mata Atlântica localizados nas cabeceiras.

A criação do Parque foi polêmica e a unidade não conta com o apoio das
comunidades locais. Lideranças históricas da região afirmam que o processo de
criação do Parque não consultou de forma satisfatória a população local, tendo
ocorrida somente uma consulta na Comunidade do Ibiró e outra, mais ampla, via
formulário on line.

Transcorridos 18 anos da criação do Parque, este ainda não possui Plano de
Manejo e seu Conselho Gestor se reúne uma vez ao ano, sendo composto pelas
principais instituições governamentais atuantes na região.

Com base no cenário apresentado elabore uma estratégia de intervenção nesta
unidade de conservação que considere a Educação Ambiental no processo de
gestão desse território. Vale salientar que é a primeira vez que o Parque possui
uma equipe com mais de dois integrantes e que não há nenhum gestor antigo na
atual composição

O Cenário:



O TRABALHO 
DOS GRUPOS:



PROJETO

ÁGUAS LÍMPIDAS

Plano de Manejo
(Interinstitucional + participativo)

Diagnóstico:

• Região
• Comunidades + lideranças
• História
• Dificuldades

Estratégias 1:

• Estabelecer parcerias 
• Sensibilização/Comunidades:

Educação Ambiental
Dialógica + participativa

Estratégias 2:

• Vivência com comunidade na UC

Estratégias 3:

• Revisão do conselho
• Capacitação

1º Parceria com líderes da 

comunidade e comunidade escolar do 

entorno para planejamento de ações 

em conjunto:

2º Recomposição do Conselho 

Gestor inserindo membros da 

sociedade civil do entorno.

3º Identificar quais são as 

estratégias de planejamento dos 

órgãos governamentais para o 

entorno do parque.

4º Conscientização e sensibilização 

dos órgãos governamentais

- Mapeamento do entorno

- Ações de promoção de educação 

ambiental

- Sobre a necessidade do parque 

inserido na realidade da comunidade 

e importância de ações participativas

5º Elaboração do Plano de Manejo 

de forma consultiva com a 

comunidade.

- APODERAMENTO DO TERRITÓRIO

POR PARTE DO GESTOR E EQUIPE;

- IDENTIFICAR O CENÁRIO

SOCIOAMBIENTAL DA UC e

COMUNIDADES DE ENTORNO;

- BUSCAR APERFEIÇOAMENTO NA

GESTÃO DE CONFLITOS;

- REGULARIZAÇÃO DO CONSELHO

INCLUINDO SOCIEDADE CIVIL;

- APROXIMAR A COMUNIDADE DA

GESTÃO DA UC (PARTICIPAÇÃO DO

PLANO DE MANEJO, OFICINAS DE

EDUCAÇÃO AMBIENTAL,

VALORIZAÇÃO DA CULTURA

LOCAL, INSERÇÃO DA

COMUNIDADE NAS AÇÕES DE

PROTEÇÃO, CONSERVAÇÃO DOS

RECURSOS HÍDRICOS ETC.



Gestor: procurar as 

instituições
Prefeitura

SMA
SEE
ADM Pública
Cultura
Esporte/Lazer

DEFINIR 
ESTRATÉGIA

CONHECER A 
REALIDADE LOCAL 
para agendar uma 
visita técnica na 
comunidade do 

entorno

ENGAJAMENTO DA 
COMUNIDADE 

palestras e 
audiências públicas

PLANO DE 
MANEJO 

PARTICIPATIVO

1. Aproximação informal com as 

comunidades do 

entorno/interior e demais 

grupos atuantes

2. Encontro articulando 

lideranças detectadas em (1)

3. Rodada de discussão informal 

sobre os problemas da UC

4. Reformulação do Conselho

5. Discussão sobre as questões 

socioambientais

6. Formação de câmaras 

temáticas para trabalhar os 

problemas

Reuniões públicas com 
todas as comunidades 
do entorno

Capacitação de agentes 
multiplicadores: professores, 
pescadores, agentes de saúde, 
agricultores, lideranças 
religiosas 

Projeto de comunicação dinâmica 
entre os envolvidos: UC + Comunidade. 
Ex.: cartilhas, boletins, rádio poste, 
grupo de coral de jovens, aplicativo

etc. 

Formação 
Socioambiental para 
Plano de Manejo 

Renovar o conselho 
incluindo a sociedade 
civil (comunidades)



1. Identificar os principais 

atores.

2. Promover encontros com 

as comunidades.

3. Empregar a comunidade 

na UC, formando agentes 

multiplicadores.

4. Reformular o CG, com 

participação da sociedade 

civil de forma igualitária. 

Criar um regimento 

interno e tornar as 

reuniões mais frequentes.

1. Identificar parceiros

2. Mapear ocorrências e  fragilidades

3. Revitalização do conselho

4. Planejamento de ações 
estratégicas

Ações de educação ambiental 

em ESCOLAS e a COMUNIDADE

Programas sustentáveis para a 

comunidade do entorno:

palestras, oficinas

• observação de aves

• plantio de frutíferas com 

potencial mercadológico

• monitores ambientais

5. Gestão participativa

1. Diálogo com foco em 

ouvir os funcionários

Individualmente 

Coletivamente

2. Resgate histórico

Registros/documentos
Consulta Ibiró/ on-line

3. Com a equipe da UC, 

elaborar estratégias de 

aproximação com a 

comunidade

Lideranças
Instituições

4. Abrir diálogo com a 

comunidade e o conselho

Ouvir

Construir junto propostas

Reestruturação do 

conselho

Parcerias

Plano de manejo



ETAPAS

1. Identificação das lideranças das 

comunidades e entidades locais.

2. Convocação dos mesmos para a 

participação na formação do 

Conselho Gestor da UC.

3. Avaliação antrópica da relação das 

comunidades com a área em 

destaque.

4. Definir pontos focais para as ações 

de EA.

5. Capacitar agentes multiplicadores 

(Professores e agentes 

comunitários)

6. Compilação de resultado para 

início de estudos para elaboração 

do Plano de Manejo.

conhecer vizinhos

contatar lideranças 
para apresentar a UC 
para a comunidade

ENTORNO LIDERANÇASUC

Quebrar visão 

do Estado como 

fiscalizador

envolver a comunidade na elaboração 

participativa do Plano de Manejo

conselho consultivo: Reuniões extraordinárias, 

convidando a comunidade a participar

Identificar e 

reconhecer 

“conquistas”

Ouvir lideranças 

sobre processo 

de criação e 

como população 

poderia ser 

consultada 

(desconstrução e 

reconstrução)

Em paralelo:

- Abertura da UC para 

a comunidade

- Organização de festa 

regional em parceria 

com a comunidade

- Atividade ao longo 

do ano

- Agentes sociais

- Seus territórios

- Interação entre eles 

(conflitos e convergências)

- O atributo serve a quem?

1. Identificação

2. Planejamento Construção de cenários 

Considerando 

participação ativa
Conservação 

dos atributos

Geração de $

Conflitos

Convergências




