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GUIA COLABORATIVO DE AVES DA 

ARIE MATA DE SANTA GENEBRA 
 

1. CONTEXTO DE GESTÃO DA UC 

A instituição de áreas sob-regime especial de proteção caracteriza-se como uma 

das mais importantes estratégias atuais para a conservação da biodiversidade e 

promoção do desenvolvimento sustentável. Segundo dados do Cadastro Nacional de 

Unidades de Conservação, no ano de 2014, 1930 Unidades de Conservação entre as 

categorias de proteção integral e uso sustentável, criadas pelas três esferas de governo, 

eram responsáveis pela proteção de aproximadamente 1.513.633 km2 (CNUC/MMA. 

Em: <www.mma.gov.br/cadastro_uc>. Acesso em 12 de janeiro de 2015). 

Esses espaços, no entanto, possuem significados muito distintos para os diversos 

setores da sociedade materializando, muitas vezes, conflitos entre a conservação do 

meio ambiente, o crescimento urbano e o direito à cidade.  Enquanto populações 

tradicionais frequentemente encaram a criação de áreas naturais protegidas como uma 

usurpação de seus direitos sagrados ao espaço coletivo no qual realizam seu modo de 

vida distinto do urbano-industrial, populações urbanas marginalizadas enxergam as 

restrições de uso e ocupação do solo impostas pela instituição desses espaços como 

obstáculo à viabilização de seus direitos à moradia e à cidade (DIEGUES, 2001; 

MARTINS, 2006).  

Nesse contexto de desencontro entre agendas ambientais e urbanas encontra-se a 

Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE) Mata de Santa Genebra (MSG), maior 

fragmento florestal da Região Metropolitana de Campinas, com 251 hectares e 

incontestável importância para a conservação da biodiversidade local. Mesmo 

pertencendo ao grupo das Unidades de Uso sustentável, a MSG é administrada de 

acordo com o termo de doação da área, que restringe seu uso a atividades educativas, 

de pesquisa científica e de conservação. Em seu entorno, bairros de padrão médio 
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contrastam com ocupações irregulares e atividades agrícolas com a intensa expansão 

urbano-industrial.  

Segundo Serrão (2002), a criação da Reserva da Mata de Santa Genebra embasou-

se em justificativas que refletem fortemente a tendência denominada preservacionista 

do movimento ambientalista. Baseados nas ideias de Eugene Odum, adeptos dessa 

tendência recomendavam a preservação de grandes áreas do mundo natural sem que 

houvesse intervenções, a fim de que pudessem ser estudadas pela racionalização 

científica.  

Tal concepção contribuiu para que a realização de atividades educativas no 

interior do remanescente fosse adiada, impondo-se séria restrição ao acesso de pessoas 

comuns ao local. A escassez de recursos da Fundação José Pedro de Oliveira (FJPO), 

autarquia da Prefeitura Municipal de Campinas criada para gerir a área, nos anos que 

sucederam a instituição da reserva foi outro fator que contribuiu para o início tardio das 

atividades educativas na UC. 

A partir do ano de 1997, após o período de maiores restrições e dispondo do 

recém-inaugurado Centro de Educação Ambiental, a Fundação José Pedro de Oliveira 

passou, progressivamente, a promover o acesso à área. Desde então, diversos 

programas voltados ao ensino formal e à comunidade como um todo tem sido 

realizados na ARIE MSG, promovendo a divulgação e o envolvimento da comunidade 

na gestão da UC. 

A continuidade e a diversificação dos programas de uso público e Educação 

ambiental representam uma importante oportunidade de consolidação desse processo, 

pois favorecem a concepção de educação como processo e possibilitam a participação de 

grupos ainda não envolvidos na conservação da UC. 
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2. MARCO CONCEITUAL 

As aves são conhecidas por despertarem enorme fascínio nas pessoas, através de 

seu comportamento, canto, beleza e cores, especialmente quando livres na natureza. 

Elas estão diretamente ligadas à conservação das florestas, uma vez que são as 

principais dispersoras de sementes das grandes árvores que as compõem, e, 

consequentemente, são consideradas importantes indicadores ambientais. 

A observação de aves é conhecida, precipitadamente, por ser uma atividade 

restrita a um público específico, de classe alta ou de estudiosos da natureza. Porém, 

nota-se que cada vez mais essa atividade ganha espaço entre todos os tipos de pessoas. 

O ato de observar as aves sensibiliza o espectador em relação ao ambiente 

natural, levando à admiração pela natureza e, consequentemente, à conscientização 

ambiental, uma vez que a prática exige um ambiente preservado para a sua realização. 

Além disto, é uma atividade economicamente viável, que causa baixo impacto 

ambiental, e que tende a envolver as populações locais (Farias e Castilho 2007). Dentro 

deste contexto nota-se a importância da disseminação dessa prática nos diversos 

espaços naturais, pois cada novo observador que se forma é capaz de contribuir com a 

preservação daquele ambiente. 

Na Mata de Santa Genebra, observamos um cenário de distanciamento entre a 

comunidade e a floresta, o qual leva a um desconhecimento, por parte da população, da 

real importância da conservação desta UC. Neste contexto, faz-se necessária a 

implementação de programas de uso público voltados para a integração e sensibilização 

de grupos ainda não envolvidos com a UC.  
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3. MARCO NORMATIVO 

O presente projeto tem como importantes marcos legais a lei no 9.985, de 18 de 

julho de 2000 que institui o Sistema nacional de Unidades de Conservação da Natureza 

(SNUC), as Diretrizes para a Estratégia Nacional de Comunicação e Educação 

Ambiental em Unidades de Conservação (ENCEA) e a Instrução Normativa ICMBio nº 

19  de 16 de Setembro de 2011 que regulamenta o uso de imagens de unidades de 

conservação federais.  

Com relação a legislações anteriores, a lei 9.985/00 apresentou avanços 

significativos na previsão de ações voltadas à gestão participativa e à mudança de 

percepção dos usuários e lindeiros sobre o significado da UC no território. Dentre os 

objetivos do SNUC, destaca-se: 

“XII - favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação 

em contato com a natureza e o turismo ecológico” 

No mesmo sentido, a ENCEA tem como objetivo geral: 

“Fortalecer e estimular a implementação de ações de Comunicação e Educação Ambiental 

em Unidades de Conservação, Corredores Ecológicos, Mosaicos e Reservas da Biosfera, 

em seu entorno e nas zonas de amortecimento; promovendo a participação e o controle 

social nos processos de criação, implantação e gestão destes territórios, e o diálogo entre os 

diferentes sujeitos e instituições envolvidos com a questão no país.” 

Mais especificamente com relação à captação de imagens em unidades de 

Conservação federais, a IN ICMBio nº 19/11 dispõe o seguinte: 

“O Instituto Chico Mendes incentivará a produção visual em unidades de conservação, 

objetivando difundir a informação, saúde, educação e cultura, sempre que a atividade for 

compatível com os usos públicos permitidos em unidades de conservação e não 

comprometerem os atributos ambientais protegidos.”  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.985-2000?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.985-2000?OpenDocument
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Outros importantes marcos normativos que norteiam esse documento são: 

 Constituição Federal, no seu capítulo sobre o Meio Ambiente (CF / CAP VI); 

 Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA/ Lei nº 6.938/81); 

 Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/99 e Decreto nº 

4.281/02); 

 Programa Nacional de Educação Ambiental (ProNEA); 

 Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e 

Responsabilidade Global; 

 Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas (PNAP/ Decreto nº 5758/06); 

 Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável de Povos e Comunidades 

Tradicionais; 

 Deliberações das Conferências Nacionais de Meio Ambiente; 

 Agenda 21 Brasileira; 

 Política Nacional de Biodiversidade e a Convenção sobre Diversidade 

Biológica (CDB); 

 Política Municipal de Educação Ambiental no Município de Campinas (Lei 

Nº 14.961 de 06 de Janeiro de 2015). 

 

4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PARA A UC 

 Criar de forma colaborativa um Guia de Aves da Mata de Santa Genebra; 

 Melhorar a integração da população na Gestão da UC; 

 Diversificar os programas de uso público na UC. 

 

5. SUJEITOS DA AÇÃO EDUCATIVA 

População do município de Campinas, em especial de moradores do entorno da 

Unidade de Conservação e participantes do Projeto Fotografia da Natureza na Mata de 

Santa Genebra. 
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6. PRINCIPAIS AÇÕES 

6.1 Encontro de formação 

Nessa fase, a equipe da Fundação José Pedro de Oliveira irá realizar um encontro 

de formação no qual serão apresentados os objetivos da ARIE Mata de Santa Genebra e 

do projeto de elaboração do guia colaborativo de aves, assim como as características 

naturais e pressões as quais a UC permanece exposta.  

Além disso, os participantes serão orientados quanto às normas para uso público 

na UC e sobre o uso de imagens obtidas em Unidades de Conservação Federal. 

Por fim, serão abordadas questões referentes à segurança dos usuários durante a 

realização das atividades. 

 

6.2 Desenvolvimento do projeto 

Serão determinados os dias e horários quando os participantes poderão adentrar 

a Unidade de Conservação para fotografar.  

Para cada nova ave fotografada, será adicionada uma página no guia de 

observação em formato digital contendo informações sobre a biologia, ecologia, estado 

de conservação e curiosidades da ave (modelo anexo I).  

O crédito da imagem será dado ao fotógrafo que forneceu a imagem, podendo 

ser adicionadas informações sobre o fotógrafo, momento de obtenção da foto, entre 

outros. 

Ao término do projeto, as fotos serão submetidas à votação e as vencedoras serão 

utilizadas na confecção do Guia impresso de Aves da ARIE MSG. 

 

6.3 Entrega do Guia de Aves 

Após o término do projeto, o Guia de Aves será entregue a cada um dos 

participantes do projeto, além de ser utilizado posteriormente como material 

permanente de divulgação da UC. 
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7. RESULTADOS ESPERADOS 

 Confecção do Guia colaborativo de Aves da Mata de Santa Genebra; 

 Incentivar a participação da comunidade nas ações de comunicação da 

UC; 

 Melhorar o material fotográfico sobre aves disponível na UC. 

 

8. INDICADORES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 Manutenção de um grupo de pelo menos 15 participantes no projeto ao 

longo do ano; 

 Elaboração de guia com pelo menos 50 espécies da ARIE Mata de Santa 

Genebra. 

 Obtenção de registro de avaliação do projeto pelos participantes conforme 

modelo anexo II. 

 

9. RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Material para impressão de normativas e apostila sobre o tema; 

 Crachás; 

 Equipe para encontros de formação e organização das fotos para votação; 

 Impressão do Guia de Aves da MSG. 
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ANEXO I 

 “GUIA COLABORATIVO DE AVES DA MATA DE SANTA GENEBRA” 
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ANEXO II 

AVALIAÇÃO DO PROJETO “GUIA COLABORATIVO DE AVES DA MATA DE 

SANTA GENEBRA” 

 

 

1) Informações gerais 

 

Nome: 

Profissão: 

 

2) Por favor, classifique os itens abaixo: 

 

Aspectos Ótimo Bom Regular Ruim 

Proposta do projeto     

Atuação da Equipe da FJPO     

Materiais e infraestrutura     

Sua participação no projeto     

 

Para comentários gerais sobre a atividade, por favor utilize as linhas abaixo: 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

3) Utilize o espaço abaixo para sugerir temas, atividades e/ou projetos a serem trabalhados 

em futuras atividades na ARIE Mata de Santa Genebra: 

 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Observações: 

 

  

 

 


