ANEXO 1: PLANO MUNICIPAL DE CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA NO NOROESTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - MATRIZ DE PLANO DE AÇÃO
8.2 PROGRAMA SUSTENTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL
Cronograma
Executiv o

Subprograma

Objetivo

Propostas de Ação

Prioridad
e

Parcerias
2013 2014 2015 2016 2017

Realização de curso sobre alternativas para a geração de energia em
propriedades rurais, e apoio para a implementação de projetos de infraestrutura e tecnologias neste sentido.

8.2.1
Sustentabilidade
Rural

8.2.1.1 Contribuir
para a adoção
de práticas
sustentáveis
em
propriedades
rurais.

Promoção de cursos voltados para os produtores rurais sobre introdução de
práticas sustentáveis na produção agrícola, com foco nos proprietários de
terras no interior de Unidades de Conservação de uso sustentável.
Promoção de cursos sobre as técnicas de utilização e reaproveitamento de
água de chuva visando incentivar práticas de agricultura familiar.
Realização de curso sobre as técnicas de compostagem em propriedades
rurais.
Implementação de ações de saneamento básico nas áreas rurais.

8.2.1.2 Estimular e
apoiar produtores
rurais no uso
econômico de
recursos florestais
madeireiros e não
madeireiros como
estratégia de
recuperação da
Mata Atlântica.

PROGRAMA
SUSTENTABILIDA
DE SOCIAL E
AMBIENTAL

Estabelecimento de parceria técnica com o Programa RIO RURAL e a
EMATER para a realização de cursos sobre a implantação de Sistemas
Agroflorestais.
Realização de curso sobre silvicultura em áreas degradadas e implementação
de projeto de apoio ao desenvolvimento econômico dessa atividade.

2. PROGRAMA SUSTENTABILIDADE SOCIAL E AMBIENTAL

Subprograma

Objetivo

Propostas de Ação

Prioridad
e

Parcerias

2013 2014 2015 2016 2017

Prioridad
e

Parcerias

2013 2014 2015 2016 2017

Prioridad
e

Parcerias

2013 2014 2015 2016 2017

Prioridad
e

Parcerias

2013 2014 2015 2016 2017

Prioridad
e

Parcerias

2013 2014 2015 2016 2017

Estimular a formação de associações e cooperativas relacionadas a processos

8.2.2.1 Estimular
produtivos rurais.
8.2.2 Conhecimento o fortalecimento
Local e Tradicional
de cadeias
produtivas.
Elaboração de estudo técnico para levantamento etnobotânico de plantas

medicinais que ocorrem no município.

8.2.3 Turismo
Ecológico e Rural

8.2.3.1 Estimular
a criação e a
operação de
circuitos de
Ecoturismo e
Turismo Rural,
atividades
culturais e
tradições locais
associadas às
estratégias de
recuperação e
conservação da
Mata Atlântica.

Criação e implementação de um Plano de Gestão do Ecoturismo Municipal.
Estabelecimento de termo de cooperação técnica com a rádio local e jornais
de grande circulação para a divulgação das atividades de ecoturismo que
podem ser praticadas no município.
Criação de projetos de comunicação socioambiental para a divulgação de
roteiros de caminhada ecológica em áreas de floresta de Mata Atlântica.
Identificação de potenciais parceiros para apoiarem o processo de tombamento
histórico de sítio arqueológico em propriedade rural na MBH Ribeirão
Bananeiras.

8.1 PROGRAMA GESTÃO AMBIENTAL
Subprograma

Objetivo

Propostas de Ação

Sensibilização de proprietários rurais em áreas nas quais ocorrem pequenos e
médios fragmentos de Mata Atlântica para a recuperação das APPs,
objetivando aumento de área verde e conectividade ecológica no município.
Implementação de projeto de recuperação de nascentes e topos de morros na
região da MBH Ribeirão do Triunfo.
Implementação de projeto de recuperação das matas ciliares dos Córrego da
Basiléia e Esperança, na MBH Córrego da Basiléia.
Implementação de projeto de recuperação de nascentes e das mata ciliar dos
contribuintes do Córrego do Baú, iniciando pela área da Cachoeira do Cigarro e
Cachoeira do Baú, na MBH Conceição.
Implementação de projetos de reflorestamento com espécies da Mata Atlântica
nas regiões da Serra da Ventania, Serra da Bandeira e Serra da Bandeirinha.
Implementação de projeto de recuperação das matas ciliares dos Córregos
Conceição e Ouro Fino, na MBH Conceição.

8.1.1 Gestão da
Biodiversidade

8.1.1.1
Implementação de projeto de recuperação das matas ciliares dos Córregos
Conservação e
Marambaia e Capanema, na MBH Córrego Marambaia.
Recuperação da
Mata Atlântica. Implementação de projeto de recuperação das matas ciliares do

Ribeirão/Córrego Bananeiras, na MBH Ribeirão Bananeiras.
Implementação de projeto de recuperação das matas ciliares do Ribeirão São
Lourenço, e projetos de recuperação ambiental (com isolamento de áreas em
regeneração e enriquecimento de espécies) na região da MBH Ribeirão São
Lourenço.
Implementação de projeto de recuperação das matas ciliares do Córrego Barra
Mansa, na MBH Ribeirão Morro Grande.
Levantamento das principais áreas afetadas por queimadas para a elaboração
de um plano de prevenção e combate aos incêndios florestais.
Criação e implementação de brigada de combate aos incêndios florestais.
Criação de programas de incentivo fiscal para produtores e empresas com
iniciativas de conservação e recuperação da Mata Atlântica.
Instalação de viveiro municipal e desenvolvimento de programas de acesso às
mudas nativas no âmbito das ações proposta pelo PMMA.
8.1.1.2 Criação Estabelecer parceria com Programa ProUC (SEA) para a apoiar a elaboração
de Unidades de de propostas para a criação de Unidades de Conservação municipais nas
Conservação. áreas prioritárias indicadas no PMMA.

1. PROGRAMA GESTÃO AMBIENTAL
Subprograma

Objetivo

Propostas de Ação

Implementação das Unidades de Conservação Refúgio da Vida Silvestre Bela
Vista Paraíso e Monumento Natural Municipal da Água Santa, na região da
MBH Bela Vista e São Sebastião. (nomeação de gestor, definição de equipe e
rotinas administrativas; elaboração do Plano de Manejo, Conselho, construção
de sede, etc.).
Implementação da APA Preguiça de Coleira, na região da MBH Córrego da
Marambaia (nomeação de gestor, definição de equipe e rotinas administrativas;
elaboração do Plano de Manejo, Conselho, construção de sede, etc.).

8.1.1.3
Desenvolver
ações para
gestão e
Na APA Preguiça de Coleira, elaborar projeto de identidade visual para a
implementação Unidade de Conservação (com criação de logomarca) e, em parceria com a
das UCs.
SEA, elaborar uma campanha para a conservação da preguiça de coleira (uma

PROGRAMA GESTÃO
AMBIENTAL

das 10 espécies ameaçadas de extinção no Estado do Rio de Janeiro).
Estabelecimento de termo de cooperação técnica entre a Secretaria Municipal
de Meio Ambiente de Natividade, a EMATER e o Programa RIO RURAL para a
realização de palestras sobre manejo florestal em Unidades de Conservação
de Uso Sustentável.

8.1.1 Gestão da
Biodiversidade

Criação de banco de dados e cadastramento dos proprietários com potencial
para criação de RPPNs.
8.1.1.4
Estabelecimento
de Políticas de
Conservação em
Terras Privadas
e Criação de
Reservas.

Identificar potenciais parceiros institucionais (ong´s, editais, governos) e
mecanismos financeiros para a implementação da RPPN do Nilton, situada na
MBH Bela Vista e São Sebastião.
Estimular a criação de RPPNs nas propriedades da Mata da Concórdia e da
Fazenda Barra Mansa, na região da MBH Ribeirão Morro Grande.
Promover encontros e seminários envolvendo proprietários de RPPNs com
experiências exitosas ligadas a sua implementação, com geração de renda
através de serviços associados à conservação, a fim de sensibilizar
proprietários rurais para a criação de novas RPPNs em Natividade.

1. PROGRAMA GESTÃO AMBIENTAL
Subprograma

Objetivo

Propostas de Ação

8.1.2 Adequação
Ambiental

8.1.2.1
Contribuir para a
regularização de
propriedades
rurais e de usos
conflitantes com
a conservação
ambiental no

Promoção de circuito de palestras para os produtores rurais com apoio da
SMMA e da Secretaria de Agricultura sobre conservação, sustentabilidade e
os benefícios dos métodos menos impactantes de uso do solo e dos recursos
hídricos.

8.1.2.2 Estimular
a adesão ao
Cadastro
Ambiental Rural
(CAR).

Destinar estruturas físicas e de serviços de apoio técnico para a realização do
CAR.
Estabelecer parceria com rádio e jornal e escolas locais para ampla divulgação
da obrigatoriedade e benefícios do registro dos proprietários no CAR.

1. PROGRAMA GESTÃO AMBIENTAL
Subprograma

Objetivo

Promoção de concurso público para técnicos/profissionais de nível médio e
superior para atuarem especificamente na área de fiscalização ambiental.

8.1.3 Controle e
Fiscalização
Ambiental

8.1.3.1 Promover
políticas de
fiscalização de
ações de
proteção da
Mata Atlântica.

Estabelecimento de Campanha de Notificação Preventiva ao Incêndio Florestal.
Realização de ações educativas e informativas sobre a proibição da realização
de queimadas.
Estabelecer processos de rotinas de fiscalização ambiental em parceria com
instituições como a Polícia Ambiental e a Polícia Federal.
Realizar o mapeamento dos locais nos quais ocorre a extração e a
comercialização de areia e pedra, objetivando o controle e a fiscalização das
atividades.

