Guarda Do Embaú World Surfing Reserve - Julho/2017
Reserve Conceptual Model - Modelo Conceitual da Reserva
Visão: Modelo de conservação da natureza que respeita e valoriza a identidade cultural local
Meta
Ameaça:
Causas:
Estratégias:
META: Promover a
AMEAÇA 1: Contaminação CAUSA 1.1: Modelo inadequado ESTRATÉGIA 1.1.1: Mudança de
revitalização da bacia do Rio da água do rio
do cultivo de arroz (regarding
modelo e adequação das
da Madre
the use of agrochemicals)
técnicas de cultivo sustentável
de arroz

Atividades:
ATIVIDADE 1.1.1.1: Verificar o estado atual do
TAC/ACP sobre os arrozais do estado. A partir
disso buscar estratégias com o MP, APABF, e
PEST.
ATIVIDADE 1.1.1.2: Estudar mecanismos de
devolução da água para o rio; uma forma de
tratar antes de voltar ao rio. Afastar o cultivo
ATIVIDADE 1.1.1.3: Buscar certificação
orgânica.
ATIVIDADE 1.1.1.4: Avaliar e monitorar a
qualidade e vazão da água do rio
ATIVIDADE 1.1.1.5: Buscar linhas de
financiamento/crédito para mudança do
ATIVIDADE 1.1.1.6: Desenvolver diálogo, um
programa com os produtores.
ESTRATÉGIA 1.2.1: Demonstrar o ATIVIDADE 1.2.1.1: Executar o estudo
impacto econômico do surf na
Surfonomics.
Guarda do Embaú, que depende
da "saúde" do Rio da Madre .
ATVIDADE 1.2.1.2: Entregar um relatório final
às autoridades e aos interessados.

Meta:
Ameaça:
Causas:
META: Promover a
Ameaça 2: Uso inadequado CAUSA 2.1: Modelo inadequado
revitalização da bacia do Rio da água do rio
do cultivo de arroz
da Madre

Estratégias:
ESTRATÉGIA 2.1.1: Mudança de
modelo e adequação das
técnicas de cultivo sustentável

Atividades:
ATIVIDADE 2.1.1.1: Propor ações de
recuperação da mata ciliar (escrever projetos e
buscar financiamento).
ATIVIDADE 2.1.1.2: Buscar certificação
ATIVIDADE 2.1.1.3: Buscar linhas de
financiamento/crédito para mudança do
ATIVIDADE 2.1.1.4: Buscar/estudar outros
modelos, como o de mostrardas.
ATIVIDADE 2.1.1.5: Avaliar e monitorar a
qualidade e vazão da água do rio
ATIVIDADE 2.1.1.6: Sugerir mudanças na
legislação, uma normatização para
ATIVIDADE 2.1.1.7: Desenvolver diálogo, um
programa com os produtores.
ESTRATÉGIA 2.2.1: Demonstrar o ATIVIDADE 2.2.1.1: Executar o estudo
impacto econômico do surf na
Surfonomics.
Guarda do Embaú, que depende
da "saúde" do Rio da Madre .
ATVIDADE 2.2.1.2: Entregar um relatório final
às autoridades e aos interessados.

Meta:
Ameaça:
META: Promover a
AMEAÇA 3: Esgoto
revitalização da bacia do Rio
da Madre

Causas:
CAUSA 3.1 Sistemas de esgoto
inadequados (individual)

CAUSA 3.2: Ligações na rede
pluvial/rio

CAUSA 3.3 Ausência de
fiscalização do poder público

Estratégias:
ESTRATÉGIA 3.1.1 Adoção de
sistema de tratamento coletivo
adequado (sistema de raízes)

Atividades:
ATIVIDADE 3.1.1.1: Formar comissões.

ATIVIDADE 3.1.1.2: Criar selo verde.
ATIVIDADE 3.1.1.3: Contactar Prefeitura e
ATIVIDADE 3.1.1.4: Definir áreas e
peculiariedades individuais.
ATIVIDADE 3.1.1.5. Criar um fundo para
executar sistemas de tramento individuais .
ATIVIDADE 3.1.1.6: Coletas de balneabilidade
de mais pontos, inclusive Paulo Lopes.
ATIVIDADE 3.1.1.7: Buscar alinhamento com
outras legislações em construção.
ESTRATÉGIA 3.2.1: Sensibilizar e ATIVIDADE 3.2.1.1: Promover campanhas
orientar a população com
educativas
campanhas educativas
ESTRATÉGIA 3.2.2: Desenvolver e ATIVIDADE 3.2.2.1:Estabelecer parcerias com
criar parcerias com setor público o setor privado e público
e privado
ESTRATÉGIA 3.3.1 Criar
ATIVIDADE 3.3.1.1: Criar Grupo de Tabalho
mecanismos que efetivem a
interinstitucional para elaboração de plano de
fiscalização
fiscalização integrado.
ESTRATÉGIA 3.3.2: Demonstrar o ATIVIDADE 3.3.2.1: Executar o estudo
impacto econômico do surf na
Surfonomics.
Guarda do Embaú, que depende
da "saúde" do Rio da Madre .
ATVIDADE 3.3.2.2: Entregar um relatório final
às autoridades e aos interessados.

Meta:
META: Promover a
revitalização da bacia do Rio
da Madre

Ameaça:
AMEAÇA 4: Ocupação
irregular do solo/
zoneamento inadequado

Causas:
CAUSA 4.1 Planejamento
urbano em desacordo com as
características socioambientais
locais

CAUSA 4.2: Desrespeito às leis
ambientais e leis orgânicas do
município

Estratégias:
ESTRATÉGIA 4.1.1: Promover a
participação das comunidades
nos processos de planejamento
territorial junto ao poder público
ESTRATÉGIA 4.1.2: Construir
coletivamente um plano de
desenvolvimento para a região

Atividades:
ATIVIDADE 4.1.1.1: Cobrar do poder público
uma agenda de fiscalização integrada.

ATIVIDADE 4.1.1.2: Acompanhamento das
áreas de invasão via monitoramento remoto.

ESTRATÉGIA 4.1.2: Demonstrar o ATIVIDADE 4.1.2.1: Executar o estudo
impacto econômico do surf na
Surfonomics.
Guarda do Embaú, que depende
da "saúde" do Rio da Madre .
ATVIDADE 4.1.2.2: Entregar um relatório final
às autoridades e aos interessados.
ESTRATÉGIA 4.2.1: Exigir do
ATIVIDADE 4.2.1.1: Cobrar do poder público
poder público um plano de
uma agenda de fiscalização integrada.
fiscalização com ações efetivas
ESTRATÉGIA 4.2.2: Criar um
??
canal de comunicação entre a
comunidade e os órgãos
fiscalizadores
ESTRATÉGIA 4.2.3: Demonstrar o ATIVIDADE 4.2.3.1: Executar o estudo
impacto econômico do surf na
Surfonomics.
Guarda do Embaú, que depende
da "saúde" do Rio da Madre .
ATVIDADE 4.2.3.2: Entregar um relatório final
às autoridades e aos interessados.

