Consórcio Intermunicipal de Gerenciamento Ambiental
INFORMATIVO DO CONSÓRCIO IBERÊ
Ano 1 – No 02- Fevereiro/2021
O objetivo deste informativo é apresentar os resultados das atividades desenvolvidas pela equipe
técnica e administrativa do Consórcio Iberê
Em destaque: PROJETO MATA CILIAR
Há anos o Consórcio Iberê atua no desenvolvimento das ações do “Projeto de Recuperação e
Preservação das Matas Ciliares”, financiado por entidades parceiras (CASAN, Promotoria Pública Comarca
de Chapecó) que se caracteriza pelo fornecimento de materiais para a construção das cercas para o
isolamento das áreas de preservação permanente dos cursos d’água e nascentes, de forma gratuita, aos
produtores rurais selecionados, que ficam responsáveis pela construção e manutenção do sistema.
O principal objetivo do isolamento com cercas é evitar o acesso dos animais nas Áreas de Preservação
Permanente (APP), bem como ao curso d’água, além de permitir que a vegetação se restabeleça mais
rapidamente. A prioridade é atender as microbacias hidrográficas que possuem cursos d’água destinados
ao abastecimento público. As faixas obrigatórias de isolamento seguem as recomendações da legislação
ambiental.
O trabalho é desenvolvido em três fases: a primeira de sensibilização e mobilização, a segunda de
diagnóstico, e a terceira de implantação e conclusão do cercamento. São usadas metodologias
participativas de extensão rural durante o desenvolvimento do trabalho.
O planejamento é realizado para definir o cercamento da APP, privilegiando o maior benefício ambiental e
as necessidades de produção da propriedade.
O Consórcio Iberê recomenda o método de isolamento da área para regeneração espontânea, associado
com o plantio de mudas de arvores nativas, quando possível. Tradicionalmente o método é conhecido
como “abandono de área”, para que a vegetação se restabeleça de forma natural. Esse é um método de
baixo custo e que pode ser aplicado na grande maioria dos casos.
O projeto mata ciliar já beneficiou 422 propriedades ao longo de 15 anos nos sete municípios
consorciados. Área isolada e recuperada foi 282 hectares de áreas de preservação permanente.

Área isolada em hectares por município
CORDILHEI
RA ALTA;
52,30 ha

SÃO CARLOS;
62,24 ha

CHAPECÓ;
32,27 ha
ÁGUAS DE
CHAPECÓ;
41,49 ha
GUATAMBU;
25,14 ha
PLANALTO
ALEGRE;
36,60 ha

CAXAMBU DO SUL;
32,24 ha

Registro fotográfico da área isolada em recuperação na
propriedade do Sr. Mário Zanluchi, no município de Cordilheira
Alta/SC

No dia 22 de março comemora-se o dia Mundial da Água. Essa data é destinada à reflexão e discussão sobre
a relação homem e água, e aborda temas como a conservação e proteção da água.
O objetivo é de alertar a população mundial sobre a preservação dos bens naturais e, sobretudo, da água. A
escolha de um dia dedicado a esse patrimônio natural do planeta ressalta sua grande importância na vida das
pessoas e no equilíbrio dos ecossistemas.

PROJETO MATA CILIAR CASAN 2020\2021
O novo convênio do projeto Mata Ciliar pretende atender
10 propriedades por município consorciado, com total de 70
beneficiados. A estimativa é isolar e recuperar 50 hectares
de áreas de preservação permanente, além da proteção de
35 nascentes.

LEVANTAMENTOS FOTOGRÁFICOS E FILMOGRÁFICOS AÉREOS DE ÁREAS PROTEGIDAS
Nos dias 08, 10 e 11 foram realizados os
trabalhos
de
levantamentos
fotográficos
e
filmográficos aéreos de áreas protegidas, nos
municípios de Cordilheira Alta, Chapecó e
Guatambu. Foram executados trabalhos em treze
áreas, correspondendo a 9 propriedades com APP
isoladas e em recuperação, localizadas nas
microbacias hidrográficas dos lajeados São José e
Tigre, pertencentes à bacia hidrográfica do Rio
Uruguai, nas comunidades de Linha Caravagio e
Fazenda Zandavalli, são elas:
 Nilo Tozzo (duas áreas);
 Zenio Taffarel;
 Onildes Bavaresco (três áreas);
 Luiz Girardelo;
 Sandra Tafarrel Romanzini;
 Enrique Batistelo;
 Celso Sartori Junior (duas áreas);
 Dorvalino Antonio Savaris;
 Nadir Sachet.

Registro fotográfico aéreo da área 1 propriedade do Sr. Nilo Tozzo no
município de Cordilheira Alta/SC (A) e Sr. Nadir Sachet no município
de Chapecó/SC (B)

MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS/SC

Registro fotográfico da reunião realizada em São Carlos/SC

No dia 3 de fevereiro foi realizada reunião de motivação
e sensibilização com os futuros beneficiários do Projeto
Mata Ciliar CASAN 2020/21 no município. Além dos
produtores rurais, estiveram presentes o Sr. Mateus Bellé,
parceiro do Instituto Federal de Santa Catarina de São
Carlos, a Sra. Aline Pedroso, da Casan, o Sr. Jorge de
Matos Casaca e Sra. Lilian Mortari Castelani, ambos
extensionistas da Epagri, a vereadora Sra. Tiane Marschall
Sackser, o Sr. Laércio Lablein, técnico do município, além
da Sra. Ângela R. Stockmann coordenadora municipal do
Consórcio Iberê.

No dia 22 a equipe do Consórcio Iberê participou do Webinar: SOLUÇÕES AMBIENTAIS PARA
CONSÓRCIOS, sobre os seguintes temas:
 Educação Ambiental para Consórcios;
 Áreas Verdes Urbanas;
 Cooperativas.

MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL/SC

No dia 9 de fevereiro foi realizada a reunião de
motivação e sensibilização com os futuros
beneficiários do Projeto Mata Ciliar CASAN 2020/21.
Além dos produtores rurais, estiveram presentes o
Sr. Glauber Burtet, prefeito de Caxambu do Sul e
presidente do Consórcio Iberê, a Sra. Aline Pedroso,
da Casan, o Sr. Jorge de Matos Casaca, da Epagri, o
Sr. Elzio Carlos Sanzovo, coordenador municipal do
Consórcio Iberê, e a Sra. Renata Mucelini Miotto
Registro fotográfico da reunião realizada em Caxambu do Sul/SC

MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ/SC
Nos dias 15 e 16 foram realizadas as primeiras
visitas aos futuros beneficiários do Projeto Mata Ciliar
CASAN 2020/21 com o objetivo de:

Diagnóstico da propriedade e da área;

Localização das coordenadas geográficas;

Registro fotográfico;

Conferência do cálculo dos materiais;

Orientações técnicas sobre conformidades
e inconformidades em relação a legislação
ambiental;

Preenchimento do relatório inicial;

Preenchimento
do
protocolo
005:
Autorização de divulgação de imagens;

Delimitação da bacia hidrográfica local.
Os produtores visitados foram:

Jacir Ribeiro de Souza;

Ernani Antonio Scarparo;

Elio Lucas;

Adilson Pegoraro;

Edenir Variza;

Claudir dos Santos;

Celito Jorge Mezzomo;

Rogue Luiz Kothe;

Edegar de Andrade.

A

B
Registro fotográfico da área a ser isolada e protegida na
propriedade do Sr. Claudir dos Santos (A) e da área a ser isolada e
recuperada na propriedade do Sr. Celito Jorge Mezzomo

PIGIRS – PLANO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

As
metas
estabelecidas
no
PIGIRS
são
desenvolvidas nos municípios através de ações que
precisam ser acompanhadas e monitoradas mensalmente, e
que devem ser desenvolvidas no decorrer do ano, de forma
a dar continuidade no processo.
As principais ações que o Consórcio Iberê priorizou
nos meses de janeiro e fevereiro nos municípios
consorciados foram:
 Acompanhar
o
andamento
dos
processos
licitatórios dos municípios para contratação de
empresas especializadas na coleta de resíduos
sólidos;
 Orientar os coordenadores sobre campanhas de
educação ambiental a serem desenvolvidas e
implementadas nos municípios;
No município de Planalto Alegre, no mês de fevereiro
foi implantada a coleta seletiva, separação dos resíduos
orgânicos dos resíduos recicláveis, destinando-os
corretamente.
Registros fotográficos recebido do município de Planalto
Alegre no dia da coleta de resíduos recicláveis.
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