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P2 Título do projeto ambiental participante:

Oficina de Observação de Aves

P3 Categoria de inscrição:

(sem legenda)

Selecione: Turismo e Qualidade de Vida

P4 Escreva um breve resumo do projeto, contendo o local onde é desenvolvido, seus principais objetivos e
resultados ambientais: (O texto deve ter, obrigatoriamente, no mínimo 800 e no máximo 1.000 caracteres com
espaços.)

Conforme plano de manejo da Reserva Biológica Estadual do Aguaí relatório sobre ornitofauna, 12% das espécies de aves 
brasileiras são encontradas dentro da unidade ou em sua área de entorno. Com base nessas informações o Instituto Alouatta 
desenvolveu  a Oficina de Observação de Aves envolvendo as 200 crianças do ensino básico do município de Treviso com 
objetivos de educar e conscientizar  despertando também a possibilidade de geração de emprego e renda nas comunidades 
através do turismo de observação. As crianças tiveram aulas teóricas e saídas a campo onde utilizaram binóculos cedidos pela 
FATMA - Fundação de Meio Ambiente. A atividade impactou tão positivamente a comunidade que através da uma eleição 
envolvendo a todos foi possível eleger a ave símbolo do município através da LEI 776/15 - 09 dezembro 2015, a ave escolhida foi 
PAPA-BANANA o mais caçado na região.

P5 Sobre a organização participante:

Razão social: Instituto Alouatta

Nome fantasia: Instituto Alouatta

CNPJ: 10.574.595/0001-42

Setor de atuação: Terceiro Setor

Data de fundação:(dd/mm/aaaa) 15/12/2008

Número de colaboradores: 02

Faturamento:(anual em R$) 50.000,00

Investimento ambiental:(anual em R$) 50.000,00

nº 7nº 7
COMPLETASCOMPLETAS

Coletor:Coletor:  Web Link 1  Web Link 1 (Link)(Link)
Iniciado em:Iniciado em:   quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 14:03:40quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 14:03:40
Última modificação:Última modificação:   quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 14:21:09quarta-feira, 31 de janeiro de 2018 14:21:09
Tempo gasto:Tempo gasto:   00:17:2800:17:28
Endereço IP:Endereço IP:   177.184.145.70177.184.145.70
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P6 Informações de contato:

Endereço: Estrada Geral Santo Antonio sn

Bairro: Santo Antonio

Cidade: Treviso

Estado: SC

CEP: 88862-000

Telefone com DDD: 48988063454

P7 Informações sobre o responsável pelo preenchimento do questionário:

Nome completo: Rosilene Koch

Cargo: Presidente

E-mail: institutoalouatta@uol.com.br

Telefone com DDD: 48988063454

P8 Informações sobre o responsável pelo projeto:

Nome completo: Paulo Renato Cadallóra

Cargo: Diretor de Projetos

E-mail: paulo@agenciacomtato.com.br

Telefone com DDD: 48988417223

P9 Informações sobre a direção da empresa:

Nome do(a) presidente ou principal diretor(a): Rosilene Koch

Cargo: Presidente

E-mail: institutoalouatta@uol.com.br

Telefone com DDD: 48988063454

P10 Por quais normas a organização é certificada? Não se
aplica
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P11 Faça um breve histórico da organização participante e de suas principais práticas de gestão ambiental:
(Máx. 4.000 caracteres.)

O Instituto Alouatta atua em todo estado de Santa Catarina com ações de fomentação ao ecoturismo e turismo de aventura, 
sustentabilidade e mobilidade urbana.
Realiza eventos na área de ecoturismo com objetivo de solidificar os destinos em que atua, propiciando educação ambiental, 
geração de emprego e renda e sustentabilidade às comunidades envolvidas. 
Já criamos dois roteiros: 1) Roteiro de Ecoturismo e Turismo de Aventura da Costa Verde & Mar, criado em parceria com o 
Consórcio Intermunicipal de Turismo da Costa Verde & Mar com o objetivo da fomentação das atividades ecoturísticas no período 
de baixa temporada (entre abril e novembro). 2) Rotas do Aguaí, sendo este o primeiro roteiro de ecoturismo e Turismo de 
Aventura no entorno de uma reserva biológica, em parceria com  FATMA e os municípios envolvidos: Treviso, Siderópolis, Morro 
Grande, Nova Veneza e Bom Jardim da Serra.
Realizamos o 5 Seminários: 1) Seminário Costa Verde & Mar 2) Seminário Rotas do Aguaí 3) Seminário de Observação de Aves 
4) Seminário Turismo Sustentável 5) Workshop Aprimoramento de Produtos, todos com foco no ecoturismo e sustentabilidade 
A Oficina de Observação de Aves é um projeto em parceria com a Secretaria de Educação de Treviso e atende 200 crianças do 
ensino fundamental. Em 2016 recebeu o Prêmio Fritz Müller na Categoria Turismo Sustentável.

P12 O projeto é decorrente de exigências de órgãos regulamentadores?

Não

P13 Descreva o problema ambiental identificado no projeto: (Máx. 3.000 caracteres.)

Treviso possui uma natureza exuberante e variedade muito grande de aves, porém, ainda não é possível trabalhar com o turismo 
de observação de vida silvestre aqui devido ao alto índice de caça, principalmente a de gaiola.

P14 Qual foi a solução encontrada? (Máx. 3.000 caracteres.)

Conscientizar as crianças desde sua educação fundamental é a forma mais direta de atingir as famílias. A Oficina de Observação 
de Aves fez este papel, o projeto ainda teve continuidade com o Seminário de Observação de Aves e, recentemente, com a 
Campanha de Combate à Caça, em parceria com Grupo Escoteiro Leão Baio, polícia Ambiental, Fundação Estadual do Meio 
Ambiente FATMA, Universidade do Extremo Sul Catarinense UNESC e Centro de Triagem de Animais Silvestre CETAS de 
Florianópolis.

P15 Descreva detalhadamente o que constitui(u) o projeto e de que forma é (ou foi) desenvolvido: (Máx. 5.000
caracteres.)

O projeto teve início com assinatura de Termo de parceria entre o Instituto Alouatta e a prefeitura de Treviso, após iniciou se o 
cronograma da seguinte forma:
Foram realizadas três palestras com todas as 200 crianças envolvidas, que tiveram como temas: características gerais das aves, 
hábitos, habitat, identificação das aves da região, caça e apreensão e outros assuntos.
Após foram feitas 10 saídas a campo, onde as crianças puderam observar e identificar as aves em seu habitat natural. Munidas de 
binóculos e pranchetas, fizeram trilhas e levantaras as espécies mais comuns de Treviso.
Com estas informações em mãos as crianças nomearam as quatro mais comuns e que mais gostaram: tucano, papa banana, beija 
flor e sabiá laranjeira. Em seguida foi lançada a eleição popular da ave símbolo de Treviso, que teve participação de boa parte da 
comunidade. Foi eleito o papa banana, inclusive aprovado via decreto municipal.
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P16 Quais foram os resultados alcançados com o projeto? (Máx. 4.000 caracteres.)

1) O despertar da consciência nas crianças é sempre o principal objetivo e isso ficou claro nos resultados.
2) Também a escolha da ave símbolo foi um passo importante. 
3) A redução da caça de gaiola, principalmente no Vale do Rio Pio, onde é a base do projeto.
4) A conquista do Prêmio Fritz Müller.

P17 Parceiros que apoiaram financeiramente o projeto:

Prefeitura Municipal de Treviso

P18 Data de início do projeto: (Ex.: 01/02/2012)

01/07/2015

P19 O projeto está em andamento e terá continuidade? Caso não, descreva a data do término dele: (Ex.:
31/12/2017)

A primeira fase encerrou em dezembro de 2015, porém o projeto continua desde então sem data para encerrar, é continuado.

P20 Investimento (R$) total com o projeto inscrito no 25º Prêmio Expressão de Ecologia: (Use somente o valor
numérico. Ex.: 25.868,52.)

13.500,00

P21 Número de pessoas que participaram do projeto: (Use somente o valor numérico. Ex: 10.868.)

Voluntárias 06

Remuneradas 00

P22 Quantas pessoas, animais e/ou espécies já foram beneficiados pelo projeto? (Use somente o valor
numérico. Ex.: 5.850.)

Pessoas 280

P23 Quantifique em números os resultados obtidos com o projeto: (Esta questão exige ao menos um resultado
quantificado. Exemplo: 150 árvores foram plantadas; 10 kg de material reciclado; 25 crianças atendidas pelo
programa ambiental; 150 animais beneficiados)

Resultado 1 200 crianças entre 6 e 11 anos

Resultado 2 80 crianças entre 12 e 18 anos
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