
EL ABOR AÇ ÃO DE MATERIAL
PROMOCION A L DO PA RQUE

EIXO TEMÁTICO: A POIO À G E S TÃO DO PA RQU E

OBJETIVO: Elaboração de material promocional (calendários, camisetas, lápis, 
sacolas, etc) com o objetivo de divulgar e promover o Parque visando a arrecadação 
de fundos com sua venda para subsidiar a implantação de outros projetos.

DURAÇÃO: 6 meses

INVESTIMENTO: R$35.000,00

Cooperação público-privada na preservação e divulgação 
do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu www.ekosbrasil.org/fundo-peruacu/

INVESTIDOR: Instituto Ekos Brasil e outros, em 2017



EL ABOR AÇ ÃO DE G UI A
TÉCNICO PA R A V ISITA NTES

EIXO TEMÁTICO: A POIO À G E S TÃO DO PA RQU E

Cooperação público-privada na preservação e divulgação 
do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu

OBJETIVO: Elaboração de Guia Técnico para Visitantes com o objetivo de 
divulgar e promover o Parque visando a arrecadação de fundos com sua 
venda para subsidiar a implantação de outros projetos.

DURAÇÃO: 8 meses

INVESTIMENTO: R$60.000,00

INVESTIDOR: Instituto Ekos Brasil em 2017

www.ekosbrasil.org/fundo-peruacu/



MANUTENÇ ÃO 
DO PA RQUE

EIXO TEMÁTICO: A POIO À G E S TÃO DO PA RQU E

Cooperação público-privada na preservação e divulgação 
do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu

OBJETIVO: Manutenção das infraestruturas (edificações, trilhas 
e estradas internas do Parque) visando garantir a segurança dos visitantes 
e a conservação das benfeitorias.

DURAÇÃO: 12 meses

INVESTIMENTO: R$320.000,00/ano

www.ekosbrasil.org/fundo-peruacu/



AMPLIAÇ ÃO
DOS ATR ATI VOS DO PA RQUE
EIXO TEMÁTICO: A POIO À G E S TÃO DO PA RQU E

Cooperação público-privada na preservação e divulgação 
do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu

OBJETIVO: Um dos objetivos dos Parques Nacionais é a aproximação da sociedade e o 
ambiente natural, por meio da visitação pública. O plano de manejo do Parque Nacional 
das Cavernas do Peruaçu, finalizado em 2005, especifica os “Roteiros de Visitação” que 
são as rotas previstas para o turismo e uso público. Os roteiros propostos no Plano de 
Manejo se restringem à visitação cavernas, consideradas os principais atrativos do Parque.

É importante que novas alternativas de visitação sejam criadas para atender aos mais 
diferentes tipos de visitantes e suas demandas.

Este projeto prevê a realização dos estudos de viabilidade técnica, capacidade de carga, 
infraestrutura e sinalização necessárias para implantação de 2 vias de escalada e uma 
rota de bicicleta.

DURAÇÃO: 6 meses

INVESTIMENTO: R$75.000,00

www.ekosbrasil.org/fundo-peruacu/



PL ANO DE COMBATE
A INCÊNDIOS FLORESTA IS
EIXO TEMÁTICO: A POIO À G E S TÃO DO PA RQU E

Cooperação público-privada na preservação e divulgação 
do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu

OBJETIVO: A ocorrência de incêndios florestais em Unidades de Conservação no Brasil 
pode ser considerada uma das graves ameaças para a conservação da biodiversidade 
e manutenção de processos ecológicos. O Parque tem sido vítima de incêndios 
consecutivos oriundos, muitas vezes, da utilização incorreta de queimadas no manejo 
agropecuário da região. Os incêndios trouxeram impactos às veredas já degradadas, 
morte de fauna silvestre e perda de vegetação, além de grande emissão de CO2 para a 
atmosfera.

A estruturação do Plano de Combate a Incêndios Florestais, revisando o plano já 
existente realizado pelo IBAMA é imperativa no apoio à gestão do Parque. O plano visa 
capacitar a brigada voluntária de incêndio e definir quais equipamentos devem ser 
prioritariamente adquiridos.

DURAÇÃO: 6 meses

INVESTIMENTO: R$135.000,00

www.ekosbrasil.org/fundo-peruacu/



CRIAÇ ÃO DO PROGR AMA
DE VOLUNTÁ RIO
EIXO TEMÁTICO: A POIO À G E S TÃO DO PA RQU E

Cooperação público-privada na preservação e divulgação 
do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu

OBJETIVO: : Elaboração de edital para divulgação contendo as necessidades de 
apoio, a definição das habilidades requeridas por posto de trabalho e os requisitos de 
implantação do programa. Os futuros profissionais que atuarão na discussão e proteção 
do meio ambiente possuem, ao longo de sua formação acadêmica, pouco contato 
prático com a implementação e execução de projetos. Entendemos ser de grande 
importância o contato dos atuais estudantes e futuros profissionais da área participar, 
na prática, de projetos socioambientais. Buscamos colaborar com a formação dos 
futuros profissionais e instigar seu interesse pelo desenvolvimento e implementação 
de projetos que tragam benefícios socioambientais, dentro e fora de unidades de 
conservação.O Fundo Peruaçu busca doadores que queiram subsidiar estudantes 
interessados em se engajar e colaborar nos projetos elaborados e executados pelo 
Fundo Peruaçu. Com essa verba serão executados, com a participação direta dos 
estudantes, os projetos já elaborados pelo Fundo Peruaçu que mais interessem ao 
doador e as necessidades do Parque Nacional Cavernas do Peruaçu.

DURAÇÃO: 6 meses

INVESTIMENTO: R$75.000,00

www.ekosbrasil.org/fundo-peruacu/



Instituto Ekos Brasil  

Av. Dr. Chucri Zaidan, 1550, cj. 1208.

Cep: 04711-130 - São Paulo - SP 

+55 11 5505-6371 +55 11 3589-1502

instituto@ekosbrasil.org 

www.ekosbrasil.org

www.ekosbrasil.org/fundo-peruacu/


