


Quais os objetivos do AVA? 

• Promover, incentivar e valorizar o 

trabalho voluntário nas Unidades de Conservação;

• Articular a oferta e a demanda de trabalho voluntário nas 

Unidades de Conservação;

• Promover intercâmbio de experiências e ações entre os 

grupos de voluntários e profissionais da Secretaria de Meio 

Ambiente;

• Potencializar a formação técnica e científica dos cidadãos 

interessados em atuar na questão ambiental;

• Permitir à sociedade interagir com a Secretaria de Meio 

Ambiente;

• Contribuir com as ações da Secretaria de Meio Ambiente 

através do empenho e colaboração voluntária em Unidades 

de Conservação.

Atividades/Serviços ofertados:
• Prestação de informações aos visitantes;

• Desenvolvimento de projetos de Educação Ambiental e 

Pesquisa;

• Manutenção de trilhas e instalações;  

O que é o AVA 
É um programa oficial da Secretaria do Meio 

Ambiente - SEMA, por meio da Coordenadoria de 

Biodiversidade - COBIO, coordenado pela Célula 

de Conservação da Diversidade Biológica - 

CEDIB, que propõe o ingresso de indivíduos 

que por livre e espontânea vontade 

colaboram com atividades, ideais e projetos 

para auxiliar na gestão das Unidades de 

Conservação Estaduais do Ceará.

É um programa oficial da Secretaria do Meio 

Ambiente - SEMA, por meio da Coordenadoria de 

Biodiversidade - COBIO, coordenado pela Célula 

CEDIB, que propõe o ingresso de indivíduos 

colaboram com atividades, ideais e projetos 



• Apoio às populações no entorno das UC;

• Trabalhos administrativos nas Sedes das UC;  

• Brigadas de incêndio;  

• Busca e resgate;

• Recuperação de áreas degradadas / manejo de exóticas;

• Auxiliar na implementação de projetos de manejo das UC.

Papel do voluntário nas UC:
O indivíduo que se candidatar ao trabalho voluntário numa Unidade de Conservação 

deverá estar ciente do seu papel e disposto a receber as orientações sobre suas 

atividades, pois, ao entender o funcionamento e a gestão de uma UC, ele terá 

melhores possibilidades de elaborar ideias e de executá-las, sempre levando em conta 

o que prescreve seu Plano de Manejo.

Alguns deveres dos voluntários:
• Atuar de maneira integrada e coordenada com a Unidade 

de Conservação onde desenvolverá suas atividades;

• Usar de bom senso durante o desenvolvimento de suas 

tarefas, informando sempre os responsáveis pela atividade;

• Respeitar valores e crenças das pessoas com as quais 

trabalha.



Vamos ser AVA!
O trabalho voluntário tem se tornado um caminho para a troca de conhecimento e o 

envolvimento da sociedade, na percepção dos aspectos relacionados à conservação 

do patrimônio natural e ao desenvolvimento sustentável. Dessa forma, o trabalho 

voluntário se torna um instrumento social essencial no apoio às ações de manejo das 

UC, principalmente porque busca uma união da sociedade nas atividades de gestão 

da SEMA, como instrumento de grande capacidade para auxiliar o poder público na 

conservação do patrimônio natural cearense.

Realização e mais informações:
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMA
Coordenadoria da Biodiversidade - COBIO
Célula de Conservação da Diversidade Biológica - CEDIB
Av. Pontes Vieira, 2666 - Dionísio Torres,
Fortaleza/CE - CEP 60.135-238 
Fone: (85) 3101-1233/3101-1234/3101-5530
Disque Denúncia: 0800-2752233 - SEMACE


