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RESUMO 
 
 
 

Este trabalho apresenta os resultados de uma atuação prática de facilitação interna 

para o desenvolvimento de um modelo de modelagem do processo de Autorização 

Direta, na Resex de Canavieiras. Foi feita análise dos processos de Autorização 

Direta na Resex de Canavieiras do período de 2010 2018, procurando-se 

caracterizar o mesmo quanto a: Comunidade, tipo de intervenção solicitada, se foi 

autorizado ou não e o tempo de resposta. Dando sequência, processos escolhidos 

de forma aleatória foram analisados para se desenhar o fluxo dos mesmos (AS-IS). 

Em oficinas com membros da Câmara Temática de Autorização Direta do Conselho 

Deliberativo da Resex de Canavieiras, foram elencados critérios e desenhado fluxo 

(TO-BE) dos processos. Na análise total dos processos (n= 119) obsevou-se que as 

comunidades que mais requisitam autorização são Atalaia, Barra Velha, Campinhos 

e Puxim da Praia. As principais intervenções solicitadas são reforma (com ou sem 

aumento de área) e construção de casas. 81,7 % dos pedidos foram autorizados. As 

negativas ocorreram principalmente pelo fato de o solicitante não ser beneficiário 

e/ou a construção estar em desacordo com objetivos da Unidade. Quanto ao prazo 

de resposta, o estudo demonstrou que em média em 125,4 dias com diferença entre 

os anos. Diferentes fluxos de processos foram utilizados na análise dos pedidos, não 

sendo possível dessenhar um padrão. Isso demonstrou a não existência de um 

modelo definindo o fluxo. Além disso, outras caracteríticas dos processos foram: 

poucos critérios e os mesmos aplicados tardiamente na análise; não automação, 

necessitando que o chefe dê os “starts” das atividades. Após a análise, procurou-se 

modelar um processo que atendesse a: (i) ser um fluxo simples e rápido; (ii) ser 

automatizado, sem necessidade de “start” da chefia; (iii) ter critérios definidos e os 

mesmos serem aplicados em fases iniciais do processo; (iv) Intervenções simples 

deverão ter “autorização automática”; (v) Respeito ao Contrato de Concessão de 

Direito Real de Uso; (vi) atender a IN ICMBio nº 04/2009. Espera-se que este 

trabalho leve a agilidade dos processos, diminuindo a carga administrativa na gestão 

da Unidade e dando respostas em tempos hábeis aos cidadãos. 

 

Palavras chaves: modelagem de processo, unidade de conservação, efetividade de 

gestão  
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INTRODUÇÃO 

 

 1.1 Tema 

Neste trabalho procurou-se realizar o mapeamento e modelagem dos procedimentos 

para análise dos pedidos de Autorização Direta na Reserva Extrativista de Canavieiras  

 1.2 Unidade de Aplicação  

A Reserva Extrativista de Canavieiras foi criada pelo Decreto Presidencial s/nº de 05 

de Junho de 2006 (Brasil, 2006), compreendendo uma área total de 100.645,85 hectares 

nos municípios de Belmonte, Canavieiras e Una, na região conhecida como Costa do 

Cacau, no estado da Bahia. Segundo o referido Decreto de criação no Art. 2, “o objetivo 

desta reserva é proteger os meios de vida e a cultura da população extrativista residente 

na área de sua abrangência e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais da 

unidade”. 

A unidade possui uma localização costeiro-marinha, onde a parte marinha 

corresponde a 83% da área total, o restanto abrange o estuário com rios, mangues, 

restingas e áreas de terra firme.  

Os beneficiários da Unidade estão distribuídos em comunidades no interior ou no 

entorno da Unidade, conforme pode ser observado na Figura 1.  

No ano de 2014 o ICMBio realizou o levantamento das famílias residentes nas 

Unidades de Conservação de Uso Sustentável do Brasil. Posteriormente começou o 

trabalho de homologação das famílias. Para tanto foi definido o perfil da família beneficiária 

da Resex de Canavieiras, reconhecido pela portaria ICMBio nº 79/2016. De posse desta 

definição, o processo de homologação pelo Conselho Deliberativo teve início em 2017. 

Atualmente, cerca de 1900 famílias já foram homologadas. Contudo, percebe-se que o 

trabalho de levantamento não conseguiu atingir 100 % das famílias, restando ainda famílias 

que, mesmo se encaixando no perfil de beneficiárias, não tiveram suas informações 

levantadas durante o esforço realizado em 2014. 

O Conselho Deliberativo da Resex de Canavieiras (CDRC) foi criado pela portaria 

ICMBio nº 71/2009 e composição renovada/ modificada pela portaria CR7/ICMBio nº 

03/2017. Trata-se de um conselho ativo com realização de seis reuniões ordinárias anuais, 

além de reuniões extraordinárias eventuais. Conforme o regimento interno do CDRC, 

Câmaras Témáticas e Grupos de Trabalho fazem parte da estrutura do Conselho. Dentre 
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as Câmaras Temáticas temos a de Autorização Direta com as seguintes atribuições: (i) 

Avaliar as solicitações de autorização direta submetidos à gestão da RESEX de 

Canavieiras, emitindo parecer; (ii) Construir critérios e procedimentos de Autorização 

Direta; (iii) Eventualmente, acompanhar as vistorias necessárias. 

A maioria absoluta da área da Unidade compreende área da união. Com isso foi 

celebrado em 2015, o Contrato de Concessão de Direito Real de Uso – CCDRU com a 

Associação Mãe da Reserva Extrativista de Canavieiras (AMEX)  

Outro instrumento de gestão da Unidade que merece destaque é o Acordo de 

Gestão, reconhecido pela portaria ICMBio nº 313/2018. O mesmo aborda dentre as 

diversas formas de uso, normas referentes a construção, implantação de roças, dentre 

outros temas. 
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Figura 1: Limites da Reserva Extrativista de Canavieiras. Possível observar as principais 
comunidades que fazem uso da Unidade. 
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1.3 Justificativa 

A Resex de Canavieras é uma unidade com diferentes formações naturais (mar, 

mangue, restinga, praias, mata atlântica, área agricultável, dentre outras), além de abranger 

área de três municípios. Associado a esta diversidade tem-se uma variada gama de atores 

envolvidos (pescadores, marisqueiros, carcinicultores, agricultores, setor imobiliário, 

turismo, etc). Outra característica é que a Unidade, praticamente, envolve a sede da cidade 

de Canavieiras. Essas características supra mencionadas fazem com que a gestão da 

Unidade seja muito acionada, levando a uma carga intensa de trabalho. Além disso (o que 

não é exclusividade desta Unidade), contamos com uma pequena equipe de gestão para 

todas as demandas. Então, tornam-se necessários mecanismos que levem a diminuir a 

demanda de análise pelos servidores da Unidade. 

Os processos de Autorização Direta, muitas vezes para intervenções simples, têm 

levado muito tempo para serem analisados e concluidos. Vale mencionar que a Instrução 

Normativa nº 04/2009 estabelece o prazo de trinta dias para a resposta. A falta de resposta 

tem levado ao afastamento do cidadão (cliente) do órgão responsável pela gestão do 

território, sendo vistos como entraves para demandas mesmo miúdas. 

Durante a construção do Acordo de Gestão da Unidade a demora na resposta do 

órgão gestor para intervenções alvo dos processos de Autorização Direta foi manifestação 

frequente feita pelos comunitários das diferentes localidades. Em especial, por aquelas que 

se localizam no interior da Unidade. 

Outro aspecto que merece destaque é que, apesar de seguir a IN ICMBio 04/2009, 

percebe-se falta de clareza nos critérios utilizados no processo de análise dos pedidos de 

Autorização Direta. 

Deste modo, justificam a escolha deste tema: Carga de demanda administrativa 

tomando tempo da gestão da Unidade, demora na emissão de resposta ao cidadão/ cliente 

e falta de critérios claros a serem utilizados nestes procedimentos. 

 

 1.4 Objetivo 

1.4.1 – Objetivo Geral: 

Caracterizar (mapear) e melhorar os procedimentos para análise dos pedidos de 

Autorização Direta na Resex de Canavieiras;  

1.4.2 – Objetivos Específicos: 

• Caracterizar a demanda de Autorização Direta na Resex de Canavieiras; 
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• Mapear os processos de Avaliação dos pedidos de Autorização Direta na Unidade ao 

longo de diferentes equipes de gestão; 

• Definir critérios para análise dos processos de Autorização Direta; 

• Modelar o processo, de forma a atender a demanda do cidadão, diminuindo a carga de 

trabalho da equipe. 

2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA: 

 

2.1 – Caracterização dos Processos de Autorização Direta na Resex de 

Canavieiras: 

Para a caracterização dos processos de Autorização Direta na Resex de Canavieiras 

foi feia uma busca no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do ICMBio e analisados os 

processos encontrados como de Autorização Direta na Resex de Canavieiras. Após análise 

foi preenchida planilha (microsoft Excel) com os seguintes dados: Nº do processo, 

Interessado, Objetivo, Comunidade, Tipo da intervenção objetivo da solicitação, se a 

demanda foi autorizada ou não, data da solicitação, Data da resposta, Dias corridos para 

resposta, observação. De posse desta planilha foram feitos gráficos demonstrando:  

I – Número de processos de Autorização Direta abertos na Resex de Canavieiras. A 

análise foi feita por ano. Foi projetada, com o uso do software Microsoft Excel a linha de 

tendência para esta variável. 

II – Distribuição dos pedidos por Localidade/ Comunidade; 

III – Pedidos mais frequentes: Foram levantados os tipos de intervenção mais 

comumente solicitados através dos processos de Autorização Direta; 

IV – Avaliação da proporção de pedidos autorizados e negados. A análise foi feita de 

forma geral e também por comunidade/ localidade; 

V –Tempo médio de resposta: Naqueles processos onde possível verificar a data de 

solicitação e a data de emissão da resposta, foram feitas as médias de tempo decorrido 

para emissão da resposta ao interessado/ cliente. A análise foi feita por ano. Foi projetada, 

com o uso do software Microsoft Excel a linha de tendência para esta variável; 

 

2.2 – Mapeamento dos processos de Autorização Direta na Resex de 

Canavieiras:  

Com base na análise dos processos do SEI, foi elaborado, com o uso do software 

Bizagi Modeler versão 3.3.0.072, o mapeamento dos fluxos para análise dos processos de 

Autorização Direta. Para esta fase, processos foram analisados. A escolha dos processos 
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se deu de forma aleatória dentro de cada ciclo de um ano. A avaliação foi a partir de 2012, 

pois os processos do ano de 2010 (n=2), não apresentavam informações completas que 

permitissem fazer o mapa de fluxo. Foram analisados cinco processos por ano. No caso 

em que a quantidade de processo do ano foi menor que cinco, todos os processos foram 

analisados. Procurou-se representar a variedade de fluxos observados para análise dos 

pedidos de Autorização Direta na Resex de Canavieiras. 

 

2.3 – Definição de Critérios e proposta de mapa de processo (TO-BE) do processo de 

Autorização Direta na Resex de Canavieiras.. 

Para a etapa de definição de critérios e modelagem do fluxo dos processos de 

Autorização Direta na Resex de Canavieiras, foram realizadas oficinas com a Câmara 

Temática (CT) de Autorização Direta nos dias 12/09/2018 e 07/11/2018 A CT é composta 

pelo ICMBio, por representantes das Associações Comunitárias, Representante da Câmara 

de Vereadores de Canavieiras e por representante da Associação de Apicultores de 

Canavieiras. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO: 

Não importa se a organização tem ou não fins lucrativos, seja pública ou privada, de 

micro, pequeno, médio ou grande porte, o propósito principal de uma organização é gerar 

valor para o cliente por meio de seus produtos e/ou serviços. Esse é o princípio que deveria 

direcionar todo os objetivos organizacionais (ABPMP, 2013). Neste mesmo sentido, 

conforme estabelecido por Brasil-MPOG (2014) “A administração pública tem que ser 

excelente, conciliando esse imperativo com os princípios que deve obedecer, os conceitos 

e a linguagem que caracterizam a natureza pública das organizações e que impactam na 

sua gestão”. Essa é a premissa a qual repousa a construção do modelo de Excelência em 

Gestão Pública (Brasil-MPOG, 2014). 

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio na busca de 

modernizar a estrutura de estado para lidar com a gestão da biodiversidade brasileira, 

iniciou, logo após a sua criação, seu planejamento estratégico com o objetivo de implantar 

modelo de Excelência em Gestão Pública (Sales, 2016). 

A Gestão orientada para Resultados é considerada uma poderosa ferramenta 

metodológica de monitoramento e avaliação das ações dos governos. Avaliar os resultados 

obtidos respeitando as dimensões de eficiência, eficácia e efetividade, permite aos agentes 
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políticos estabelecer correções nos rumos dos seus processos de trabalho, como também 

propicia oportunidades de desenvolver estratégias de acompanhamento aos cidadãos 

(Brasil-MPOG, 2014). 

No intuito de melhorar a efetividade no trabalho, o ICMBio vem estabelecendo um 

corpo de pessoal treinados no Programa de Gestão para Resultados (PGR). Como parte 

da capacitação este representa o Trabalho de Aplicação Final que versará sobre 

Modelagem de processo. 

ABPMP 2013 define processo como uma agregação de atividades e 

comportamentos executados por humanos ou máquinas para alcançar um ou mais 

resultados. Brasil – MPOG (2014) define processo como um conjunto de recursos e 

atividades inter-relacionadas ou interativas que transformam insumos (entradas) em 

serviços/produtos (saídas). Esses processos são geralmente planejados e realizados para 

agregar valor. 

Os conceitos apresentam muita semelhança e trazem a ideia de processo como fluxo 

de trabalho e atividades que seguem uma sequência lógica, e que dependem umas das 

outras numa sucessão clara, denotando que os processos têm início e fim bem 

determinados e geram resultados para os clientes internos e usuários do serviço público. 

Gonçalves (2000) expõe que todo trabalho importante realizado nas empresas faz parte de 

algum processo. Não existe um produto ou um serviço oferecido por uma empresa sem um 

processo empresarial. 

Conforme Brasil – MPOG (2006), “Um processo complicado e não otimizado pode 

levar o cliente a deduzir que a organização é complicada e não otimizada; um processo 

otimizado e racional pode levá-lo a pensar que a organização é eficiente e eficaz. É a 

realidade do cliente. Essa percepção do cliente se origina na interação com a interface 

(pontos de contato) que lhe é proporcionada no processo.” Ainda neste sentido, o manual 

BPM CBOK (ABPMP, 2013) expõe que a perspectiva de “fora para dentro” é um dos 

princípios centrais do gerenciamento por processo orientado ao cliente ao estabelacer a 

experiência dele como ponto focal para o desenho e implementação de processo. 

Modelagem de processo é o conjunto de atividades envolvidas na criação de 

representações de processos de negócio existentes ou propostos. O propósito da 

modelagem é criar uma representação do processo de maneira completa e precisa sobre 

seu funcionamento (Pavani Junior e Scucuglia, 2011; ABPMP, 2013). 

A análise do processo proporciona uma compreensão das atividades do processo e 
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os resultados dessas atividades e dos processos em relação a sua capacidade de atender 

a metas pretendidas, constituindo a base para o desenho de processos. Representa uma 

fase essencial para compreender como os processos estão operando. Dentre os métodos 

para levantamento das informações, o manual BPM CBOK (ABPMP, 2013) cita pesquisa, 

entrevista, workshop estruturado (oficina), observação direta, fazer em vez de observar, 

dentre outros. 

Mudanças devem ser iniciadas com o entendimento do estado atual. Isso não deve 

ser omitido. Não se pode simplesmente começar do zero como se a organização e sua 

operação não tivesse algum passado (Brasil-MPOG 2006). 

O desenho de processo será baseado na ideia de que o estado atual deve ser 

desafiado e que o processo precisa ser melhorado. Tudo deve ser analisado e revisto como 

oportunidade para reduzir esforços, melhorar qualidade, eliminar problemas, aumentar 

produtividade, eliminar desperdícios e defeitos, e inovar. Problemas identificados durante 

análise precisam ser considerados em um novo desenho, eliminando-os ou mitigando-os 

(ABPMP, 2013). 

Outro aspecto efantizado pelo Manual BPM CBOK (ABPMP, 2013) são as regras de 

negócio, que podem ser entendidas como os critérios constuídos para o andamento do 

processo. Segundo os memos qualquer iniciativa de análise e desenho de processo deve 

estar preocupada em encontrar, listar, definir e normalizar regras de negócio. 

O processo alvo deste trabalho é o de Autorização Direta. A instrução Normativa 

04/2009 do ICMBio estabeelece procedimentos administrativos para autorização de 

atividades condicionadas ao controle do poder público e não sujeitas ao licenciamento 

ambiental e de atividades cuja autorização seja exigida por normas específicas. Em seu 

Art. 3º são estabelecidas as seguintes etapas do procedimento: 

I - requerimento do interessado; 

II - análise técnica; 

III - deferimento ou indeferimento da Autorização; e 

IV - encaminhamento da decisão ao interessado. 

Outro aspecto legal a ser observado durante este trabalho é o fato de que a 

Associação Mãe dos Extrativistas da Resex de Canavieiras (AMEX) detem o direito de uso 

da área, repassada pela União através da celebração do Contrato de Concessão de Direito 

Real de Uso – CCDRU. Este é um instrumento previsto pelo Decreto Lei nº 271, de 1967. 

Como a lei é muito antiga, já passou por vários ajustes, sendo que a partir de 2007, a Lei 
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11.481 deu a seguinte redação ao artigo 7º, que define o que é o CCDRU: 

Art. 7o É instituída a concessão de uso de terrenos públicos ou particulares 

remunerada ou gratuita, por tempo certo ou indeterminado, como direito real resolúvel, para 

fins específicos de regularização fundiária de interesse social, urbanização, 

industrialização, edificação, cultivo da terra, aproveitamento sustentável das várzeas, 

preservação das comunidades tradicionais e seus meios de subsistência ou outras 

modalidades de interesse social em áreas urbanas. 

Essa redação garantiu que o instrumento da concessão pudesse ser utilizado para 

assegurar as condições e os meios necessários à reprodução e melhoria dos modos e da 

qualidade de vida das populações extrativistas ou cuja existência baseie-se em sistemas 

sustentáveis de exploração dos recursos naturais, por meio da garantia ao acesso e à 

utilização do território pelas populações tradicionais em Unidades de Conservação. A 

CDRU concede o uso da área e de seus recursos em caráter de exclusividade para os 

concessionários. 
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4. RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÃO: 

 

4.1 Caracerização dos processos: 

Foram levantados 119 processos de Autorização Direta na Reserva Extrativista de 

Canavieiras entre os ano de 2010 e 2018 (até o mês de Setembro). A Figura 2, demonstra 

a distribuição dos processos por ano, bem como a linha de tendência de abertura de 

processos. 

Foi possível observar que os pedidos se distribuiram em 14 diferentes comunidades/ 

localidades. Contudo, as comunidades do interior da Unidade (Atalaia, Barra Velha, 

Campinhos e Puxim da Praia) concentraram 85,61 % de todos os pedidos. A figura 3, 

demonstra a distribuição dos pedidos nas diferentes localidades da Unidade. 

Com relação aos tipos de intervenção solicitada, percebeu-se que os processos de 

distribuiram em 10 diferentes tipos. Contudo, construção (normalmente de moradia) e, 

principalmente, reforma representam as principais demandas dos pedidos de Autorização 

Direta na Resex de Canavieiras. A figura 4, demonstra a distribuição dos pedidos pelos 

tipos de intervenção solicitada. 

Do total de processos analisados (n = 119), quinze (12,6%) não possuiam 

informações completas, de tal forma que não nos permite analisar se o mesmo foi 

autorizado, nem tampouco o prazo decorrido entre o pedido e a emissão da resposta. 

Assim, as análises seguintes se basearão naqueles processos que permitiam chegar a 

estas conclusões com base na análise documental. 

A maioria absoluta (81,7%) dos pedidos foram aprovadas. Esta tendência se repete, 

quando analisamos os resultados dos pedidos por localidade/ comunidade. Dentre as 

comunidades com maior número de pedidos, Puxim da Praia foi aquela que teve a maior 

proporção de pedidos negados (37,5 %). Por outro lado, na comunidade de Campinhos  

apenas 6,66% dos pedidos não foram autorizados. Barra Velha e Atalaia apresentaram 

17,39 e 16,66% dos pedidos negados, respectivamente. A figura 5 demonstra estas 

informações. 

As negativas foram principalmente pelo fato de o solitante não se enquadrar como 

beneficiário da Unidade e não apresentar documentação suficiente para comprovar a posse 

do terreno antes da criação da Unidade, ou a atividade solicitada não estar de acordo com 

o objetivo de criação da Unidade.  
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Figura 2: Número de processos de Autorização Direta abertos por ano na Resex de 
Canavieiras. A linha vermelha representa a tendência. 
 
 

 
Figura 3: Distribuição dos pedidos de Autorização Direta por comunidade/ localidade da 
Resex de Canavieiras. 
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Figura 4: Distribuição dos pedidos de Autorização Direta por tipo de intervenção solicitada 
na Resex de Canavieiras. 
 

 

Figura 5: Proporção de pedidos de Autorização Direta aprovados e negados. Possível 
análise pelo total como por localidade/ comunidade.  
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As resposta foram emitidas em média 125,64 dias após a realização do pedido pelo 

interessado. Houve variação entre os anos. A figura 6 demonstra a média de tempo (em 

dias) decorrido entre a solicitação e a resposta. 

 

Figura 6: Tempo decorrido (em dias) entre a solicitação e a resposta aos pedidos de 
Autorização Direta na Resex de Canavieiras, separados por ano da solicitação. A linha 
vermelha representa a tendência. 
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análise dos processos de Autos de Infração decorrentes desta necessidade 

não foi alvo do presente trabalho, mas é conhecido que há uma quantidade 

significativa de processos decorrentes desta questão; 

(iii) Amadurecimento e ampliação do conceito da Unidade frente aos extrativistas 

e outros moradores da área: Processo natural de maior conhecimento dos 

limites e necessidades impostas pela Unidade. 

As comunidades mais propensas à necessidade de prévia autorização são, 

naturalmente, aquelas localizadas no interior da Unidade. Aí, desde autorizações simples 

como ligação de rede elétrica até construção de moradias são alvo de pedido de 

autorização direta. Vale destacar que a necessidade de autorização para ligação elétrica é 

imposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA).  

Necessidades corriqueiras como reforma de casa, muitas vezes sem aumento de 

área construída, representam as principais necessidades dos processos de autorização 

direta na UC. 

A maioria dos pedidos são aprovados. Porém, o tempo decorrido entre o pedido e a 

resposta é a principal característica negativa da análise dos processos. As análises 

confirmaram que as reclamações dos comunitários, de demora na análise dos pedidos por 

parte do órgão gestor, fazem todo sentido. Essa demora, leva a um afastamento do cliente, 

que muitas vezes para simples intervenções levava meses e até anos para se ter a 

resposta. 

Vale destacar que a Instrução Normativa nº 04/2009 (ICMBIO 2009) estabelece o 

prazo de 30 dias para resposta aos pedidos. Ou seja, a gestão da Resex de Canavierias, 

sem exceção, tem descumprido este prazo. 

As causas para descumprimento são diversas, mas podemos citar: 

(i) Baixo número de servidor: A UC nunca teve uma equipe grande de servidores. 

Sendo que o mais comum foi ter, apenas, dois servidores; 

(ii) Dificuldade de deslocamento aos locais para vistoria: Alguns locais são 

acessíveis apenas em determinadas marés, ou dependem de guia para se 

localizar, ou tem acesso difícil; 

(iii) Falta de estrutura para navegação: Apesar de os acessos às comunidades 

serem prioritariamente via fluvial, a Unidade nunca dispôs de equipe de 

navegação que permitisse acesso rápido; 
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(iv) Quantidade de demandas: a Resex de Canavieiras sempre foi alvo de 

diferentes setores, com diferentes demandas nos campos sociais, legais e 

ambientais. Esta característica faz com a equipe (pequena) se dedique a 

outras questões, julgadas como mais urgentes; 

(v) Falta de gestor nomeado: Durante algum tempo a unidade não tinha gestor 

nomeado, apenas o analista ambiental. Nesta situação, o processo (então 

físico) era enviado para assinatura pelo Coordenador Regional. 

Estas características amenizam mais não justificam a inércia do órgão em atender o 

cidadão (cliente). 

Um fato que merece destaque é afirmar que a análise só foi possível graças a 

digitalização dos processos e inserção no Sistema Eletrônico de Informações (SEI). Sem 

esta ferramenta, o trabalho seria muito mais difícil e custoso. 

 

4.2 Mapeamento dos processos de Autorização Direta (AS-IS): 

A análise dos processos permitiu verificar que os fluxos para análise dos pedidos de 

Autorização Direta na Resex de Canavieiras tiveram importantes variações inter e intra 

anual (inter e intra gestão). 

As únicas fases que estiveram presentes em todos os modelos de fluxo estudados 

foram: a solicitação e a Emissão da resposta. Fases como Avaliação pela Câmara Temática 

(CT) de Autorização Direta e Análise Técnica/ Vistoria estiveram presentes em muitos dos 

fluxos. Contudo houveram casos em que foram suprimidas umas desta fases ou mesmo as 

duas. 

Entre os anos de 2012 e 2015 o fluxo mais frequente foi aquele observado na figura 

7, onde estiveram presentes quatro fases, passando por diferentes setores como equipe 

técnica, chefia e CT Autorização Direta. 

O ano de 2013 foi aquele onde foi observado mais varição nos fluxos. Houve 

solicitação onde o cliente foi convidado a apresentar sua demanda para o Conselho 

Deliberativo (Figura 8), mesmo assim ainda foi alvo de discussão na CT e tambem de 

vistoria. Foi possível perceber que neste ano a Unidade ficou um tempo sem chefia, o que 

levou a remeter os processos para assinatura/ emissão da resposta pela Coordenação 

Regional (Figura 9). Porém observou-se também que foi dada autorização onde a chefia 

concentrou todas fases (solicitação, Vistoria e Emissão da Resposta) (Figura 10).  
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Figura 7: Fluxo de processo de Análise dos pedidos de Autorização Direta na Resex de 
Canavieiras nos anos de 2012 a 2015. 
 

 
Figura 8: Fluxo de processo de Análise dos pedidos de Autorização Direta na Resex de 
Canavieiras no ano de 2013-A. Nota-se a solicitação do cliente apresentar a demanda para 
o Conselho Deliberativo da Unidade.  
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Figura 9: Fluxo de processo de Análise dos pedidos de Autorização Direta na Resex de 
Canavieiras no ano de 2013-B. Nota-se que a demanda foi direcionada a Coordenação 
Regional. 

 

 
Figura 10: Fluxo de processo de Análise dos pedidos de Autorização Direta na Resex de 
Canavieiras no ano de 2013-C. Nota-se que a demanda não passou pela Câmara Temática.  
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O ano de 2014 foi marcado por uma relativa regularidade do fluxo, sendo percebido 

que em sua maioria os processos seguiram ao fluxo demonstrado na figura 8. Porém, um 

dos processos apresentou a variação de termos a Análise Técnica e também a vistoria 

(Figura 11). O mais comum era essas fases serem conjuntas. Tal situação pode ter sido 

devido a alguma situação peculiar apresentada pela solicitação. 

Em 2015 surgiu uma nova fase nos processos que foi a avaliação da Associação 

Comunitária (Figura 12). É possível que esta demanda tenha surgido pelo fato de ser o ano onde 

estava em trâmite o processo para celebração do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso – 

CCDRU (Pereira, 2016), que foi firmado no final do ano. Com isso, o entendimento passou a ser de 

que torna-se necessário o aval da comunidade durante o processo, já que a União concedeu aos 

mesmos o Direto Real de Uso. 

 
Figura 11: Fluxo de processo de Análise dos pedidos de Autorização Direta na Resex de 
Canavieiras no ano de 2014. Nota-se que a demanda passou por uma análise técnica e 
depois por uma vistoria. 
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Figura 12: Fluxo de processo de Análise dos pedidos de Autorização Direta na Resex de 
Canavieiras no ano de 2015. Nota-se a inserção da avaliação comunitária no fluxo. 
 

Em 2016, foi emitida autorização de forma que podemos classificar como 

“automática” (Figura 13). Neste caso, a autorização foi dada diretamente pela chefia sem 

passar pelas fases normalmente encontradas: Análise CT Autorização Direta, Vistoria, 

Avaliação da Comunidade. Nosso entendimento é que este fluxo é possível desde que 

tenha critérios previamente acordados que permita esse tipo de emissão. Na análise dos 

processos não observamos a definição destes critérios. 

A figura 14 demonstra fluxos de processos que foram comumente observados nos 

anos de 2014, 2015, 2017 e 2018. Nestes casos, após solicitação, os pedidos eram 

analisados pela CT Autorização Direta e então a chefia emitia a resposta. Vale destacar 

que a CT é composta basicamente pelo ICMBio e por representantes das principais 

comundiades alvos dos pedidos de Autorização Direta. 
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Figura 13: Fluxo de processo de Análise dos pedidos de Autorização Direta na Resex de 
Canavieiras no ano de 2016. Nota-se a que emissão foi automática, sem passar pela CT 
Autorização Direta ou mesmo vistoria/ análise técnica. 
 
 

 
Figura 14: Fluxo de processo de Análise dos pedidos de Autorização Direta na Resex de 
Canavieiras observado de 2014 a 2018. Nota-se a que a vistoria/ análise técnica foi 
suprimida da análise.  
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Nos anos de 2017 e 2018, percebeu-se que muitos dos processos já continham 

apreciação/ aprovação da comunidade ao ser feito o pedido de Autorização Direta junto ao 

ICMBio, que seria o passo inicial do processo (Figura 15). Assim, apesar de o processo 

iniciar formalmente no ICMBio, o cliente já tinha a fase anterior de submissão a apreciação 

da Associação Comunitária. Outra variação observada é que a CT passou a deliberar se o 

pedido demandava ou não a realização de vistoria. Aqueles casos mais simples, as vistorias 

foram abolidas. Esta fase foi mantida para intervenções novas, principalmente construções. 

Não foram incomuns as situações onde o solicitante abria o processo sem a 

aprovação prévia da Associação. Nesta situação os processos eram abertos normalmente 

e após avaliação pela CT, o processo era enviado para a Associação Comunitária. Caso já 

apresentasse a aprovação comunitária o mesmo seguia o fluxo mais rápido. A CT tambem 

deliberava sobre a necessidade ou não da vistoria (Figura 16) 

 
Figura 15: Fluxo de processo de Análise dos pedidos de Autorização Direta na Resex de 
Canavieiras no ano de 2017-2018-A. Nota-se a que o cliente pedia autorização da 
associação antes de abrir o processo na Administração da Unidade.  
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Figura 16: Fluxo de processo de Análise dos pedidos de Autorização Direta na Resex de 
Canavieiras obsevado no ano de 2017-2018-B. 

 

A análise/ mapeamento dos processos permitiu verificar que diversos fluxos foram 

utilizados para análise dos processos de Autorização Direta na Resex de Canavieiras. Esta 

variação ocorreu não apenas entre as diferentes equipes gestoras, mas também, a mesma 

equipe utilizou-se de formatos diferentes. Essa variação reflete a falta de critérios e de 

desenho dos procedimentos. 

No que se refere a critérios, em diversos processos analisados, foram observados: 

1) População não beneficiária possui direito de executar obras apenas para 
manutenção de benfeitorias consolidadas anteriormente à criação da 
RESEX de Canavieiras;  

2) População beneficiária e residente possui direito de executar obras para 
manutenção de benfeitorias e, em casos que possuem relação com os 
objetivos de criação da unidade, podem ser autorizadas obras de 
modificações ou ampliação de benfeitorias, especialmente em casos que for 
verificada a necessidade de intervenção para garantia da saúde humana e 
melhoria da qualidade de vida ou exercício da cidadania. 

Estes critérios apresentam-se de forma generalista, necessitando sempre da análise 

caso-a-caso, cliente-a-cliente. Outra características dos critérios é que os mesmos eram 



23 

 

aplicados tardiamente no processo, apenas na fase de análise pela Câmara Técnica de 

Autorização Direta. 

Outra característica dos processos analisados é a ausência de automação, com uma 

alta dependência do chefe. Os “starts” de todas as fases dependiam da chefia da Unidade.  

Com a assinatura do Contrato de Concessão de Direito Real de Uso, fez-se 

necessário autorização da comunidade para andamento do processo. Contudo, a posição 

da comunidade não foi vinculante. Houveram processos que mesmo autorizado pela 

comunidade não passaram pelo crivo da CT Autorização Direta e/ou análise técnica da 

Unidade. 

 

4.3 Critérios e proposta de mapa do processo de Autorização Direta na Resex 

de Canavieiras. 

 

As oficinas contaram com boa participação, em especial dos representantes 

comunitários. Além dos comunitários estiveram presentes membros da equipe do ICMBio 

local (gestor e bolsistas), representantes da Cooperativa de Apicultores e representantes 

do legislativo de Canavieiras. Vale destacar que muitos dos comunitários presentes foram, 

em algum momento, clientes de processos de Autorização Direta, e viveram na prática a 

dificuldade. Muitas situações vividas foram relatadas. Maiores detalhes sobre a oficina 

podem ser observadas nos anexo 1 e 2. 

As características do novo procedimento para Autorização Direta na Resex de 

Canavieiras devem comportar as seguintes características: 

• Um fluxo simples e rápido, antendendo ao disposto na IN ICMBio nº 04/2009, da 

resposta ser dada em 30 dias. Assim, o indicador do processo, utilizado para avaliar 

o processo é o Índice de Solicitações Atendidas no prazo (ISA) (Anexo 3) e a meta 

é que o índice fique acima de 80%; 

• Automação do processo: reuniões da CT agendada para a primeira quarta-feira do 

mês e fluxo independente da necessidade de “start” da chefia; 

• Definição de critérios e os mesmos serem aplicados em fases iniciais do processo; 

• Intervenções simples deverão ter autorização automática. Estas intervenções foram 

elencadas e a autorização foi aqui chamada de “Autorização automática”. Quando 

da definição dos critérios abaixo, serão elencadas as situações possíveis de se 
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enquadrarem neste critério; 

• Respeito ao Contrato de Concessão de Direito Real de Uso. Necessitando passar 

pela Associação Comunitária e as autorizações ou negativas deverão ser 

informadas. Foi estabelecido que a Associção terá 15 dias para se manifetar sobre 

o pedido; 

• Respeito a IN ICMBio nº 04/2009, sendo que a análise técnica será feita na reunião 

da CT Autorização Direta; 

• As vistorias passam a ser exceção e não parte da regra. Esta era a fase mais 

demorada e custosa do processo, em especial devido a pequena equipe de 

servidores e a quantidade de outras demandas. Vale destacar que na IN 04/2009 

(ICMBio 2009), a vistoria não consta como fase do processo. 

Foram criados critérios e tambem condicionantes padrão a serem utilizadas nos 

diversos tipos de intervenções solicitadas: Reforma com ampliação, reforma sem 

ampliação, construção de casa, comércio, retirada de madeira, eventos esportivos, apiário, 

retirada de madeira para artesanato, dentre outros (q.v anexos 1 e 2).  

O primeiro critério a ser utilizado é o fato de ser beneficiário da Unidade ou não. Este 

critério já vinha sendo aplicado e é inerente à categoria Reserva Extrativista. Esse critério 

foi reforçado e deverá ser a primeira avaliação a ser feita quando do pedido de Autorização 

Direta. Essa distinção permitirá que os pedidos sigam caminhos diferentes durante o 

processo de avaliação. 

A segunda análise a ser feita é o tipo de intervenção. Ficou decidido que é 

desnecessário o cliente (no caso restrito a beneficiário) ter que esperar tanto tempo, para 

intervenções simples. Assim, foram elencados como possíveis de “autorização automática”:  

• Reforma sem ampliação de área construída. Vale lembrar que reformas 
representam a principal demanda dos pedidos, conforme observado na Figura 
4; 

• Corte de espécies exóticas. Se encaixam aqui cortes de pinheiros, acácias e 
outras exóticas. Esse material pode ser utilizado para lenha, construção, etc; 

• Utilização de madeira morta para artesanato; 

• Limpeza de quintal (até 300 m²) é isento da necessidade de autorização, 
porém, caso o beneficiário solicite, a mesma será dada de forma automática. 

Durante as discussões, foi possível perceber que a manifestação da Associação 

deve ser feita sem a interferência do interessado. Quando este levava o pedido diretamente 

à Associação, poderia usar estratégias como colocar pessoas ligadas ao mesmo na 
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assembleia ou mesmo coagir os comunitários. Assim, ficou estabelecido que a 

manifestação da Associação será sempre feita pelo ICMBio. A Associação terá 15 (quinze) 

dias corridos para se manifestar e esta manifestação deve ser feita pelo Presidente. 

Atendendo ao critérios estabelecidos, foi criado o fluxo apresentado na figura 17. 

Considerando que o processo será bastante automatizado, foi necessário a 

construção de procedimentos (To-Do), de forma a deixar as tarefas claras., O manual 

aborda as seguintes atividades: 

Fase de Solicitação/ Análise prévia: nesta fase foram descritos os procedimentos 

para abertura do processo, descrevendo os documentos e fases necessários, bem como 

os procedimentos para análise prévia quanto aos critérios de ser (ou não beneficiário) e da 

solicitação se enquadrar (ou não) naquelas onde será possível “autorização automática”; 

Fase de Resposta: O manual aborda as atividades de preparo e envio da resposta 

ao interessado e à associação. O manual contem minuta de documentos e procedimentos 

necessários. 

A íntegra do manual pode ser observado no anexo 4. 

O anexo 5, contem a minuta de Resolução, a ser submetida a apreciação do 

Conselho Deliberativo da Resex de Canavieiras, de forma a reconhecer o fluxo do processo 

de análise dos pedidos de Autorização Direta na Resex de Canavieiras. Considerando 

existir norma institucional sobre a matéria, sugerimos a apreciação do fluxo pela PFE.  

Temos que destacar que os envolvidos na construção destes procedimentos foram 

muito receptivos e proativos. Contamos com boa participação do público comunitário, que 

como explicado acima, são também clientes deste processo. Alem destes, os demais 

participantes foram muito profissionais e dispostos a colaborar. 

Foi enfatizada a importância de divulgação dos fluxos e critérios. Foi estabelecido 

que este papel é de responsabilidade dos comunitários com apoio, quando necessário, da 

equipe do ICMBio. 

Foi unânime a sensação de que os processos terão resposta de forma mais ágil, o 

que estimulará os comunitários a buscarem a autorização antes de fazer a intervenção. 

Cabe dar continuidade ao processo e adaptar o fluxo à medida que o mesmo for aplicado, 

melhorando-o e corrigindo eventuais falhas ou gargalos. 
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Figura 17: Modelo de fluxo de processo para Análise dos pedidos de Autorização Direta na Resex de Canavieiras (To-Be). Atividades 
agrupadas com destaque vermelho contem Manual (Anexo 4) 
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5. CONCLUSÕES 

 

O trabalho desenvolvido permitiu avaliar que o processo de análise dos pedidos de 

Autorização Direta na Resex de Canavieiras foge aos padrões de qualidade e efetividade, 

que deve ser característica de todo serviço público. A análise do processo pemitiu concluir 

que os comunitários estão corretos ao afirmar que a demora na resposta inviabilizava 

muitas das necessidades, onde intervenções simples demoravam muito tempo para 

autorização. Vale lembrar que a maioria dos pedidos foram autorizados, mas para tanto, 

levou-se um tempo desproporcional. 

Os procedimentos para análise dos pedidos variaram inter e intra equipe gestora, 

demonstrando poucos critérios e pouca automação, centrada na figura do chefe. 

O modelo de processo proposto visou adequar o processo de forma a ter as questões 

legais atendidas, porém dando agilidade e diminuindo a carga administrativa na gestão. 

Acreditamos que a implementação do mesmo melhorará a imagem e aproximará os 

beneficiários da Unidade.  

Torna-se necessário a implementação do modelo proposto e adaptá-lo, melhorá-lo 

com o decorrer do tempo. 
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ANEXOS 01: Ata/ Memória reunião Câmara Temática de Autorização Direta - 12/09/2018 
(SEI 3871839) 
 

 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

RESERVA EXTRATIVISTA DE CANAVIEIRAS 
Praça da Bandeira, número 134, - Bairro CENTRO -  Canavieiras - CEP 45860000 

Telefone: (73)32843971 

 MEMÓRIA DA REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE AUTORIZAÇÃO DIRETA  

Escritório do ICMBio, 12/09/2018. 

Presentes: Joaquim Neto (ICMBio), Tatiana Miranda (APESCC), Tiago Santos (Segmento dos 

Artesãos), Almir Glória e Luciene Santos (APEMA), Mara Lima (APEMBAV), Josilan Nascimento 

(APAC), João Santana (AMEX), Edson Goldman (AMAPPP) e Jean de Carvalho (COAPER). 

PAUTA  

1. Leitura conjunta da Instrução Normativa que trata da “Autorização Direta - AD” 

2. Determinação de critérios 

3. Fluxo atual para AD 

4. Avaliação de pedidos de AD 

DESENVOLVIMENTO 

09:00h: ABERTURA – BOAS VINDAS, RODADA DE APRESENTAÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO  

Abertura da reunião por Joaquim Neto, que deu as boas-vindas e realizou uma breve contextualização 

sobre o que é “autorização direta”, qual a atual composição da Câmara Temática e apresenta a pauta 

proposta.  

09: 15h - PAUTA 1: LEITURA CONJUNTA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA QUE TRATA DA “AUTORIZAÇÃO 

DIRETA - AD” 

Itamara Nascimento realiza a leitura da Instrução Normativa ICMBio N°179/2009 e o grupo discute 

integralmente seu conteúdo.  
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ENCAMINHAMENTOS 

• Ficam nomeados: Joaquim Neto (ICMBio) para presidência e Luciene Santos (APEMA) para 

secretaria da CT de Autorização Direta; 

• Os membros da CT Autorização Direta perderão o mandato nas seguintes hipóteses: 

✓ Falta injustificada a 02 (duas) sessões consecutivas ao longo do mandato; 

✓ Falta justificada a 04 (quatro) sessões ao longo do ano; 

✓ As presenças serão consideradas apenas quando houver participação dos membros em 

tempo integral;  

• O quórum nas reuniões deve ser de no mínimo 50% (cinquenta por cento) mais 1 (um) dos 

membros da CT de Autorização Direta em primeira convocação (10 membros), e após meia 

hora com no mínimo ¼ (um quarto) de seus representantes em segunda convocação; 

• As reuniões da CT de Autorização Direta serão realizadas na primeira quarta-feira de cada 

mês, a partir das 08:30h, no escritório do ICMBio; 

10:54h - PAUTA 2:  DETERMINAÇÃO DE CRITÉRIOS 

Joaquim Neto exemplifica os diversos casos passíveis de AD e como deverá ser o fluxo dos processos. 

DETERMINAÇÃO DE CRITÉRIOS 

OBJETIVO BENEFICIÁRIO NÃO BENEFICIÁRIO 

Moradia nova • CT de Autorização Direta -> 

Passar pela organização 

comunitária correspondente; 

• Não autorizado 

Reforma • Com ampliação –> CT de 

Autorização Direta –> Repasse 

para organização comunitária 

correspondente; 

• Sem ampliação –> CT de 

Autorização Direta 

• Com segundo piso -> CT de 

Autorização Direta -> consulta 

aos vizinhos do imóvel e 

repasse para organização 

comunitária correspondente; 

• CT de Autorização Direta –> 

Repasse para organização 

comunitária correspondente; 

• Com segundo piso -> Não 

autorizado 

Retirada de madeira • Espécies nativas -> CT de 

Autorização Direta -> 

Condicionantes:  

- acompanhante de organização 

comunitária correspondente (não 

podendo ter parentesco de 1° grau); 

• Espécies nativas -> Não 

autorizado 

• Espécies exóticas -> CT de 

Autorização Direta 
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- registro fotográfico da retirada da 

madeira (antes e depois); 

- preferencialmente registrar as 

coordenadas geográficas; 

• Espécies exóticas -> CT de 

Autorização Direta 

Eventos esportivos • Com impacto direto em 

comunidades extrativistas -> CT 

de Autorização Direta -> Passar 

pela organização comunitária 

correspondente; 

• Sem impacto direto em 

comunidades extrativistas -> CT 

de Autorização Direta;  

• CT de Autorização Direta  

 

Apiário • CT de Autorização Direta -> 

ACAP -> Passar pela 

organização comunitária 

correspondente; 

• CT de Autorização Direta -> 

ACAP -> Passar pela 

organização comunitária 

correspondente; 

Roça nova e tratos 

culturais (local de 

estágio avançado de 

regeneração) 

• CT de Autorização Direta -> 

Passar pela organização 

comunitária correspondente; 

• Não autorizado; 

Uso de madeira morta 

(artesanato) 
• CT de Autorização Direta -

> Passar pela organização 

comunitária correspondente -> 

Condicionantes:  

- registro fotográfico da retirada da 

madeira (antes e depois); 

• Não autorizado; 

12:30h - Pausa para almoço. 13:15h – Retorno. 

13:15h – PAUTA 3: FLUXO ATUAL PARA AD 

Joaquim Neto irá consultar os presentes façam uma avaliação do fluxo dos processos para que possam 

ser melhorados. 
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15:20h – PAUTA 4: AVALIAÇÃO DE PEDIDOS DE AD 

SOLICITANTE  PROCESSO OBJETIVO AVALIAÇÃO OBS 

NOME: Dalva 

Alves 

Damasio 

CPF: 

113.439.585-

04 

02125.000887/

2018-92 

Ampliação de casa 

(segundo piso); 

Atalaia 

Reprovado Não apresentou recurso de 

defesa do edital de 

avaliação da Família 

Beneficiária; Aguardar 

novo cadastro; 

NOME: 

Domingos 

Damasceno de 

Oliveira 

CPF: 

287.120.215-

04 

02125.000589/

2018-01 

Serrar 5 árvores 

para produzir 

tábuas para 

construção de 

moradia (já 

aprovada); 

Aprovado com 

condicionante; 

- acompanhante de 

organização comunitária 

correspondente (não 

podendo ter parentesco de 

1° grau); 

- registro fotográfico da 

retirada da madeira (antes e 

depois); 

- registrar as coordenadas 

geográficas; 

NOME: 

Guilherme 

Stocco 

CPF: 

040.239.008-

34 

02125.000888/

2018-37 

Construção de 

condomínio de 21 

casas de luxo – Ilha 

do Peso ou Vera 

Cruz 

Reprovado Atividade que necessita de 

instauração de processo de 

licenciamento ambiental 

(não é competência da CT 

de Autorização Direta). 

NOME: Jailson 

Rosário da 

Silva 

CPF: 

012.163.705-

08 

02125.000980/

2018-05 

Construção de 12 

casas – Porto do 

Rosário, margens 

da BA 001, Puxim 

do Sul; 

Reprovado Entorno da RESEX de 

Canavieiras. (não é 

competência da RESEX). 

Área do DNIT; 

NOME: 

Canestur 

CNPJ: 

08.361.474/00

01-70 

02125.000992/

2018-21 

Remada 2018, 

circuito Delícias da 

Ilha – Peixe Boi - 

Jacaré 

Aprovado com 

condicionante; 

- 06 cortesias para as 

comunidades extrativistas 

da Atalaia e dos 

Campinhos;  

- recolhimento do lixo 

produzido; 

NOME: 

Raimundo dos 

Santos Lima 

CPF: 

278.565.775-

68 

02125.001015/

2018-41 

Corte de 02 árvores 

de “Pau Pombo” 

para reforma do 

puxadinho 

Aprovado com 

condicionante; 

- acompanhante de 

organização comunitária 

correspondente (não 

podendo ter parentesco de 

1° grau); 
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- registro fotográfico da 

retirada da madeira (antes e 

depois); 

- registrar as coordenadas 

geográficas; 

NOME: 

Ronilson 

Oliveira Assis 

(Grauçá) 

CPF: 

316.317.465-

53 

02125.000991/

2018-87 

Uso de madeira 

morta para 

artesanato (raízes 

de mangue) 

Aprovado com 

condicionante; 

 

- fazer registro fotográfico 

da madeira morta (antes e 

depois); 

ENCAMINHAMENTOS 

• Os pedidos de AD serão enviados previamente para os membros da CT; 

• Próxima reunião no dia 03 de outubro de 2018 (quarta-feira); 

ENCERRAMENTO: 15:00h 

OBS.: Ressalvas à presente memória estarão descritas na memória da próxima reunião. 

  

JOAQUIM ROCHA DOS SANTOS NETO 

Chefe da Resex de Canavieiras/ ICMBio 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Joaquim Rocha Dos Santos Neto, 
Chefe de UC, em 14/09/2018, às 16:05, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 
11.419/2006. 

 

 

A autenticidade do documento pode ser conferida no site 
https://sei.icmbio.gov.br/autenticidade informando o código verificador 3871839 e o 
código CRC 33071089. 

 
 

 
Criado por 97539180544, versão 3 por 97539180544 em 14/09/2018 16:05:13. 
  



33 

 

 
  



34 

 

Anexo 2: Ata/ Memória Reunião Câmara Temática de Autorização Direte – 
07/11/2018 (SEI 4186643) 
 

MEMÓRIA DA REUNIÃO DA CÂMARA TEMÁTICA DE AUTORIZAÇÃO DIRETA  

Escritório do ICMBio, 07/11/2018. 

Presentes: Joaquim Neto (ICMBio), Tatiana Miranda (APESCC), Almir Glória e Luciene Santos 

(APEMA), Mara Lima (APEMBAV), Josilan Nascimento (APAC), João Santana e Fabio Oliveira 

(AMEX), Edson Goldman e Nivaldo dos Santos (AMAPPP), Jean de Carvalho (COAPER), Renildo 

Lima (ACGGC), Itamara Lima (Bolsista Gef-Mar), Diego de Jesus e Cleonildo Tiburcio (Câmara de 

Vereadores de Canavieiras) 

PAUTA  

1 Apresentação de dados das Autorizações Direta na Resex 2012 – 2018; 

2 Refinamento de Critérios para emissão das Autorizações Diretas; 

3 Construção de Fluxo para Emissão das Autorizações Direta 

 

DESENVOLVIMENTO 

ABERTURA – BOAS VINDAS E CONTEXTUALIZAÇÃO  

Abertura da reunião por Joaquim Neto, que deu as boas-vindas e realizou uma breve contextualização 

sobre o processo de melhoria nos procedimentos para Autorização Direta na Resex de Canavieiras  

PAUTA 1: APRESENTAÇÃO DE DADOS DAS AUTORIZAÇÕES DIRETA NA RESEX 2012 – 2018; 

Foi feita apresentação dos gráficos feitos com a análise dos processos de Autorização Direta na Resex 

de Canavieiras do ano de 2010 a 2018. Os gráficos se referiram a: Número de processos/ ano; 

Distribuição dos processos por comunidade/ localidade; Tipos de pedidos; Quantidade de processos 

aprovados e negados (total e por comunidade); Tempo médio para resposta por ano. 

Diversas manifestações ocorreram reforçando que os gráficos confirmam aquilo que a comunidade 

reclama, em especial com o tempo para resposta. 

PAUTA 2:  REFINAMENTO DOS CRITÉRIOS 

Foi feita a leitura ponto-a-ponto dos critérios definidos na reunião de 12/09/2018, porem, os membros 

perceberam que autorizações que deveriam ser elencadas como emitida diretamente, foram 

registradas na ata como seguindo o fluxo. Por isso, resolveu-se chamar estas autorizações como 
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“Automáticas” para não confundir com a CT de Autorização Direta. Assim, foram classificadas como 

possíveis de Autorizaçao Automática, os pedidos feitos por beneficiários referentes a: 

• Reforma sem ampliação de área construída;  

• Corte de espécies exóticas. Se encaixam aqui cortes de pinheiros, acácias e outras exóticas. 

Esse material pode ser utilizado para lenha, construção, etc;  

• Utilização de madeira morta para artesanato;  

• Limpeza de quintal (até 300 m²) é isento da necessidade de autorização, porém, caso o 

beneficiário solicite, a mesma será dada de forma automática. 

Foi feita discussão com relação ao uso do fogo, sendo que o mesmo foi considerado como ferramenta 

para limpeza de área e preparação de roças, devendo o responsável fazer aceiros e se manter no local 

durante a queimada. Limpeza de área de sítios (limpeza de mato raso) estão isentas da necessidade 

de Autorização. 

Foram ainda lembradas condicionantes a serem colocadas nas Autorizações: 

Retirada de árvore nativa: deve ser acompanhada por alguem indicado pela Associação local; registro 

fotográfico; plantio de 05 mudas por árvore cortada (mudas deverão ser fornecidas pelo ICMBio); 

 

PAUTA 3: FLUXO ATUAL PARA AD 

Durante as discussões foi-se pensando e discutindo o fluxo que entende-se como mais efetivo para 

avaliação dos pedidos de Autorizaçao Direta.  

Foi determinado que todo pedido deve se iniciar no ICMBio – este encaminha o processo para a 

Associação, que terá 15 dias para se manifestar. Esta manifestação pode ser feita pela diretoria – 

Avaliação pela CT Autorização Direta – Resposta. 

Pedidos que se encaixem como “Autorização Automática” deverá ser emitida diretamente pelo 

ICMBio e comunicada à Associação. 

ENCERRAMENTO: 15:00h 

OBS.: Ressalvas à presente memória estarão descritas na memória da próxima reunião. 
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Anexo 3: Ficha do Indicador (Com base em Brasil 2006). 
 

Cadastro de indicador 

Nome do Sub-Processo 

Autorização Direta 

Área responsável 

Câmara Temática de Autorização 
Direta 

Nome do responsável 

Presidente da CT Autorização 
Direta 

Nome do indicador 

Índice de solicitações atendidas 
no prazo (ISA) 

Unidade de medida 

Percentual 

Tipo 

Eficácia 

Versão 

Nov/2018 

Descrição do Indicador 

Mede o índice de atendimento às 
solicitações no prazo 

Fórmula de Cálculo 

SAP= quantidade de solicitações 
atendidas no prazo 
TSP = total de solicitações 
pedidas 
 
SAP x 100 
TSP 

Origem dos componentes 
da fórmula de cálculo 

 

Planilha registro de solicitações 

Interpretações Possíveis 
Valores até 60% indicam que se está em uma faixa de risco; 

• O número de atendimento fora do prazo pode ser insuficiente 
para atender as rotinas da organização. 

 
Valores entre 60 e 80 % indicam que se está em uma faixa aceitável 

• O número de atendimentos é suficiente para atender as rotinas 
da organização 

 
Valores acima de 80% indicam aumento de eficácia do processo. 

• Quanto maior o número, mais eficaz é o processo. 

Faixa de Aceitação 
 
Valores maiores ou iguais a 60% 
e menores ou iguais a 80%. 

Periodicidade de Aplicação 

Após cada solicitação 

Periodicidade de Avaliação 

Semestral 
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Anexo 4: Manual dos procedimentos para abertura / avaliação prévia, preparação de minuta de resposta/ 

finalização do processo de Autorização Direta na Resex de Canavieiras: 

 

 
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - ICMBIO 

Reserva Extrativista de Canavieiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manual dos procedimentos para abertura / avaliação prévia e da preparação de minuta de resposta/ 

finalização do processo de Autorização Direta na Resex de Canavieiras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canavieiras-Bahia 

2018  
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Manual dos procedimentos para abertura / avaliação prévia e da preparação de minuta de resposta/ 

finalização do processo de Autorização Direta na Resex de Canavieiras 

 

APRESENTAÇÃO: 

Este manual visa descrever as tarefas para abertura dos processos, avaliação previa, preparação da Minuta das 

respostas, bem como para a finalização dos processos de Autorização Direta na Resex de Canavieiras. 

Apesar de serem atividades simples, é importante que todos estejam familiarizados e os procedimentos sejam 

padronizados. Assim, os clients estarão sendo melhor atendidos. 

Este manual trata-se de uma versão preliminar, sendo que falhas, inconsistências  e melhorias percebidas 

durante sua implementação devem ser relatadas para serem incorporadas ou sanadas. 

 

1 - ABERTURA DO PROCESSO: 

 

Deverá ser feita no formulário padrão de Autorização Direta (Anexo a este manual), contendo as seguintes 

informações: 

 

Seção I: Dados do Interessado 

NOME: colocar o nome completo do interessado; 

CONTATO: anotar todos as possíveis formas de contatar o interessado: Celular, Fixo, E-mail, recado via outra 

pessoa, etc; 

CPF/CNPJ: Anotar o CPF/CNPJ do interessado, conferindo-se com o original. Caso o pedido não seja entregue 

diretamente pelo interessado, deverá levar cópia ou original do document para conferencia; 

 

Seção II - Unidade(s) de Conservação Federal afetada(s): 

Colocar o nome da Unidade. No caso, trata-se da Resex de Canavieiras. 

 

Seção III - Situação da atividade em relação à Unidade(s) de Conservação: 

Deverá marcar a localização do pedido em relação à Unidade, podendo ser: no interior da UC, zona de 

amortecimento ou área circundante (conforme Resolução Nº428/2010).  

Como a Resex não tem ZA decretada, é possível que seja dentro da UC ou área circundante. 

 

Seção IV - Descrição da Atividade: 

Descrever a atividade quanto a: 

 

OBJETIVO: Descrever de forma clara e direta qual o objetivo da solicitação; 

LOCALIZAÇÃO (apresentar mapas ou croquis quando for necessário): Importante mencionar a 

localidade (comunidade) da intervenção e conter croqui da atividade, caso seja obra e tambem como se chegar 

ao local; 
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CRONOGRAMA: Informar os prazos de execução da intervenção. 

INFRA-ESTRUTURA UTILIZADA: Neste ítem informar que tipo de estrutura usará (moto serra, trator, 

machado, trabalho manual, etc) 

VINCULAÇÃO A OUTRAS ATIVIDADES REGIONAIS: Informar se a intervenção tem vinculo com 

alguma atividade regional. Esta informação não é imprescindível. 

APRESENTAR PROPOSTAS PARA MITIGAÇÃO DOS POTENCIAIS IMPACTOS À(S) 

UNIDADE(S) DE CONSERVAÇÃO: Descrever as propostas do solicitante para mitigar impactos na 

Unidade. Ex.: emo bras, informar que todo entulho será retirado e depositado em local adequado; 

LISTA DE DOCUMENTOS DA PROPRIEDADE (Em caso de propriedade particular, deverá ser 

apresentado documento comprobatório de propriedade da área): Essa informação é crucial caso trata-se 

de não beneficiário. Caso não beneficiário não tenha estes documentos, deve-se solicitar que o mesmo 

providencie antes de abrir o processo; 

 

APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO QUE SE FIZER NECESSÁRIA VISANDO ATENDER 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA, RELACIONADA À ATIVIDADE QUE SE PRETENDE 

IMPLEMENTAR (ex.: ANA, DNPM, SPU, Secretarias municipais ou estaduais, dentre outras): Esta 

necessidade refere-se principalmente a intervenções feitas por não beneficiários. No caso de ser não 

beneficiário é importante que o mesmo assine a declaração informando que as intervenções não representarão 

custo adicional ao estado no processo de regularização fundiária; 

DEMAIS INFORMAÇÕES PERTINENTES AO PROJETO: Colocar neste item outras informações 

pertinentes. 

 

ASSINATURA: o formulário preenchido deverá ser assinado pelo requerente e conter a data. 

Aquele que receber deve dar o recebido e colocar a data do recebimento. 

 

O formulário contendo todas as informações e assinaturas do requerente e de quem recebeu deverá ser 

escaneado e aberto processo no Sistema Eletrônico de Informações (SEI), como autorização direta. No campo 

interessado e na especificação do processo deverá conter o nome do interessado (solicitante). 

 

2 – AVALIAÇÃO PRÉVIA: 

A avaliação prévia deve ser feita para se responder as seguintes perguntas: 

A – O solicitante é beneficiário da Resex de Canavieiras? 

Para tanto, deve-se buscar na apostila que contem o nome de todas as famílias que já foram homologadas como 

beneficiárias da Resex de Canavieiras. Caso o nome da família não conste, o processo deverá seguir o fluxo 

comum, que é a única possibilidade. 

Caso o nome conste, parte-se para a segunda questão: 

B – A solicitação se enquadra como de “Autorização Automática”?  
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Lembrando que os casos que se encaixam aí são:  

• Reforma sem ampliação de área construída;  

• Corte de espécies exóticas. Se encaixam aqui cortes de pinheiros, acácias e outras exóticas. Esse 

material pode ser utilizado para lenha, construção, etc;  

• Utilização de madeira morta para artesanato;  

• Limpeza de quintal (até 300 m²) é isento da necessidade de autorização, porém, caso o beneficiário 

solicite, a mesma será dada de forma automática. 

Caso tanto a resposta a questão A, quanto a questão B sejam SIM. Deve-se fazer um despacho informando 

estas questões, preparar a minuta da Autorização e informar a chefia para avaliação e assinatura. Veja abaixo 

o processo para esta minuta. 

 

Caso, pelo menos uma das resposta seja NÃO, o processo deverá seguir o fluxo convencional. Para tanto, 

preparer cópia do processo contendo: pedido, documentos apresentados, despacho da avaliação previa e 

encaminhar para a Associação Local e para a AMEX. 

Adicionar o registro da entrega (e-mail enviado ou recebido na folha inicial do processo) no processo. Isso é 

importante para a contagem do prazo para manifestação das associações. 

 

3 – PREPARO DE MINUTA DE RESPOSTA AO INTERESSADO: 

 

Com base na ata da reunião da CT Autorização Direta, preparar as respostas aos interessados: 

ATENÇÃO: Colocar cópia da ata em todos os processos analisados. 

Caso seja aprovada, deverá ser preparada no formulário padrão do SEI de Autorização Direta, preenchendo os 

campos com nome, cpf, atividade autorizada e as condições específicas.  

Condições específicas a serem utilizadas: 

1 – Construção nova:  

• Retirada de todo entulho;  

• Respeitar os caminhos tradicionalmente utilizados pela comunidade; 

• Afastar cerca de 30 metros de qualquer corpo d’água, brejo, mangue, etc; 

• Construção de fossa com três estágios. 

2 – Reformas: 

• Retirada de todo entulho; 

• Construção de fossa com três estágios (caso tenha banheiro ou cozinha). 

3 – Utilização de árvores nativas: 

• Acompanhamento por um comunitário indicado pela associação; 

• Registro fotográfico da árvore retirada e demais procedimentos adotados; 
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• Plantio de 05 (cinco) mudas de espécies nativas para cada árvore cortada (as mudas serão fornecidas 

pelo ICMBio). 

4 – Uso do fogo: 

• Fazer aceiro em toda área a ser queimada; 

• Permanecer no local de vigília durante toda a queimada. 

ATENÇÃO: Observar na ata da reunião sobre eventuais condicionantes deliberada pelos membros da CT. 

 

Caso o pedido seja negado, deverá ser preparado ofício informando ao solicitante. Para tanto, utilizer o modelo 

padrão do SEI, colocando o interessado como destinatário. Conforme modelo n no anexo 2 deste manual. 

Após preparo das minutas, informar ao chefe que fará análise e assinar o documento. 

 

4 – ENVIO DE RESPOSTAS E CONCLUSÃO DO PROCESSO: 

 

Após assinatura do chefe, entrar em contato com o interessado por todas as vias possíveis. Caso o mesmo tenha 

e-mail, o documento pode ser enviado desta forma. Colocar cópia do e-mail (em pdf) no processo SEI. 

Caso o interessado venha presencialmente, entregar a via do mesmo e solicitar assinatura de recebido em outra 

via que deverá ser escaneada e adicionada ao processo no SEI. 

Após o registro da entrega da resposta ao interessado, colocar as informações na planilha de controle dos 

processos de Autorização Direta e concluir o processo. 

 

ATENÇÃO: Enviar cópia da resposta (com recebido) para a AMEX e para a Associação da Localidade onde 

foi o pedido. 
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ANEXO 4A: Formulário Requerimento de Autorização Direta 

 

 
 

Ministério do Meio Ambiente - MMA 

Instituto Chico Mendes de Conservação 

da Biodiversidade – ICMBio 

RESERVA EXTRATIVISTA DE CANAVIEIRAS - BA 
 

 

REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DIRETA 
 

I – Dados do Interessado: 

1. Nome 

 

2. Contatos: 

 

3. CPF/CNPJ 

 
 

II - Unidade(s) de Conservação Federal afetada(s): 

Resex de Canavieiras/BA 
 

III - Situação da atividade em relação à Unidade(s) de Conservação: 
(  ) no interior da UC   (  ) zona de amortecimento (  ) área circundante (conforme Resolução Nº428/2010) 

 

IV - Descrição da Atividade, incluindo: 

1.Objetivo 

 

 

 

 

 

 

2.Localização (apresentar mapas ou croquis quando for necessário) 

 

 

 

 

 

 

3.Cronograma 

 

 

 

 

 

 

4.Infra-estrutura utilizada 
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5.Vinculação a outras atividades regionais 

 

 

 

 

V - Apresentar propostas para mitigação dos potenciais impactos à(s) 

unidade(s) de conservação. 

 

 

 

 

 

 
 

VI – Lista de Documentos da Propriedade (Em caso de propriedade particular, 

deverá ser apresentado documento comprobatório de propriedade da área). 
 

 

 

 
 

VII - Apresentação de documentação que se fizer necessária visando atender 

legislação específica, relacionada à atividade que se pretende implementar (ex.: 

ANA, DNPM, SPU, Secretarias municipais ou estaduais, dentre outras). 

 

 

 

 

 

 
  

VIII - Demais informações pertinentes ao projeto. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Canavieiras – BA, ___/___/2018 

 

 

 

_____________________________ 

Assinatura do Requerente 
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ANEXO 4B: Texto base para minuta de ofício resposta ao interessado. 

 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 

INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE 

RESERVA EXTRATIVISTA DE CANAVIEIRAS 

Praça da Bandeira, número 134, - Bairro CENTRO -  Canavieiras/BA - CEP 45860000 

Telefone: (73)32843971 

Ofício SEI nº 44/2018-RESEX Canavieiras/ICMBio 

Canavieiras, 19 de Novembro de 2018 

Ao Senhor(a) 

Colocar nome e endereço do solicitante 

Assunto: Informa resultado de Pedido de Autorização Direta 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo n° 02125.xxxxxx/2018-

xx. (automático pelo Sei) 

              Caro(a) Senhor(a), 

 1.         Em resposta a vossa solicitação de Autorização Direta para construção de 

________________ na comunidade/localidade________________. O Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade, neste ato representado pela chefia da Reserva Extrativista de 

Canavieiras vem infomar que: 

  

• Colocar os motivos do indeferimento; 

• Colocar os motivos do indeferimento 

   

2.           Diante do exposto, vimos informar que vosso pedido foi NEGADO pela administração 

desta Resex de Canavieiras. 

  

Atenciosamente, 

NOME DO CHEFE DA UNIDADE 

Chefe da Resex de Canavieiras/ ICMBio 
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Anexo 5: Minuta de Resolução do Conselho Deliberativo da Resex de Canavieiras. 
 

 

 
CONSELHO DELIBERATIVO DA RESERVA EXTRATIVISTA DE CANAVIEIRAS 

 
RESOLUÇÃO Nº   /2018, de XXX de VVVVVVV de 2018. 

 
Aprova o fluxo para análise dos pedidos de 
Autorização Direta na Reserva Extrativista de 
Canavieiras e dá outras providências. 

 

O CONSELHO DELIBERATIVO DA RESERVA EXTRATIVISTA DO CANAVIEIRAS, no uso de suas 
competências; 

CONSIDERANDO o disposto nos § 1° e 2° do art. 27 da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que 
dispõe sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, e dá outras 
providências; 

CONSIDERANDO o disposto no inciso II, art. 12 do Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, que 
regulamenta os artigos da Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que dispõe sobre o Sistema Nacional 
de Unidades de Conservação da Natureza – SNUC, e dá outras providências; 

CONSIDERANDO a Portaria do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - 
ICMBio nº 71, de 03 de Setembro de 2009, que cria e define a composição do Conselho 
Deliberativo da Reserva Extrativista do Canavieiras e a portaria CR7/ICMBIO nº 3, de 11 de 
Setembro de 2017 que modifica a composição do Conselho Deliberativo da Reserva Extrativista 
de Canavieiras no estado da Bahia; 
CONSIDERANDO as decisões da Câmara Temática de Autorização Direta, conforme memórias 
constantes no processo 02125.000421/2018-97 

CONSIDERANDO a decisão da Reunião Ordinária do Conselho Deliberativo da Reserva Extrativista 
do Canavieiras, realizada na ______________________________________, Canavieiras-BA, no 
dia ______________________ de 2018, resolve: 

Art. 1º - Aprovar o fluxo e critérios constantes no anexo I desta Resolução para análise dos pedidos 
de Autorização Direta na Reserva Extrativista de Canavieiras. 

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua emissão. 

 
 
 

NOME DO CHEFE DA UNIDADE 

Chefe da Resex de Canavieiras 
Presidente do Conselho Deliberativo da Reserva Extrativista do Canavieiras 

 
 
** o anexo será a figura 17 e os critérios já elencados neste trabalho. 


