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RESUMO 
 
 
 

Este trabalho apresenta os resultados de uma atuação prática de facilitação interna 
para o desenvolvimento de proposta de planejamento estratégico realizada no 
Mosaico Estadual Chapada do Araripe,  contribuindo com o pedido de 
reconhecimento junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente do Ceará e 
reforçando a gestão participativa no âmbito das UC da chapada do Araripe. Foi 
realizada oficina de trabalho durante o III Seminário de Educação Ambiental do 
Mosaico do Araripe quando foram elaboradas propostas de missão institucional, 
visão de futuro, valores organizacionais, objetivos estratégicos e mapa estratégico 
utilizando a metodologia de Balanced Scorecard. A missão reafirma o papel do 
mosaico na integração das UC e a visão de futuro o desejo de reconhecimento 
oficial do mosaico, ambas visando o desenvolvimento socioambiental. Os valores 
propostos são fruto do acumulado na documentação do mosaico e os treze objetivos 
estratégicos estão distribuídos nas diferentes perspectivas que visam alinhar a 
atuação do mosaico no cumprimento de sua estratégia. Há que se validar o mapa 
estratégico que tem como proposta aplicação no período de cinco anos e realizar a 
construção de planos de ação, definição de indicadores e metas. 
 

Palavras chaves: Balanced Scorecard (BSC), áreas protegidas, gestão pública 
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1.INTRODUÇÃO 

 

1.1 Tema 

No Brasil estão previstos diversos tipos de áreas protegidas que incluem, por 

exemplo, Unidades de Conservação, Terras Indígenas, Territórios 

Quilombolas, Reservas Legais e Áreas de Preservação Permanente (BRASIL, 

2006). Um dos arranjos previstos para integrar diferentes Áreas Protegidas é 

o mosaico. 

Reserva da Biosfera é um instrumento de gestão composta por três tipos de 

zonas territoriais: (a) uma ou mais Zonas Núcleo (Unidades de Conservação e 

Áreas Protegidas); (b) uma ou mais Zonas de Amortecimento (entorno das 

zonas núcleo) e; (c) uma ou várias Zonas de Transição (envolvem as zonas 

de amortecimento e núcleo). 

Os Mosaicos e as Reservas da Biosfera têm como objetivos a conservação da 

biodiversidade e a promoção do desenvolvimento sustentável, se 

complementando e reforçando o planejamento do uso e conservação da 

paisagem. 

No sul do Ceará existem 20 Unidades de Conservação da Natureza (UC), 

sete Territórios Quilombolas, Zonas da Reserva da Biosfera da Caatinga e da 

Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e existe um processo de 

reconhecimento do Mosaico Estadual Chapada do Araripe. 

Costa (2015) apresenta desafios para estabelecimento de governança em 

mosaicos e as principais restrições ao funcionamento do ponto de vista de 

diferentes atores sociais. Para Pellin et. al. (2017) é necessário maior 
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investimento em planejamento, ações mais integradas e ampliação do diálogo 

com a sociedade para efetivo funcionamento dos mosaicos. 

Herrmann & Herrmann (2015) avaliaram a efetividade de quatro mosaicos 

brasileiros e concluíram que os entrevistados percebem benefícios da gestão 

integrada, mas que os avanços dos mosaicos ocorrem principalmente pelo 

empenho de atores sociais locais, gestores das UC, equipes de campo 

agências de cooperação e ONGs. 

Segundo Araújo (2007) um dos maiores desafios do setor público brasileiro 

evidenciado desde o início da década de 1990 é de natureza gerencial, 

portanto, faz-se necessário intervenção que gere melhoria nas decisões dos 

gestores que nas Unidades de Conservação são predominantemente 

servidores públicos. 

Este trabalho apresenta os esforços e principais resultados do fortalecimento 

da gestão estratégica do Mosaico Estadual Chapada do Araripe por meio da 

elaboração do mapa estratégico visando gerar maior engajamento dos 

conselheiros e gestores das UC, alinhamento estratégico e valor para a 

sociedade. 

 

1.2 Unidade de Aplicação  

1.2.1. Cronologia de reconhecimento do Mosaico 

Os Mosaicos são previstos na Lei Federal nº 9985 que instituiu o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação – SNUC: 

“Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias 
diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas 
protegidas públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto 
deverá ser feita de forma integrada e participativa, considerando-se os seus 
distintos objetivos de conservação, de forma a compatibilizar a presença da 
biodiversidade, a valorização da sociodiversidade e o desenvolvimento 
sustentável no contexto regional.” (Brasil, 2000) 
 

Um mosaico no Araripe foi proposto pela primeira vez no Plano de 

Conservação do Soldadinho-do-araripe, ave endêmica da região e avaliada 

como Criticamente em Perigo, embora não tenham sido realizados esforços 

para viabilizá-lo. 
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“2.3. Revisar e implementar o Plano de Manjo d flona Araripe, incluindo 
Zoneamento que preveja a Zona de Amortecimento ao longo da quebra do platô 
da Chapada do Araripe, bem como a gestão integrada (mosaico) com a APA e a 
UC de Proteção Integral.” (GIRÃO & CAMPOS, 2006) 
 

A primeira versão do Plano de ação nacional para a conservação do 

soldadinho-do-araripe trouxe novamente a previsão de um mosaico. 

“1.2 Articular com o Órgão Estadual de Meio Ambiente a gestão em mosaico 
com o Parque Estadual Sítio Fundão” (SILVA et. al., 2011) 
 

No primeiro semestre de 2012 um conjunto de chefes de UC da chapada do 

Araripe decidiram buscar o reconhecimento de um mosaico federal, esta 

decisão foi comunicada em agosto do mesmo ano à sociedade e ao 

presidente do ICMBio durante reunião pública em comemoração dos quinze 

anos de criação da Área de Proteção Ambiental Chapada do Araripe, UC que 

interliga a maioria das UC do Mosaico. Foi estabelecido um Plano de Ação e 

começou a organização da documentação para pleitear o reconhecimento 

junto ao Ministério do Meio Ambiente. Este é o marco inicial da gestão em 

mosaico no Araripe. 

O município de Crato, Ceará, sediou o Seminário de UC da região do Araripe 

em 2013, reunindo pela primeira vez todos os gestores de UC e 

estabelecendo linhas prioritárias para atuação conjunta, ações integradas e 

definiçao da composição do Conselho do Mosaico. Foram mais de cem 

participantes dos três estados com território no Mosaico. 

A partir de 2014 passaram a ser realizadas reuniões do Pró-Conselho do 

Mosaico do Araripe e bienalmente seminários de Educação Ambiental, ambos 

resultando em avaliação e elaboração de Planos de Ação integrando 

atividades das UC envolvidas. Estes planos foram estabelecidos com 

aplicação de técnicas de Diagnóstico Rápido Participativo – DRP. 

Nas avaliações do primeiro Plano de Ação do Mosaico foi verificada a baixa 

implementação da ações planejadas e decidiu-se pela redução do número de 

atividades conjuntas, visando primeiramente fortalecer a implementação das 

UC. Para tanto, foram discutidas prioridades de aplicação de recursos de 

compensação ambiental, redefinição da categoria de UC nos casos não 
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previstos no sistema nacional (Parque Ecológico Luis Roberto Correia 

Sampaio em Barbalha, Parque Ecológico Timbaúbas em Juazeiro do Norte, 

Reserva de Floresta Urbana Eduardo Henrique Accioly Campos em Araripina) 

e definição do arranjo de gestão para UC sobrepostas, principalmente Parque 

Municipais, Monumentos Naturais Estaduais e geossítios gerando dúvidas 

sobre a responsabilidade de gestão entre o município, a Universidade 

Regional do Cariri – URCA e o CONPAM, depois Secretaria Estadual de Meio 

Ambiente – SEMA. 

Durante reunião do Pró-Conselho do Mosaico em 2018, dadas as dificuldades 

de reconhecimento de um mosaico federal, decidiu-se pela busca do 

reconhecimento primeiramente de um mosaico estadual no Ceará, território 

de vinte das vinte e três UC da região. Nova reunião realizada no início de 

2019 definiu o território do mosaico e a composição do novo Conselho 

utilizando o Diagrama de Venn. Foi, então, juntada a documentação e 

entregue o pedido de reconhecimento do mosaico à Secretaria Estadual do 

Meio Ambiente do Estado do Ceará durante o IIIº Seminário de Educação 

Ambiental do Mosaico do Araripe, no segundo semestre de 2019. 

 

1.2.2. Mosaico Estadual Chapada do Araripe 

O Mosaico Estadual Chapada do Araripe é composto por sete UC federais, 

três delas geridas pelo ICMBio e quatro privadas, cinco UC estaduais e cinco 

municipais (tabela 1). 

A área do mosaico proposto é de 1.194.548 hectares contemplando 

parcialmente a superfície da APA Chapada do Araripe e a totalidade das 

demais UC somado ao território do Geopark Araripe e porção da Reserva da 

Biosfera da Caatinga que interliga os territórios das UC (figura 1). Além das 

UC o mosaico contempla sete territórios quilombolas, seis sobrepostos à APA 

Chapada do Araripe. 

Três UC municipais existentes no território, Parque de Preservação Ambiental 

da Chapada do Araripe, em Santana do Cariri, Parque Natural Municipal 

Lagoa de Santa Tereza, em Altaneira e Parque Natural Municipal da 
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Cachoeira de Missão Velha/Bioparque, em Missão Velha, não possuem 

condições para serem incluídos no mosaico, o primeiro pela sua não 

implementação e falta de previsão da categoria em legislação federal e 

estadual e os dois últimos por não terem definidos os seus limites. 

 

Tabela 1: Unidades de Conservação que compõem o Mosaico estadual da 
Chapada do Araripe em processo de reconhecimento 

 
Unidade de Conservação Esfera Municípios 

APA Chapada do Araripe Federal 

Abaiara, Araripe, 
Barbalha, Brejo 
Santo, Campos 

Sales, Crato, Jardim, 
Jati, Missão Velha, 

Nova Olinda, 
Penaforte, Porteiras, 

Potengi, Salitre e 
Santana do Cariri 

ESEC de Aiuaba Federal Aiuaba 

FLONA do Araripe-Apodi Federal 
Barbalha, Crato, 

Jardim, Missão Velha 
e Santana do Cariri 

RPPN Arajara Park Federal Barbalha e Crato 
RPPN Araçá Federal Crato 
RPPN Oásis Araripe Federal Crato 
RPPN Oásis Araripe II Federal Crato 
MONA Sítio Geológico e Paleontológico 
do Cariri Cachoeira do Rio Batateira 

Estadual Missão Velha 

MONA Sítio Geológico e Paleontológico 
do Cariri Pontal da Santa Cruz 

Estadual Santana do Cariri 

MONA Sítio Geológico e Paleontológico 
do Cariri Sítio Cana Brava 

Estadual Santana do Cariri 

MONA Sítio Geológico e Paleontológico 
do Cariri Sítio Riacho do Meio 

Estadual Barbalha 

Parque Estadual Sítio Fundão Estadual Crato 
Parque Natural Municipal Boqueirão Municipal Campos Sales 
Parque Natural Municipal do Distrito de 
Brejinho 

Municipal Araripe 

Parque Natural Municipal Luis Roberto 
Correia Sampaio 

Municipal Barbalha 

Parque Natural Municipal Timbaúbas Municipal Juazeiro do Norte 
Refúgio da Vida Silvestre Soldadinho-
do-araripe 

Municipal Crato 
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Figura 1: Mapa do Mosaico Estadual Chapada do Araripe e UC. 

 

O mosaico possui território no Bioma Caatinga, nas Mesorregiões de 

planejamento Sertões Cearenses e Sul Cearense, onde estão presentes 

diferentes unidades fitoecológicas: (a) mata úmida do sedimentar, (b) mata 

seca do sedimentar, (c) cerrado e cerradão interiores, (d) caatinga do 

sedimentar, (e) caatinga do cristalino e, (f) mata seca do cristalino (MORO et. 

al., 2015), com ocorrência de 27 espécies ameaçadas de extinção, duas 

endêmicas da região, o Antilophia bokermanni e o Hadrurochactas araripe. 

Além destas, destacam-se duas espécies também endêmicas e recém 

descritas, Kingsleya attenboroughi (PINHEIRO & SANTANA, 2016) e 

Proceratophrys ararype (MANGIA et. al., 2018) com avaliação sugerida como 

Em Perigo, embora ainda não constem de lista oficial de espécies 

ameaçadas. 



12 

A região é conhecida mundialmente pela presença de fósseis em grande 

quantidade, diversidade e excepcional preservação (SAYÃO et. al., 2015) o 

que resultou na criação em 2006 do primeiro geoparque das américas e ainda 

único no território brasileiro, o Geopark Araripe, gerido pela Universidade 

Regional do Cariri – URCA. 

Também é significativo o uso de produtos da flora nativa, tanto lenha para 

abastecer um grande polo consumidor regional, quanto produtos florestais 

não madeireiros como pequi (Caryocar coriaceum), fava-danta (Dimorphandra 

gardneriana) e babaçu (Attalea speciosa) (SOUZA et. al., 2016). 

 

1.3 Justificativa 

O reconhecimento de mosaicos pressupõe não só a existência de Áreas 

Protegidas próximas, justapostas ou sobrepostas, mas planejamento 

integrado. Na chapada do Araripe existem várias ações planejadas e 

realizadas em conjunto por diversas UC, no entanto, vários gestores e 

conselheiros ainda apresentam dificuldades para esforços efetivamente 

comuns, portanto, acredita-se que o planejamento estratégico poderá 

aumentar o engajamento dos gestores e conselheiros pela maior clareza nos 

resultados em escala que a ação integrada pode proporcionar. 

Além disto, os planejamentos integrados realizados até aqui estão no nível 

tático-operacional estando ausentes elementos estratégicos de alinhamento 

aos resultados institucionais esperados. 

Também é preciso considerar que os esforços para reconhecimento do 

mosaico estadual estão numa fase em que a apresentação clara da sua razão 

de ser para a sociedade e o principal agente externo, a Secretaria Estadual de 

Meio Ambiente do Ceará, poderá ser decisiva para aumentar o entendimento 

da sua importância. 

 

1.4 Objetivo 

Iniciar a elaboração do planejamento estratégico do Mosaico Estadual 

Chapada do Araripe. 
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Aumentar o engajamento de gestores e conselheiros no planejamento 

conjunto. 

Fomentar a gestão para resultados nas UC da chapada do Araripe. 

 

2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA: 

2.1. Análise documental e pesquisa participante 

O trabalho foi realizado por meio de análise documental e pesquisa 

participante, pois o autor é um dos articuladores do reconhecimento do 

mosaico Estadual Chapada do Araripe e participante de todas as etapas de 

formulação do planejamento. 

A recuperação de diagnósticos anteriores onde foi utilizada a técnica FOFA ou 

SWOT (VERDEJO, 2006) permitiu avaliar ameaças e oportunidades, 

fortalezas e fraquezas, bem como revisitar a árvore de problemas do mosaico, 

pois estas ferramentas haviam sido empregadas para definir Planos de Ação 

do Mosaico e prioridades de atuação. 

Assim, os valores e objetivos estratégicos foram elaborados a partir da análise 

de documentos produzidos ao longo do tempo pelos integrantes do mosaico.  

 

2.2. Reunião da equipe coordenadora do reconhecimento do mosaico 

Em reunião da equipe que coordena o processo de formulação e 

acompanhamento do pedido de reconhecimento do Mosaico Estadual 

Chapada do Araripe, formado por representantes da Área de Proteção 

Ambiental Chapada do Araripe, do Parque Estadual Sítio Fundão, do Geopark 

Araripe/URCA e da ONG Aquasis, proprietária das RPPN Oásis Araripe e 

Oásis Araripe II, realizada em agosto de 2019, foi acordado a elaboração do 

planejamento estratégico do mosaico, oportunizado pela participação de um 

dos integrantes no 6º Ciclo de PGR realizado pelo ICMBio. 

A equipe coordenadora organizou e dividiu tarefas em três grupos de trabalho 

(GT) para tratar de conteúdo, logística e articulação, viabilizando o seminário. 
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2.3. Projeto CANVAS 

Então, foi proposto projeto CANVAS organizado no âmbito do Ciclo de PGR 

do ICMBio e organizada intervenção junto ao Pró-Conselho do Mosaico. 

Para implementação do projeto a equipe da APA Chapada do Araripe 

exercitou a elaboração de mapa estratégico visando capacitar-se para a 

facilitação junto ao Pró-Conselho. Participaram Paulo Fernando Maier Souza, 

Analista Ambiental, Chefe da UC e autor do trabalho, Quitéria Cavalcante 

Pereira, Analista Ambiental e Chefe-substituta, Flavia Regina Domingos, 

Analista Ambiental e José Gonçalves Neto, Técnico Administrativo. 

 

 

Figura 2: Projeto CANVAS para elaboração da proposta de Planejamento 
estratégico do Mosaico Estadual Chapada do Araripe. 

 

2.4. Oficina de planejamento 

Durante o IIIº Seminário de Educação Ambiental do Mosaico do Araripe 

realizado na sede da RPPN Oásis Araripe, no Crato, CE, em outubro de 2019, 

ocorreu a oficina para discussão do Planejamento Estratégico do mosaico. 

Para sensibilização dos conselheiros foi promovida palestra com Alemberg 

Quindins, principal articulador da busca de reconhecimento da chapada do 
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Araripe como patrimônio Mundial Cultural e Ambiental, sobre identidade 

territorial. 

Logo após ocorreu pequena introdução ao planejamento estratégico com 

apresentação expositiva dos principais conceitos e rápido resgate dos 

esforços realizados para planejamento integrado das UC do Mosaico Araripe, 

incluíndo os diagnósticos já realizados. 

Os presentes foram dividos em grupos de trabalho e exercitaram a elaboração 

de propostas de missão e visão para o mosaico com auxílio de perguntas 

norteadoras e assessorados pela equipe da APA Chapada do Araripe. 

As propostas foram apresentadas em plenária (figura 3) escritas em tarjetas 

para facilitar a visualização continuada e oralmente pelos integrantes dos 

grupos de trabalho para que pudessem explicar o processo de elaboração e 

justificassem a proposta. Posteriormente a observação dos textos permitiu 

que fosse redigida proposta final unificada aproveitando o que era comum às 

propostas. 

 

 

Figura 3: Detalhe dos participantes da oficina de planejamento apresentando 
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resultados de trabalho em grupo 

 

Figura 4: Apresentação dos resultados finais da oficina de planejamento 

 

As propostas foram enviadas por correio eletrônico aos participantes do 

Seminário e aos conselheiros do Pró-Mosaico Chapada do Araripe para 

conhecimento e coleta de sugestões para adequações caso fossem 

necessárias. Não foram recebidas contribuições nesta fase. 

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO: 

A gestão de Unidades de Conservação deve ser realizada de forma 

participativa e, com exceção das Reservas Particulares do Patrimônio Natural, 

há previsão de conselhos consultivos ou deliberativos em todas demais 

categorias (BRASIL, 2000). 

O ato de reconhecimento de um Mosaico de Unidades de Conservação  deve 

estabelecer a composição do seu conselho que terá caráter consultivo e 

função de atuar como instância de gestão integrada das unidades de 

conservação que o compõem (BRASIL, 2002). Portanto, entende-se o Pró-

Conselho do Mosaico Estadual Chapada do Araripe como instância legítima 

para elaboração do planejamento estratégico do mosaico. 
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A composição dos conselhos deve representar os interesses presentes no 

seu território e/ou área de atuação. Normalmente permite o encontro de 

representantes de diferentes visões de mundo, interesses e conhecimentos. 

Não raramente é verificada assimetria na participação que se origina na 

diferente formação profissional dos conselheiros, sua história de vida, status 

no grupo e/ou na sociedade, habilidade de argumentação e representação de 

diferentes níveis hierárquicos, dentre outros. Portanto, é recomendável a 

realização de breve nivelamento conceitual para melhorar a contribuição dos 

conselheiros. 

Para Verdejo (2006) o Diagnóstico Rural Participativo (DRP) ou Diagnóstico 

Rápido Participativo é um conjunto de técnicas e ferramentas que permite que 

comunidades façam seu próprio diagnóstico e autogerenciem o seu 

planejamento e desenvolvimento. Originariamente concebidas para zonas 

rurais, o DRP pode ser utilizado em comunidades urbanas. Caso a 

composição do grupo de consulta seja verdadeiramente representativo 

aumenta-se a possibilidade do resultado ser aceito para além do grupo 

participante. 

O Diagrama de Venn (uma das técnicas de DRP) utilizado para definir a 

composição do conselho do Mosaico Chapada do Araripe privilegia o 

consenso e não a disputa presente comumente nos processos eleitorais 

evitando a sensação de vencedores e vencidos. 

A divisão da plenária em grupos menores permite simultaneamente: (a) o 

aumento do rendimento porque diferentes grupos podem tratar de temas 

diversos ou com abordagem diferente, construindo consensos mais 

rapidamente; (b) o aumento da participação dos presentes que tem 

dificuldade para manifestação em grupos maiores ou mesmo estimular 

aqueles que poderiam ter suas avaliações e propostas apresentadas de forma 

similar por outros participantes. 

O Balanced Scorecard (BSC) foi utilizado pela primeira vez em Unidades de 

Conservação em 2004, numa iniciativa da NEXUCs (Núcleo para a Excelência 
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em Unidades de Conservação), visando aplicar modernas tecnologias 

gerenciais na conservação da biodiversidade (ARAÚJO, 2007). 

Segundo Kluppel (2014), citando Kaplan & Norton (2004), o Balanced 

Scorecard (BSC) é uma metodologia de planejamento e gestão da estratégia 

que parte da premissa de que não se pode gerenciar o que não se pode 

medir, tendo começado numa tentativa de incluir nas medições de 

desempenho de empresas privadas os fatores decisivos para o desempenho 

de qualquer organização, chamados ativos intangíveis: (a) a relação com o 

cliente; (b) o capital humano, organizacional e de informação e; (c) os 

processos internos. 

Araújo et. al. (2007) explicam como a utilização do BSC como método de 

gestão da estratégia em organizações públicas ambientais está alinhado ao 

Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP) desenvolvido pelo antigo 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão do governo federal. No 

modelo, os sistemas de gestão das organizações públicas são avaliados com 

base em critérios de excelência que agrupam requisitos necessários para se 

construir um sistema de gestão voltado para a sociedade e para o cidadão-

usuário e orientado para a obtenção de resultados. 

 

4. RESULTADOS ALCANÇADOS: 

Duas questões pareceram mais proeminentes: 

a) Recorte territorial: até recentemente pretendia-se o reconhecimento de 

um mosaico federal, abarcando parte dos territórios do Ceará, 

Pernambuco e Piauí porque a Unidade de Conservação de maior 

extensão e que interliga praticamente todas as demais possui área 

nestes três estados. A decisão de buscar reconhecimento de mosaico 

estadual deu-se mais pelas dificuldades no âmbito federal do que por 

vontade dos gestores das UC. Daí a discussão sobre a missão abarcar 

a chapada do Araripe (acidente geográfico nos três estados) ou apenas 

na porção cearense. 
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b) Diferenciação entre os papéis das Unidades de Conservação e do 

Mosaico: a gestão das Unidades de Conservação já faz parte do 

cotidiano dos gestores e de parcela significativa dos conselheiros que 

há algum tempo participam de conselhos de UC, mas o mosaico é 

novidade para a maioria absoluta dos participantes, portanto, surgem 

dúvidas de como diferenciá-los. 

Os participantes elaboraram duas propostas de missão: 

1. Integrar as diversas ações de fortalecimento das unidades de conservação 

do mosaico do Araripe; 

2. Integrar e gerir os diferentes espaços promovendo o desenvolvimento 

socioambiental e assegurando a sociobiodiversidade. 

Obteve-se a Missão do Mosaico Chapada do Araripe: 

Integrar as Unidades de Conservação da chapada do Araripe cearense para 

promoção do desenvolvimento socioambiental  

Da mesma forma foram propostos dois textos de visão de futuro: 

1. Ser reconhecido oficialmente como território até 2022, cujas decisões 

priorizem o coletivo e se sobreponham aos interesses individuais 

protagonizando a integração, o desenvolvimento e a sociobiodiversidade. 

2. Ser entendido e valorizado pelas Unidades de Conservação que o compõe 

e que as populações do entorno entendam a importância das Unidades de 

Conservação.  

Em síntese a Visão de futuro do Mosaico Chapada do Araripe: 

Ser reconhecido oficialmente e pelas populações da chapada do Araripe 

cearense como protagonista na integração das UC em prol da 

sociobiodiversidade 

Os valores elencados são: 

a) Compromisso com decisões coletivas 

b) Impessoalidade 

c) Transparência 

d) Respeito à diversidade cultural 

Foram propostos 13 objetivos estratégicos que se relacionam (figura 5) e que 
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deverão permitir evitar confusão entre os papéis do mosaico e das Unidades 

de Conservação, trata-se aqui apenas do trabalho integrado e do esforço de 

fortalecimento da participação da sociedade na gestão das UC. 

Os objetivos estratégicos do Mosaico Estadual Chapada do Araripe na 

perspectiva da Sociedade e natureza são: 

a) Integrar a gestão territorial ambiental 

b) Colaborar na conservação da chapada do Araripe 

c) Incentivar o envolvimento da sociedade na gestão das UC do mosaico 

Os objetivos estratégicos do Mosaico Estadual Chapada do Araripe na 

perspectiva dos beneficiários são: 

a) Fortalecer a relação das UC com órgãos do SISNAMA e SISGERH 

b) Propor ampliação das Áreas Protegidas 

c) Aprimorar a relação das UC do Mosaico com as Reservas da Biosfera 

Os objetivos estratégicos do Mosaico Estadual Chapada do Araripe na 

perspectiva dos processos são: 

a) Implementar Planos de Ação Integrados 

b) Promover a ampliação e formalização de parcerias 

c) Promover o funcionamento do Conselho do Mosaico 

Os objetivos estratégicos do Mosaico Estadual Chapada do Araripe na 

perspectiva de aprendizado e crescimento são: 

a) Fortalecer a capacidade gerencial das UC 

b) Promover a integração do conhecimento sobre a sociobiodiversidade 

c) Identificar fontes de financiamento 

d) Ampliar aplicação de recursos de compensação ambiental nas UC do 

mosaico 

As UC são as beneficiárias no planejamento do mosaico e houve divisão de 

dois objetivos estratégicos relacionados com recursos e outros dois com 

pessoas. Entendeu-se prudente propor o objetivo estratégico de integração do 

conhecimento sobre biodiversidade fruto do aprendizado e potencializador de 

crescimento. 

Estas são propostas que ainda carecem de validação pelo Pró-Conselho do 
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Mosaico Chapada do Araripe, pois reunião prevista para acontecer em 

fevereiro não foi viabilizada. 

A dedicação ao trabalho foi perceptível porque é comum ocorrer o 

esvaziamento das reuniões nos horários finais. No presente esforço houve 

participação ativa até o final dos trabalhos com redução pequena do número 

de participantes. 

As premissas estabelecidas no projeto CANVAS foram comprometimento da 

coordenação do mosaico e do Pró-Conselho do Mosaico e o reconhecimento 

do mosaico. Mantem-se válidas e o reconhecimento embora não impeça o 

trabalho o torna sem sentido caso não ocorrar. Verificou-se o 

comprometimento que permitiu alcançar os resultados até aqui e será 

necessária nova etapa para validação do objetivos estratégicos e valores. 

No ano de 2019 foi registrado o maior número de focos de calor detectados 

pelos sensores de satélites na chapada do Araripe, segundo o INPE. Houve 

um incêndio de grandes proporções no interior da Floresta Nacional Araripe-

Apodi categorizado de nível 3, mas as atividades ocorreram antes deste 

período não sendo impactadas. A indisponibilidade de pessoal no final do ano 

como previsto poderia ter reduzido a possibilidade de atendimento do pedido 

de manifestação sobre redação final da missão e visão de futuro, mas o 

período de consulta foi suficientemente longo para neutralizar este efeito. 

O requisito de produção coletiva foi atendido durante oficina, mas não na 

consulta a distância e para minimizar seus efeitos será realizada nova reunião 

para validação juntamente com a discussão da proposta de valores e 

objetivos estratégicos. 

Quanto à baixa interferência nas atividades exclusivas das UC e incorporação 

das ações no planejamento das UC foram atendidos com o planejamento 

conjunto acordado com antecedência. 

Além da proposta de mapa estratégico do Mosaico Estadual Chapada do 

Araripe o trabalho gerou espaço de aprendizado e espera-se ter despertado o 

público participante para o tema do planejamento estratégico. 
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Figura 5: Mapa Estratégico proposto para o Mosaico Estadual Chapada do 

Araripe no período de 2020 a 2025 com as relações representadas 
pela setas azuis. 

 

Esperava-se ter validado o mapa estratégico no Pró-Conselho do Mosaico 

Chapada do Araripe o que não ocorreu porque a reunião prevista para 

fevereiro de 2020 (veja CANVAS) não foi viabilizada. 

Os principais efeitos emergentes do exercício realizado foram o maior 

nivelamento sobre o processo de reconhecimento da chapada do Araripe 

como Partimônio Mundial Cultural e Ambiental pela intervenção de Alemberg 

Quindins tratando de identidade territorial e a maior capacitação da equipe da 

APA Chapada do Araripe no tema para poder auxiliar a facilitação da oficina. 

Embora não relacionado com o tema a reunião permitiu abordar outro assunto 

candente na época porque oportunizou espaço para informar e debater sobre 
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conflitos com mamíferos de grande porte. 

 

5. CONCLUSÕES 

A grande ausência foi de representação da Floresta Nacional Araripe-Apodi, 

Unidade de Conservação mais antiga na região e primeira UC de uso 

sustentável criada no Brasil. A gestora estava em tratamento de saúde e não 

logrou enviar representante, em parte acredita-se pela divisão de trabalhos 

promovida naquela UC rigidamente organizada em Áreas Temáticas. A 

FLONA não tem sido protagonista na integração das UC mantendo-se 

esforçada na gestão do seu território de aproximadamente 40.000 hectares, 

nem tampouco na articulação e/ou implementação de ações previstas em 

Planos de Ação Nacional para conservação de espécies. 

Foi percebido desinteresse de pouquíssimos participantes nas discussões que 

contraditoriamente tiveram comportamento de atenção durante as exposições, 

mas se omitiram de participação durante os debates. O trabalho em grupos 

menores foi uma das estrátegias para promover maior participação, pois 

acaba por gerar maior estímulo àqueles que tem dificuldade de manifestação 

em grupos maiores e permite maior aproveitamento do tempo pela 

contribuição simultânea de diversos atores. 

A missão construída reflete a preocupação com o desenvolvimento de caráter 

socioambiental e justifica-se pela predominância de Unidades de 

Conservação de Uso Sustentável e, portanto, de conselheiros mais 

habituados ao tema do desenvolvimento que da preservação. Isto não 

significa abandono da necessária proteção da biodiversidade que está 

refletida no caráter do desenvolvimento entendido como aquele que considera 

questões sociais e ambientais. 

Talvez o amadurecimento do mosaico ou a maior participação de entidades 

conservacionistas resultem em alteração da missão no futuro. A Aquasis é a 

principal instituição da sociedade civil presente no conselho que tem atuação 

mais em preservação que desenvolvimento. 
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Na visão de futuro está presente o desejo do reconhecimento oficial do 

mosaico, cabe lembrar que o processo arrasta-se há quase oito anos e optou-

se pelo reconhecimento estadual justamente pela desconfiança de fracasso 

no âmbito federal e a percepção de um certo cansaço dos conselheiros que 

não percebiam a agenda avançar. 

Outro elemento presente é o reconhecimento pelas populações locais, agora 

pelo protagonismo do mosaico na integração das UC que via de regra 

trabalham reconhecidamente de forma isolada e novamente voltado para o 

tema que associa o social com o ambiental.  

O trabalho permitiu o envolvimento de uma parcela representativa dos 

conselheiros do Pró-Conselho do Mosaico Chapada do Araripe, espera-se 

não só conduzir o grupo à melhoria na gestão do espaço comum mas que 

experimentem um novo fazer nas suas unidades de trabalho. 

A participação de lideranças como um ex-reitor da URCA, de representante 

do secretário estadual de meio ambiente do Ceará, que não pode estar 

presente devido a problemas de saúde e da maioria dos gestores das UC que 

compõem o mosaico permite supor esperança no aumento da busca pela 

qualdidade na gestão das UC na chapada do Araripe e do trabalho integrado. 

Além destes, importantes lideranças do terceiro setor também estiveram 

presentes e contrbuíram ativamente para o alcance dos resultados aqui 

apresentados. Com isto dá-se mais um passo no caminho da gestão 

efetivamente participativa e pressupõe-se maior busca por alinhamento nos 

planejamentos das diferentes instituições que atuam no território. 

Não foram percebidas reações de resistência, sabotagem ou outras que 

motivassem intervenção para permitir avanço nos trabalhos, pelo contrário, 

houve engajamento de atores mais e menos experientes e participação ativa 

da maioria dos presentes. 

A proposta apresentada como trabalho final de curso atingiu parcialmente os 

objetivos propostos permitindo a elaboração de uma proposta de mapa estratégico 

do Mosaico Chapada do Araripe, fortalecendo o processo para seu reconhecimento 

pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Ceará. É necessário realizar a 
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validação em reunião do Pró-Conselho do Mosaico e realizar a elaboração dos 

planos de ação, indicadores e metas estratégicas. O planejamento estratégico 

mostrou-se importante para melhoria da integração de ações das Unidades de 

Conservação e permitiu aprendizado. 

Pretende-se acompanhar um conjunto de indicadores que permitam o 

monitoramento da estratégia e realizar avaliações periódicas de desempenho. 

Espera-se com isto influenciar a gestão das Unidades de Conservação no sentido de 

aumentar a participação da sociedade e promover o planejamento estratégico. 
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