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RESUMO 
 
 
 

O presente trabalho apresenta os resultados da primeira etapa da implementação do 

planejamento estratégico da Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaraqueçaba. A 

APA de Guaraqueçaba abrange 282 mil hectares de área marinho-costeira no litoral 

norte do estado do Paraná, onde estão inseridas outras três unidades de 

conservação (UCs) federais de proteção integral, além de quatro Reserva Particular 

do Patrimônio Natural (RPPNs), e é relevante como zona de amortecimento destas 

UCs. Considerando a interligação das unidades de conservação na região, o 

planejamento foi conduzido com as equipes das quatro unidades de conservação 

geridas pelo ICMBio, para que contemplassem os respectivos objetivos de 

conservação. A metodologia utilizada nesse trabalho foi do Mapa Estratégico 

adaptado pela identificação de Alvos de Conservação propostos pela metodologia 

dos Padrões Abertos para a Conservação da Biodiversidade, na análise de 

ambiência. Foram conduzidas duas oficinas nas quais foram definidas as diretrizes 

estratégicas da unidade, realizada a análise de ambiência e definidos os objetivos 

estratégicos. O processo de discussão conjunto e a elaboração das diretrizes e 

mapa estratégico facilitaram a comunicação, o nivelamento e o estabelecimento de 

acordos sobre as prioridades na condução das atividades, considerando os distintos 

objetivos das quatro unidades de conservação que se sobrepõe. A etapa inicial do 

planejamento estratégico da APA de Guaraqueçaba contribuirá para orientar os 

planejamentos específicos e conjunto das unidades de conservação federais 

localizadas em sua área de abrangência. Posteriormente pretende-se seguir com a 

aplicação do Balanced Scorecard (BSC) de acordo com a metodologia proposta no 

Programa de Gestão por Resultados, do Programa Áreas Protegidas da Amazônia – 

ARPA. 

 

Palavras chaves: Planejamento Estratégico, Mapa Estratégico, Litoral do Paraná, 

Unidade de Conservação, Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba 
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INTRODUÇÃO 
 

1.1. Tema 

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), vinculado 
ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), é a autarquia responsável pelas Unidades 
de Conservação da Natureza Federais. A complexidade e importância da sua 
missão institucional: “Proteger o patrimônio natural e promover o desenvolvimento 
socioambiental”, exige responsabilidade e organização estratégica para que os 
esforços institucionais sejam canalizados para os melhores resultados. O MMA, bem 
como o ICMBio desde sua criação em 2007, tem procurado implantar a gestão 
estratégica de forma a garantir um planejamento institucional transparente e 
eficiente. O ICMBio tem, portanto, estabelecido diretrizes claras para que os 
objetivos estratégicos, metas e resultados contribuam com a missão do MMA.  De 
forma análoga, as unidades descentralizadas do ICMBio, em especial as unidades 
de conservação, devem avançar em realizar uma gestão estratégica orientada para 
resultados, visando contribuir de forma orientada e transparente para o atingimento 
dos objetivos institucionais, a partir dos seus objetivos específicos. Na Área de 
Proteção Ambiental de Guaraqueçaba existe a motivação e o interesse necessário 
da equipe de realizar o planejamento estratégico da unidade. Sendo assim, o 
presente trabalho apresenta o resultado da primeira etapa para alcançar esse 
objetivo.  

1.2        Unidade de Aplicação  
 

A Área de Proteção Ambiental de Guaraqueçaba foi criada em 31 de janeiro de 
1985, pelo decreto nº 90.883, com 282 mil hectares. Tem por objetivo proteger uma 
das últimas áreas representativas de Mata Atlântica, o complexo estuarino da Baía 
de Paranaguá e as comunidades caiçaras integradas no ecossistema regional 
(Figura 1). 
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Figura 1 – Mapa da APA de Guaraqueçaba (linha vermelha): municípios e unidades de conservação 
de proteção integral abrangidas. 

 
 
 

A APA de Guaraqueçaba abrange áreas rurais dos Municípios de Guaraqueçaba 
(99%), Antonina (57%), Paranaguá (32%) e Campina Grande do Sul (8%). No 
território abrangido pela APA existem outras três unidades de conservação de 
proteção integral sob gestão do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade – ICMBio: a Estação Ecológica Guaraqueçaba, a Reserva Biológica 
do Bom Jesus e o Parque Nacional de Superagui. Existem também 4 RPPNs no 
interior da APA, sendo duas reconhecidas em âmbito federal e duas em âmbito 
estadual. 

 
A vegetação da APA de Guaraqueçaba é composta por um conjunto formações 

de floresta ombrófila densa e ecossistemas associados, tais como manguezais e 
restingas. A APA protege também parte do complexo estuarino da Baía de 
Paranaguá e seus ambientes e espécies marinhas e é constituída por um complexo 
sistema hidrográfico composto por bacias que têm suas nascentes na serra do mar e 
suas desembocaduras nas baías.  

 
A APA de Guaraqueçaba possui cerca de 10.000 habitantes, distribuídos em 

aproximadamente de 50 comunidades. As principais atividades econômicas 
desenvolvidas por essa população são a agricultura e pesca artesanal, sendo 
relevantes também serviços ligados ao turismo e comércio.  

 
Ainda, nos municípios de Paranaguá e Antonina, no entorno imediato da APA, 

as atividades portuárias têm grande relevância econômica. Estas são atividades 
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especialmente importantes para a APA por incluir grandes empreendimentos com 
potencial de causar impactos ambientais significativos na região. Tais impactos, 
além de afetar a biodiversidade, podem contribuir negativamente para o 
desenvolvimento de atividades econômicas tradicionalmente realizadas pelas 
populações na APA, principalmente relacionadas à pesca. 

 
A APA de Guaraqueçaba apresenta alta relevância no cenário da conservação 

nacional e internacional por seu papel fundamental na proteção de espécies e 
ecossistemas da Mata Atlântica. A APA de Guaraqueçaba se destaca por apresentar 
cerca de 80% da sua área terrestre coberta por vegetação nativa e compõe o maior 
remanescente contínuo de vegetação nativa da Mata Atlântica. 

 
Na APA de Guaraqueçaba, das espécies raras ou ameaçadas da fauna, entre as 

aves, se destacam: o papagaio da cara roxa (Amazona brasiliensis); a jacutinga 
(Piplie jacutinga); o macuco (Tinamus solitarius), além da ocorrência do guará 
(Eudocimus ruber), que recentemente repovoou a região. Dentre os mamíferos 
estão: a paca (Agouti paca); a anta (Tapirus terrestres) e o mico-leão-da-cara-preta 
(Leontopithecus caissara). 

 
1.2.1 Instrumentos de Planejamento e Gestão da Unidade 
 
Em 1995 foi elaborado pela SEMA/PR o “Plano de Gestão Ambiental da APA 

de Guaraqueçaba”, que contou com a colaboração de diversas entidades atuantes 
na região. Foi o primeiro instrumento de planejamento para orientar a gestão da 
unidade, onde foram estabelecidas diretrizes, programas estratégicos, atividades e 
ações a serem executadas nos dois anos seguintes. 

 
O Plano de Gestão apontava a importância da formação do conselho da 

unidade como uma ação estratégica. Em 2002 a gestão participativa foi fortalecida 
com a criação do Conselho Consultivo da APA de Guaraqueçaba (CONAPA), 
através da Portaria Ibama n° 65/2002. Atualmente o Conselho da APA é constituído 
por 36 conselheiros representantes de comunidades, órgãos públicos, ONG, 
instituições de ensino e pesquisa. O Conselho se reúne ordinariamente duas vezes 
ao ano para planejar ações coordenadas de proteção, recuperação, educação, 
desenvolvimento econômico sustentável e ordenamento territorial da APA. 

 
O Artigo 5º do Decreto de criação da APA determinou a elaboração de um 

Zoneamento a ser executado por diversas entidades, dentre as quais o Instituto 
Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social - Ipardes e a Secretaria 
Especial do Meio Ambiente - SEMA, então responsável pela gestão da APA. Neste 
contexto foram elaborados Diagnósticos Socioeconômicos e Ambientais e em 2001 
foi publicado o Zoneamento da APA de Guaraqueçaba, que também vem sendo 
utilizado como uma referência para a gestão da unidade. 
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Em 2012, o analista ambiental Aroldo Fonseca, então chefe da ESEC, elaborou 
o documento intitulado “Plano de Gestão Integrada”, que teve por objetivo registrar a 
experiência da gestão das unidades de conservação Área de Proteção Ambiental e 
Estação Ecológica de Guaraqueçaba e de fornecer subsídios à elaboração de 
instrumentos de gestão, como Plano de Manejo, Plano de Proteção, entre outros. 
Apesar de não ter havido um processo agregador conjunto entre as UCs para 
elaboração deste Plano de Gestão Integrada, e o mesmo não ter sido apreciado 
pelas instâncias superiores do ICMBio, ele se configura como uma referência 
importante para a gestão das unidades, por abordar detalhadamente diversos 
aspectos relevantes dos objetivos de conservação. Nele estão sugeridas as 
diretrizes estratégicas para a gestão da APA e Esec e um plano de ação com linhas 
de ação, indicadores e metas.  

 
Em 2013, novos servidores foram alocados na gestão da APA de 

Guaraqueçaba, Esec de Guaraqueçaba e na Rebio Bom Jesus, esta criada em 
junho de 2012. A partir de então os gestores iniciaram tratativas para a condução de 
um processo integrado de elaboração dos planos de manejo das unidades. A APA 
de Guaraqueçaba funciona ainda como entorno e zona de amortecimento de quatro 
UCs de proteção integral geridas pelo ICMBio (ver Figura 1), o que suscita a 
importância do planejamento integrado, que venha a nortear as ações de gestão das 
equipes locais. O Parque Nacional do Superagui, apesar da sua proximidade, já 
avançou no processo de elaboração de seu próprio Plano de Manejo. 

 
Há uma grande quantidade de estudos científicos, bases de dados e relatórios 

técnicos produzidos sobre a área de abrangência da APA de Guaraqueçaba, 
incluindo aqueles realizados nas RPPNs, duas geridas pela Sociedade de Pesquisa 
em Vida Silvestre e Educação Ambiental (SPVS) e uma gerida pela Fundação Grupo 
Boticário de Proteção à Natureza, que compõem parte significativa da APA e do 
entorno da Rebio Bom Jesus e Esec Guaraqueçaba. Uma vez sistematizadas e 
analisadas, estas informações formarão um arcabouço suficiente para orientar o 
planejamento das UCs. Adicionalmente, o processo de elaboração do Plano de 
Manejo do Parna de Superagui aportará informações relevantes para o 
planejamento ora proposto. 

 
O processo integrado de elaboração dos planos de manejo será conduzido 

pela equipe técnica das unidades de conservação, com supervisão da Coordenação 
de Elaboração e Revisão de Planos de Manejo. Haverá a colaboração técnica e 
acadêmica da Universidade Federal do Paraná, através de parceria com o 
Departamento de Geografia, coordenada pelo Prof. Eduardo Vedor de Paula. O 
processo tem as premissas de ser flexível e contínuo, sendo elaborado de forma a 
permitir um manejo adaptativo das unidades de conservação. A previsão de 
finalização desse processo é 2016. 
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A equipe atual da APA de Guaraqueçaba tem identificado as ações anteriores 
de gestão e planejamento para fazer um diagnóstico e mapeamento dos processos 
pertinentes. A partir desse reconhecimento a equipe da unidade quer definir os 
objetivos estratégicos e resultados esperados da gestão, numa perspectiva 
institucional, inclusive para subsidiar o planejamento integrado em curso. 

As equipes têm encontrado dificuldades em conduzir o processo integrado de 
planejamento de unidades de categorias e objetivos distintos. O presente trabalho 
propõe o planejamento estratégico da APA como facilitador do processo de 
planejamento integrado, a partir da identificação das prioridades específicas de cada 
unidade de conservação. 

1.3  Objetivos 
 

Definir as diretrizes estratégicas e elaborar o mapa estratégico da Área de 
Proteção Ambiental de Guaraqueçaba, como a etapa inicial da implementação do 
Planejamento Estratégico da APA de Guaraqueçaba. 
 

2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 
  

Os trabalhos foram realizados pela equipe da APA de Guaraqueçaba (3 
analistas) em conjunto os servidores da Estação Ecológica de Guaraqueçaba (1 
analista), da Reserva Biológica Bom Jesus (3 servidores) e do Parque Nacional de 
Superagui (2 analistas). Os servidores das três unidades de conservação de 
proteção integral que são abrangidas pela APA de Guaraqueçaba foram convidados 
a participar, pois a APA tem papel importante como zona de amortecimento dessas 
unidades, sendo consenso a necessidade de planejamentos complementares ou 
integrados. 

Adicionalmente, foi convidado o analista José Otávio Consoni, atualmente lotado 
no Parque Nacional Saint Hilaire Lange/PR, mas que por muito tempo integrou a 
equipe da APA de Guaraqueçaba e tem um profundo conhecimento do histórico e 
contexto regional dessa unidade. Por fim, com o objetivo de equalizar o desafio de 
planejar a gestão uma UC com características próprias, mas que abrange outras 
UCs no seu interior e tem a responsabilidade de ser zona de amortecimento dessas, 
convidamos a analista ambiental Cibele Munhoz, como facilitadora das oficinas. As 
servidoras Fátima Guedes e Cibele Munhoz dividiram a responsabilidade de 
planejar, organizar e realizar as oficinas, compondo uma equipe de facilitação.  

Para a primeira etapa do planejamento estratégico da APA de Guaraqueçaba, 
foram realizadas duas oficinas (Ajuda memória fornecidas nos apêndices A e B), 
sendo a primeira ocorrida em 18/05/2015 e a segunda nos dias 01 e 02/06/2015. As 
oficinas foram realizadas no Hotel Camboa, em Antonina, cujos proprietários, 
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motivados pela oportunidade de colaborar, gentilmente cederam o espaço de 
reuniões, entendendo a importância do evento para a gestão das UCs (Figura 2). 

Figura 2: Momentos e atividades das oficinas para elaboração das diretrizes estratégicas e mapa 
estratégico da APA de Guaraqueçaba. Facilitadora: Cibele Munhoz. 

 

 

 

 

 

 

 

Foi aplicada a primeira etapa metodológica para a elaboração do Planejamento 
Estratégico, a partir da definição das diretrizes estratégicas e do mapa estratégico da 
APA de Guaraqueçaba. Uma adaptação metodológica foi sugerida pela equipe de 
facilitação e acatada pelo grupo, para atender a questões levantadas na primeira 
oficina sobre a metodologia e consistência da análise de ambiência proposta. Para 
tanto, na análise de ambiência foram identificados alvos de conservação da UC e 
suas respectivas cadeias de impacto, conforme proposto na metodologia dos 
Padrões Abertos para a Prática da Conservação. 

As etapas do desenvolvimento do trabalho e principais produtos foram os 
seguintes: 

1. Introdução sobre a proposta e metodologia de planejamento; 

2. Análise SWOT simplificada, voltada para os elementos de maior impacto na 
gestão; 
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3. Desenvolvimento da Missão; 

4. Desenvolvimento da Visão; 

5. Identificação dos alvos de conservação da UC e suas ameaças diretas e 
indiretas; 

6. Elaboração do Mapa Estratégico da UC. 

Como as oficinas foram realizadas com grupos relativamente pequenos (de 7 a 9 
pessoas), não houve formação de subgrupos e as discussões foram realizadas entre 
todos os participantes. 

 
 É importante mencionar que para elaboração dos objetivos estratégicos, os 

alvos de conservação identificados orientaram a definição dos objetivos da 
perspectiva do ambiente e sociedade do mapa estratégico.  
 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Para realizar o Planejamento Estratégico da APA, tendo em vista o arcabouço 
provido pelo Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – 
GESPÚBLICA, instituído pelo Decreto no 5.378/05, bem como os planejamentos 
estratégicos institucionais do MMA e ICMBio, foi utilizada a metodologia proposta por 
Araújo (2009) no Programa de Gestão por Resultados – PGR do Programa ARPA.  
 

O GESPÚBLICA tem a finalidade de contribuir para a melhoria da qualidade dos 
serviços públicos prestados aos cidadãos, tendo em vista o modelo de excelência 
em gestão pública – MEGP, que é focado em resultados e orientado para o cidadão 
(Brasil, 2014a). A visão sistêmica do MEGP apresenta a Dimensão de Estratégias e 
Planos (Figura 3) e orienta para que a gestão pública contemple processos de 
implementação da estratégia, fundamentada no exercício de pensar o futuro, para 
atender aos objetivos com metas e planos articulados (Brasil, 2014a). 
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Figura 3 – Representação gráfica do sistema do modelo de excelência em Gestão Pública e a 
integração das suas oito dimensões, nos blocos: I – planejamento; II – Execução; III – Resultados e 
IV – Informação e Conhecimento. 

 
Fonte: Programa GESPÚBLICA, Modelo de Excelência em Gestão Pública 
 

As ferramentas de gestão estratégica que serão utilizadas no planejamento 
proposto são o Mapa Estratégico e o Balanced Scorecard – BSC, desenvolvidas por 
Robert Kaplan e David Norton desde, 1992 (apud Araújo et al, 2009). Essa primeira 
etapa avançou até a elaboração do Mapa Estratégico da APA de Guaraqueçaba.  
 

O Mapa Estratégico é a representação gráfica que apresenta a aposta 
estratégica da organização, através da construção da relação causal entre objetivos 
existentes nas perspectivas estratégicas (Cabral, 2012) e é composto por: missão, 
visão de futuro, perspectivas, objetivos estratégicos e valores. A Missão é a razão de 
ser da instituição e a Visão é a posição futura desejada pela instituição (Brasil, 
2014b). Os valores organizacionais são os princípios que regem os comportamentos 
e interações pessoais da instituição. A Missão, Visão de Futuro e Valores – diretrizes 
estratégicas – após definidas, são submetidas a uma análise de consistência e 
viabilidade através de uma análise de ambiência. Na análise de ambiência, são 
considerados os fatores internos e externos que têm potencial de impulsionar ou 
restringir o alcance das diretrizes.  
 

O PGR propõe que a análise de ambiência de Unidades de Conservação seja 
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realizada de forma objetiva, tendo em vista o histórico de extensos diagnósticos que 
as UCs brasileiras possuem. A APA de Guaraqueçaba, não é diferente, possui muita 
informação consolidada motivada pela necessidade de elaboração do plano de 
manejo (SPVS, 1996; Ipardes, 1996 e 2001). Contudo uma adaptação metodológica 
foi realizada, cedendo às questões levantadas durante os trabalhos, visando garantir 
o bom funcionamento do grupo e sua manutenção (Medeiros e Marques, 2014). Foi 
utilizada uma ferramenta de abordagem ecossistêmica, intimamente relacionada 
com o manejo adaptativo (Agee, 1996 apud Araújo, 2012). O manejo adaptativo é 
um método de manejo dos recursos naturais que reconhece que os recursos 
naturais são imprevisíveis e por isso os gestores devem ajustar suas ações (Araújo, 
2012). 

 
A principal metodologia desenvolvida para representar um processo de manejo 

adaptativo são os Padrões Abertos para a Prática da Conservação – Padrões 
Abertos, desenvolvidos pela Aliança para Medidas de Conservação – CMP. A 
metodologia propõe, no seu componente de contextualização, a definição de alvos 
de conservação. Tais alvos podem ser espécies, sistemas ou processos ecológicos, 
selecionados para representar o conjunto da biodiversidade da área (CMP, 2007). 
Na metodologia, os alvos de conservação são a base para o estabelecimento dos 
objetivos de conservação. Para uma complementação da análise situacional, 
proposta pela metodologia, junto com a identificação dos alvos de conservação, são 
apontadas as ameaças diretas e indiretas ligadas aos alvos e os fatores chaves que 
os influenciam. 
 

A CMP propõe o uso de um modelo conceitual para representar graficamente as 
relações entre os diferentes fatores da análise situacional. Para organizar esse 
modelo conceitual foi utilizado o Software de gestão adaptativa Miradi (CMP & Sitka, 
2007). 
 

No presente trabalho, os alvos de conservação, identificados na análise de 
ambiência, orientaram a definição dos objetivos estratégicos na perspectiva da 
sociedade e ambiente. Após a definição dos objetivos estratégicos, constituindo o 
Mapa Estratégico, o desdobramento da estratégia seguirá, na próxima etapa, com a 
construção dos conjuntos consistentes, de acordo com o proposto na metodologia 
do PGR. Um conjunto consistente é o detalhamento dos objetivos estratégicos com 
a indicação de uma forma de medição (indicador), de um alvo (meta) e do 
planejamento de ações necessárias para o seu alcance (plano de ação) (Araújo et 
al, 2009). Para esse detalhamento propõe-se uso do Balance Score Card – BSC 
como o sistema de mensuração e desdobramento da estratégia. 
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4. RESULTADOS ALCANÇADOS 
 

As diretrizes estratégicas – Missão e Visão – e o mapa estratégico da APA de 
Guaraqueçaba foram elaborados e foi concluída a primeira etapa do seu 
planejamento estratégico. A equipe de facilitação optou por não trabalhar na 
identificação dos Valores nessa etapa como é proposto na metodologia do PGR. 

O trabalho foi conduzido conjuntamente com as equipes de outras três unidades 
de conservação. A proposta foi discutida previamente às oficinas principalmente com 
gestores e com cada um dos servidores envolvidos para mobilizar o grupo, permitir 
contribuições preliminares e estimular o comprometimento. Observou-se que todos 
os envolvidos mostraram interesse em realizar planejamentos e muitos têm 
experiência na aplicação de diferentes metodologias para o planejamento de UCs. 
Apesar das discussões preliminares e da exposição da metodologia proposta, na 
primeira oficina, ao se tentar trabalhar a análise de ambiência de maneira objetiva, o 
grupo mostrou dificuldade em avançar e alguns entenderam que era essencial um 
trabalho mais consistente e detalhado dessa etapa inicial. Esse impasse atrasou a 
elaboração da visão, que foi finalizada na oficina seguinte. 

Buscando qualificar o processo e garantir o envolvimento e comprometimento de 
todos, ou seja, para garantir a manutenção do grupo, a equipe de facilitação propôs 
uma adaptação na metodologia. Essa adaptação só foi possível devido a experiência 
da facilitadora que dominava outras metodologias de planejamento, o que propiciou 
a mudança tempestiva para ceder aos anseios do grupo. Foi, então, realizada a 
identificação dos alvos de conservação, com a proposta de que fossem a base para 
a definição dos objetivos estratégicos na perspectiva da sociedade e ambiente, 
todos acataram a sugestão. 

Com as adaptações metodológicas o grupo consolidou a Missão e Visão, 
conforme segue:  

MISSÃO: Conservar a biodiversidade da Mata Atlântica, do Complexo Estuarino 
de Paranaguá e os Sambaquis conciliando a conservação com os modos de vida 
tradicionais integrados aos ecossistemas e com as atividades econômicas regionais. 

VISÃO: Ser reconhecida como relevante para a conservação em função de sua 
atuação integradora em processos de gestão ambiental. 

A Missão e a Visão, junto com o Mapa Estratégico, foram expostos na sala para 
apropriação da equipe e propiciar a avaliação crítica do resultado. (Figuras 4 e 5) 
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Figura 4 – Missão da APA de Guaraqueçaba consensuada pelo grupo. 

 

 

Figura 5 – Visão da APA de Guaraqueçaba consensuada pelo grupo. 
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Considerando a adaptação metodológica realizada, um dos resultados dessa 
etapa do trabalho é o modelo conceitual gerado a partir da identificação dos alvos de 
conservação, com representação da relação entre ameaças diretas, indiretas e 
fatores chave que os influenciam (Figura 6). Esse foi o resultado do esforço conjunto 
de detalhar e relacionar os desafios, potenciais, oportunidades e ameaças, numa 
abordagem ecossistêmica, na análise de ambiência.  

O exercío proposto pela equipe de facilitação, a partir das questões levantadas 
por alguns colegas, foi muito bem recebida pelo grupo e todos mostraram-se 
satisfeitos durante a elaboração e com o resultado do mapa conceitual. Os seguintes 
Alvos de Conservação foram definidos para a APA de Guaraqueçaba:  

1. Floresta Ombrófila Densa 

2. Formações Pioneiras 

3. Biodiversidade Aquática 

4. Sambaquis 

5. População Tradicional Caiçara 
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Figura 6 – Mapa conceitual dos alvos de conservação da APA de Guaraqueçaba. 

 

 

 

Os alvos de conservação identificados foram utilizados como orientadores para a 
definição dos objetivos estratégicos na perspectiva do ambiente e sociedade. 
Provavelmente essa alternativa metodológica contribuiu para identificar quais são os 
objetivos institucionais da UC. No entanto, a discussão quanto a prioridades, no 
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horizonte de tempo do planejamento, pode ter sido prejudicada. Isto decorreu, 
provavelmente, pelo curto espaço de tempo e também pela inexperiência da equipe 
em processos e metodologias de planejamento e priorização em unidade de 
conservação. Estes fatores também levaram à definição de objetivos tanto de caráter 
operacional quanto outros que podem ser difíceis de serem cumpridos no horizonte 
de tempo proposto. 

A reflexão realizada para a elaboração dos objetivos estratégicos nas 
perspectivas de beneficiários, processos, aprendizado e recursos foi orientada para 
cada um dos objetivos de ambiente e sociedade. Dessa forma, essa perspectiva se 
destacou e parece ter mais importância no mapa. Ainda, podemos notar que, em 
decorrência da falta de tempo, não houve uma reflexão de como os objetivos 
propostos estariam contribuindo para a Missão e Visão elaboradas e é possível 
perceber que pode ter faltado esse alinhamento especialmente com relação à Visão. 
Todas essas são questões que serão levantadas e discutidas nas próximas etapas, 
possivelmente resultando em mudanças, principalmente nos objetivos estratégicos 
aqui apresentados. Como as diretrizes estratégicas – Missão e Visão – foram 
realizadas com mais tempo de discussão durante as oficinas, estas possivelmente 
não sofrerão alterações significativas. 

 
Os objetivos estratégicos resultantes dessa primeira etapa são os seguintes: 

AMBIENTE E SOCIEDADE 
- Evitar a perda de área florestada e sua fragmentação 
- Conservar as dinâmicas hidrológicas e sedimentológicas da região 
- Manter as populações das espécies endêmicas e ameaçadas em tamanhos 
viáveis 
- Evitar destruição dos Sambaquis 
- Melhorar e manter a qualidade ambiental da baía em níveis adequados ao 
modo de vida caiçara 
 
BENEFICIÁRIO 
- Divulgar normas ambientais 
- Fiscalizar atividades potencialmente poluidoras e impactantes 
- Fiscalizar condicionantes de empreendimentos com autorização do ICMBio 
- Identificar com o IPHAN como podemos contribuir para a conservação dos 
Sambaquis 
- Apoiar a execução do PAN manguezal 
 
PROCESSOS 
- Realizar monitoramento da cobertura florestal 
- Definir áreas estratégias para a conservação dos elementos especialmente 
protegidos pela unidade 



22 
 

- Propor condicionantes aos processos de licenciamento que mitiguem 
alterações hidrológicas e sedimentotológicas 
- Promover trabalhos de inteligência para as cadeias predatórias 
 
APRENDIZADO 
- Avaliar a dinâmica assoreamento e sedimentológica 
- Mapear Sambaquis da região 
- Desenvolver programa de monitoramento da qualidade da água 
 
RECURSOS 
- Desenvolver parcerias e captação de recursos de projetos executados na 
região 
- Buscar a melhoria da estrutura e ambiente de trabalho e identificar soluções 
para falta de equipamentos, veículos e sede 
- Captar recursos de compensação gerados por empreendimentos que afetem 
diretamente a APA. 
 

O Mapa Estratégico da APA de Guaraqueçaba (2015 – 2020) apresentado aqui 
é o resultante da discussão com o grupo (Figura 7). Nos próximos passos deverá ser 
feita uma proposta de revisão desse trabalho para continuidade do planejamento 
estratégico. O refinamento desse primeiro Mapa Estratégico da Unidade também 
deverá ocorrer a partir da discussão dos indicadores e metas. 
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Figura 7 – Mapa Estratégico da APA de Guaraqueçaba. 

 

 

 

5. CONCLUSÕES 
 

A elaboração das diretrizes estratégicas e do mapa estratégico da APA de 
Guaraqueçaba, envolvendo as equipes das unidades de conservação abrangidas 
por seu território, propiciou tanto a reflexão sobre os objetivos de conservação e 
prioridades institucionais quanto um resultado amadurecido pelas discussões e 
aprendizados gerados. Restou clara a necessidade de se buscar o planejamento 
conjunto das ações das UCs. Esta etapa do planejamento estratégico da APA 
mostrou-se importante não só para a organização e orientação de objetivos para 
melhoria da gestão da unidade, mas também para promover a gestão conjunta das 
demais unidades, fortalecendo seu papel como zona de amortecimento e refletindo 
um planejamento institucional e integrado dessas unidades de conservação. 
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APENDICE A 
 
 
Ajuda memória da 1ª Oficina de Planejamento Estratégico da APA de Guaraqueçaba - 18/05/14 
 
Participantes: Mônia Fernandes; Luiz Souza; Caio Pamplona; Alan Mocochinski; Kelly Cottens; 
Fátima Guedes; Luiz Faraco; Otávio Consoni; Cibelle Munhoz 
 
Conteúdo do Flip-chart 

• Programação 

9:00 - 9:15       Abertura, acordos, apresentação da programação (Fatima / Cibele) 
9:15 - 10:00     O planejamento estratégico da APA de Guaraqueçaba no contexto atual (Fátima) 

o SNUC                               
o decreto de criação da APA   
o Plano de gestão (1995) 
o plano de gestão (2012 - Aroldo) 
o proposta do Plano de Manejo Integrado 
o Planejamento Estratégico (Plano de Trabalho Individual do Curso) - proposta de método 

10:00 - 12:00     Análise SWOT 
 
12:00 - 13:30     Almoço 
 
13:30 - 16:30     Diretrizes estratégicas (missão e visão) 
16:30 - 17:00     Finalização, próximos passos, encaminhamentos 

 
 

• Documentos e informações que contém diagnósticos e o histórico de planejamento da 
região da APA de Guaraqueçaba. 
- Plano de gestão ambiental de 1995 
- ZEE 1997 
- Zoneamento APA Guaraqueçaba – 2001 
- Plano de gestão integrada (Aroldo) – 2012   
- Diagnóstico do Plano de Manejo de Superagui 
- Processo de elaboração do plano de manejo integrado APA, Esec e Rebio 2013 
 

• Pressões à APA de Guaraqueçaba (aproximadamente em ordem de intensidade): 
- Portos; 
- Pop Tradicionais (indígenas, assentados, pequenos agricultores) X restrições impostas pela 
legislação ambiental (especialmente pela lei da MA em uma região tão bem preservada); 
- Órgão e Políticas Públicas na contramão dos objetivos e atribuições da UC (ex. Copel, 
prefeitura, IAP, DPU) 
- UH GPS 
- Borges e aquicultura 
 
 
 

• FOFA 
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FORÇA 

• Discricionariedade (característica 
institucional) 
- controle 

- definição de normas 

• Relevo acidentado 
• Matriz florestal 
• UC mais restritivas 
• Baia das laranjeiras relativamente 

protegida no caso de derramamento 
da óleos  

• Títulos (mosaico, reserva da 
biosfera, etc) 

OPORTUNIDADE 

• Iniciativas de alternativas de 
melhores práticas 

• Programa de monitoramento dos 
grandes empreendimentos 

• CAR 
• mosaico 

 
 
  

FRAQUEZA 

• confusões sobre reais atribuições da 
APA 

• antonina suscetível a derramamento 
de óleo 

• falta de conhecimento sobre 
questões relativas à gestão de 
recursos 

• falta integração institucional 
• falta mobilização social 

AMEAÇA 

• grandes projetos de infraestrutura 
• usos não permitidos (fins de 

subsistência e comercial) 
• práticas agropecuárias inadequadas 
• poluição 
• assoreamento não natural 

 
 

• MISSÃO 
 

Conservar a biodiversidade da Mata Atlântica, do Complexo Estuarino de 
Paranaguá e os Sambaquis conciliando a conservação com os modos de 

vida tradicionais integrados aos ecossistemas e com as atividades 
econômicas regionais. 

• VISÃO 
 
Propostas: 
1. Ser capaz de promover ações de gestão ambiental efetivas garantindo a conservação da 

biodiversidade. 
2. Ter as principais questões de gestão estabelecidas em um programa de pesquisa. 
3. A APA é reconhecida como relevante na gestão ambiental integrada e participativa. 

 
• Encaminhamentos 

- tarefa de casa: pensar em itens relevantes para a composição da visão 
- pensar em perguntas orientadoras 
- Fátima = encaminhar referência sobre BSC e memória do plano de manejo integrado 
- 01 e 02/05/15 = próxima oficina do planejamento 
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APENDICE B 

 
Ajuda memória da 2ª Oficina de Planejamento Estratégico da APA de Guaraqueçaba - 1/6/15 e 
2/6/15 
 
Participantes: Alan Mocochinski; Caio Pamplona; Cibelle Munhoz; Fátima Guedes; Mônia 
Fernandes; Luiz Souza; Kelly Cottens 

 
• Programação 

OBJETIVOS: finalizar a Visão e elaborar o Mapa Estratégico 
1. Definição da Visão 
2. Análise Situacional (SWOT + alvos de conservação) 
3. Mapa Estratégico 
4. Indicadores (a depender do tempo disponível ao final da oficina) 
 
 

• 1. Revisão da Missão e finalização da Visão, conforme segue: 
 
MISSÃO 
 

Conservar a biodiversidade da Mata Atlântica, do Complexo Estuarino de 
Paranaguá e os Sambaquis conciliando a conservação com os modos de 

vida tradicionais integrados aos ecossistemas e com as atividades 
econômicas regionais. 

 
VISÃO 
 

Ser reconhecida como relevante para a conservação em função de sua 
atuação integradora em processos de gestão ambiental. 

 
 

• 2. Análise situacional usando alvos de conservação (modelo conceitual dos padrões abertos) 
– para voltar ao BSC e definir a estratégia. Utilizamos como insumos o SWOT da oficina 
anterior e 1ª REUNIÃO PLANO MANEJO conjunto. 
O resultado é o seguinte: 
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• 3. Mapa Estratégico – objetivos estratégicos 

Foram definidos da seguinte forma: 



30 
 

 
 
Abaixo a transcrição dos objetivos propostos, por perspectiva, conforme fizemos durante a 
oficina (foto acima):  
 
AMBIENTE E SOCIEDADE 
- Evitar a perda de área florestada e sua fragmentação (alvo: 1); 
- Conservar as dinâmicas hidrológicas e sedimentológicas da região (alvo: 2); 
- Manter as populações das espécies endêmicas e ameaçadas em tamanhos viáveis (Alvos: 
1,2 e 3); 
- Evitar destruição dos Sambaquis (alvo: 4); 
- Melhorar e manter a qualidade ambiental da baía em níveis adequados ao modo de vida 
caiçara (alvo 3 e 5) 
 
CIDADÃO USUÁRIO 
- Divulgação de normas; 
- Fiscalização; 
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- Fiscalização de condicionantes; 
- Relação com IPHAN (para definir estratégia); 
- Apoio à execução do PAN manguezal 
 
PROCESSOS INTERNOS 
- Realizar monitoramento da cobertura florestal; 
- Definição de áreas estratégias; 
- Propor condicionantes aos processos de licenciamento que mitiguem alterações 
hidrológicas e sedimentotológicas; 
- Promover trabalho de inteligência para as cadeias predatórias  (palmito, caça, papagaio); 
 
RECURSOS 
- Veículo; 
- Sede; 
- Barco; 
- Equipamento; 
- Outros fundos, Comp. Amb., GEF mar 
 
APRENDIZADO 
- Avaliação dinâmica assoreamento, sedimentológica (pesquisa Vedor); 
- Mapear Sambaquis; 
- Programa monitoramento da qualidade da água. 
 
 

• 4. Encaminhamentos 
- Fátima = melhorar redação dos objetivos estratégicos e encaminhar para validação e 
finalização do mapa estratégico. 
- Verificar melhor forma de definição de indicadores. 
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