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RESUMO 

 

 

 

Este trabalho apresenta os resultados de uma atuação prática de facilitação 

interna para o desenvolvimento da avaliação do estado da arte da gestão na 

Reserva Biológica do Uatumã, AM realizada como parte integrante para a conclusão 

do curso de Gestão para Resultados. Foi utilizado o método Balanced Scorecard 

(BSC) para a elaboração e revisão das diretrizes estratégicas, do mapa estratégico e 

do desdobramento em objetivos estratégicos e indicadores e metas. O trabalho 

conta parte das ações desenvolvidas pela unidade de conservação nas perspectivas 

de recursos, infraestrutura, informação,processos suportes e processos finalísticos 

para alcançar a visão e a missão. Traça um histórico do desempenho da unidade em 

relação a marcos referenciais, cuja medição ocorre desde 2009. O trabalho 

contribuiu para melhorar o foco das ações e esforços realizados pela equipe gestora, 

para o trabalho em equipe e permitiu uma visão integrada da conjuntura com o 

desempenho e aços que precisam e podem ser implementadas. 

 

 

Palavras chaves: Reserva Biológica do Uatumã, gestão de unidade de 

conservação, gestão estratégica, Balanced Scorecard (BSC) 
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1 – INTRODUÇÃO 

1.1 – TEMA 

A avaliação do estado da arte da gestão da Reserva Biológica do Uatumã trata da 

revisão das diretrizes estratégicas, da elaboração do mapa estratégico e o seu 

desdobramento em objetivos estratégicos e avalia o desempenho da unidade de 

conservação ante a conjuntura administrativa e como a equipe busca a adaptação 

para o alcance das metas. 

 

1.2 – UNIDADE DE APLICAÇÃO 

1.2.1 – REBIO UATUMÃ NO CONTEXTO DE SUA CRIAÇÃO 

A Reserva Biológica do Uatumã destaca-se pela motivação de sua criação, pela 

peculiaridade de seu marco legal, pela localização nos domínios biogeográficos e 

pelos ambientes protegidos. 

O decreto n. 99.277 de 06 de junho de 1990 criou a Reserva Biológica do Uatumã 

com o objetivo de “proteger amostra representativa dos ecossistemas das 

bacias dos Rios Uatumã e Jatapu, com todos os seus recursos naturais”. 

Entretanto, o objetivo velado da criação da unidade foi a compensação dos impactos 

ambientais provocados pela implantação e operação da Usina Hidrelétrica de 

Balbina. Os impactos socioambientais deste empreendimento foram tais que 

sensibilizaram a mídia, a opinião pública, o poder público e a comunidade local, 

gerando ações que culminaram na demarcação da Terra Indígena Waimiri Atroari e 

o respectivo Programa Waimiri Atroari, o Centro de Pesquisas e Proteção de 

Quelônios e Mamíferos Aquáticos, o Centro de Proteção Ambiental e a Reserva 

Biológica do Uatumã (BALDISSERI, 2005). 

O estudo de viabilidade da Usina Hidrelétrica de Balbina foi concebido em 1975 e 

1976, quando não eram necessários estudos de impactos socioambientais, nem 

muitas justificativas à opinião pública. Havia ordem expressa do Planalto à Centrais 

Elétricas do Norte S.A. - ELETRONORTE para a construção da usina no Estado do 

Amazonas, uma vez que a alternativa para fornecer energia elétrica a Manaus era a 

UHE Cachoeira Porteira, no Rio Trombetas, com maior potencial hidroenergético, 



mas localizada no Estado do Pará, onde já estava a UHE Tucuruí. De fato, sob o 

ponto de vista técnico, o projeto é injustificável (FERNSIDE, 1988). 

Entre os aspectos nefastos do projeto está a formação de um lago que afetou a 

áreas de vida dos Waimiri e Atroari. O lago afetou 4.437 km2, dos quais 3.128 Km2 

são lâmina d’água e 1.309 Km2 emergem em mais de 3.500 ilhas 

(FUNCATE/INPE/ANEEL, 2000). Além de uma grande área de alague, devido ao 

terreno relativamente plano, um aspecto técnico negativo é a pequena bacia de 

contribuição, estimada em 18.862 km2 (ELETRONORTE, 1987). Apenas 8 vezes 

maior que a área alagada. Há somente pequenos rios e igarapés fornecendo água 

ao reservatório. Trata-se de um barramento essencialmente de cabeceiras. Grandes 

impactos para uma potência instalada de 250 MW e uma geração média de 112,2 

MW. 

 

Figura 1: Aspecto do arquipélago formado pelo lago da UHE Balbina 

Na operação da usina, muitos dos problemas previstos se manifestaram. Como não 

se cortou a floresta da área a ser alagada, a enorme biomassa vegetal e a pequena 

taxa de renovação hídrica causaram a depleção da qualidade da água, afetando 

também as comunidades humanas e a biota à jusante da barragem. A grande 



biomassa morta fez “apodrecer” a água estagnada, provocando a morte de 

organismos aquáticos no reservatório e a jusante. Também causou problemas de 

abastecimento para a população humana, pois a água poluída não podia ser 

consumida e os poços escavados na várzea (já como uma medida mitigatória) 

acabaram contaminados. 

 

Figura 2: Aspecto da floresta perecendo após o enchimento (foto de FERNSIDE, 1988) 

Impactos socioambientais, baixa eficiência energética, mudança no regime político, 

que contestava as “obras faraônicas” e a concepção da época de compensar 

impactos de obras com unidades de conservação resultaram na criação da Reserva 

Biológica do Uatumã (IBAMA, 2002). 

 

1.2.2 – AS PARTICULARIDADES DOS MARCOS LEGAIS 

O Decreto de criação da Rebio Uatumã (Decreto 99.277 de 06 de junho de 1990, em 

anexo) insere dois artigos que implicam diretamente na gestão da unidade de 

conservação. O Art. 5ᵒ determina que “A Centrais Elétricas do Norte do Brasil 

(Eletronorte) deverá prestar apoio logístico e financeiro às atividades de implantação 

e manejo desta unidade de conservação.” Este artigo e seu parágrafo único, que 

determina que sejam estabelecidas “em documento próprio, as obrigações a serem 

cumpridas pelas partes para a consecução do estabelecido...” é a base legal para 

convênios e acordos que merecem análise mais aprofundada para compreender a 

gestão da Rebio Uatumã. Outro artigo que implica na gestão é o Art. 7ᵒ, que declara 



o trecho de terra entre o limite oeste da Rebio e o reservatório da UHE Balbina e 

todas as ilhas formadas pelo barramento como Áreas de Preservação Permanente – 

APP. Isso tem implicação particularmente no âmbito da atuação da fiscalização do 

Instituto Chico Mendes, legalmente restrito às infrações que afetam direta e 

indiretamente a unidade de conservação (Portaria ICMBio n. 95 de 05 de setembro 

de 2012 e outras determinações legais). Outro documento legal que influencia 

demais a gestão da unidade é a Instrução Normativa do MMA n. 12 de 09 de junho 

de 2005, que proíbe a pesca no reservatório da UHE Balbina a partir da margem 

esquerda do antigo leito do Rio Uatumã, até os limites da Reserva Biológica. 

 

1.2.2.1 – OS CONVÊNIOS E TERMOS DE COMPROMISSO 

Há algumas poucas unidades de conservação que tem inserido no momento da 

criação, instrumentos para o estabelecimento de convênios e afins para o suporte 

financeiro, como o caso da Rebio Uatumã. Até o momento houve quatro convênios, 

com diferentes formatos e modos de execução. 

Entre 1995 e 1997, vigorou Termo de Compromisso estabelecido entre o IBAMA e a 

Eletronorte para a elaboração do Plano de Manejo, que por sua vez deu início à 

implementação da Reserva. 

 
Figura 3: Esquema dos termos e convênios assinados entre a Rebio Uatumã e a UHE Balbina 

Em 1998, a responsabilidade decorrente do Decreto 99.277 foi repassada à Manaus 

Energia S/A, empresa subsidiária da Eletronorte e, a partir de então, responsável 

pela operação da UHE Balbina e por todos os passivos ambientais do 

empreendimento. Em 1999, foi assinado Termo de Convênio tripartite entre Manaus 

Energia, IBAMA e Associação Comunidade Waimiri Atroari (ACWA), de validade 

inicial de três anos, com possíveis prorrogações. A partir do segundo semestre de 

1999, imediatamente após o primeiro repasse financeiro ter acontecido, deu-se início 



a estruturação da Rebio Uatumã, de acordo com o planejamento e diretrizes 

determinados em seu Plano de Manejo. Este Convênio vigorou até o início de 2003, 

período em que a administração da Rebio Uatumã, apoiada pela ACWA e financiada 

pela Manaus Energia, recebeu infraestrutura básica, recursos humanos para 

atividades de fiscalização e apoio administrativo, apoio logístico e contábil para a 

realização de ações de proteção, gestão, educação ambiental e geração de 

conhecimento, conforme estabelecido pelas três entidades convenentes. 

Entre 2003 e 2004 houve um hiato nos convênios e repasses. As atividades foram 

mantidas pela ACWA que por decisão judicial foi ressarcida pela Manaus Energia. 

Com a extinção do Convênio tripartite e com interveniência do MPF, foram 

celebrados pelo IBAMA em dezembro de 2004 dois termos de Convênio distintos: o 

primeiro com a empresa Manaus Energia S/A e o segundo com a Associação 

Comunidade Waimiri Atroari. Ambos os convênios tinham validade de cinco anos. O 

Convênio com a Manaus Energia tinha como objeto o repasse financeiro para 

realização de atividades previstas nos planos de trabalho anuais, elaborados para 

permitir que os programas integrantes do Plano de Manejo da UC fossem 

efetivamente implementados. O Convênio com a ACWA previa a execução 

financeira, administração dos recursos recebidos, serviço contábil e apoio 

administrativo para a realização das atividades previstas nesses planos de trabalho 

anuais. Todos os recursos eram diretamente depositados em conta específica gerida 

pela ACWA. Trata-se de um instrumento de gestão compartilhada. 

Houve atrasos e este convênio com a agora Amazonas Energia resultou num último 

repasse em 2011. Ao mesmo tempo, os recursos geridos pela ACWA continuaram 

mantendo as ações na Rebio Uatumã até 2012 e parcialmente em 2013. Depois 

disso, praticamente cessaram os recursos. 

As empresas distribuidoras de energia precisam se desvincular das geradoras e 

transmissoras, por conta da Lei nº 12.783, de 11 de Janeiro de 2013 e legislação 

complementar, numa tentativa de reduzir o preço da energia elétrica. A empresa 

responsável pela geração na UHE Balbina era agora a Amazonas Distribuidora de 

Energia S.A. e um processo de “desverticalização” estava em andamento, o que 

dificultou a assinatura de termos de longo prazo. O Termo de Compromisso e os 

Termos Aditivos agora, tinham prazo de 6 meses. De qualquer maneira, em 2013 



assinou-se o agora denominado Termo de Compromisso entre a Amazonas 

Distribuidora de Energia e o ICMBio, para repasse de recursos, mas não havia mais 

vínculo com a ACWA. Os recursos, a partir desse momento, eram recolhidos à 

União, que por meio de Termos e Licitações iria executá-los na Rebio Uatumã. 

 

1.2.2.2 – AS ILHAS COMO ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - APP 

As ilhas do reservatório da UHE Balbina são um grande atrativo para a população, 

com três grupos de ocupação: as pousadas, os veranistas de fim de semana e os 

agricultores. O processo de ocupação ocorreu a partir dos ramais que dão acesso 

ao reservatório, iniciando pelo Rumo Certo (comunidades Boa União e Novo Rumo), 

Balbina, Igarapé Taboca e, mais recentemente, pelo Ramal Micade. Com exceção 

de Balbina, os demais são ramais da BR-174. 

As pousadas estão relacionadas com a pesca esportiva, praticada no lago pela 

abundância do tucunaré. Há algumas posadas consagradas e outras menores que 

eventualmente param as atividades, outras são abertas ou ampliadas e outras 

vendidas. Em levantamento em 2013 havia dez pousadas em atividade no lago. 

 
Figura 4: Aspecto da ocupação de ilhas por pousadas. 



Os sítios de final de semana também têm relação com a pesca, mas incluem 

moradias com ou sem caseiros, com plantios variados, geralmente na forma de 

pomares e pequenos roçados. Com custo de manutenção alta, há grande 

rotatividade dos proprietários. 

Finalmente, há as ocupações de pequenos agricultores, que na maioria moram nas 

ilhas. Esses, na maioria, são os excluídos da especulação imobiliária, da grilagem 

de terras e dos assentamentos governamentais. 

 
Figura 5: Aspecto da ocupação de ilhas por agricultores 

Grande parte da área alagada apresenta um caso curioso da ocupação de terras na 

Amazônia. Entre os anos de 1969 e 1971 toda a região de influência da UHE 

Balbina foi titulada em lotes padrões de 3.000 hectares pelo Estado do Amazonas. A 

maioria dos lotes foi vendida por preços irrisórios a membros de umas poucas 

famílias de São Paulo, daí a denominação local de “Título dos Paulistas”. Talvez a 

motivação maior foi a notícia da instalação na região de um projeto hidroenergético, 

visando a indenização das terras e da floresta. Os títulos foram contestados em 



função de várias irregularidades durante o processo de titulação, ao mesmo tempo 

que há processo de indenização pela inundação e desapropriação das terras para 

construção da UHE Balbina. Depois do lago formado, eventualmente posseiros se 

instalaram, comunidades surgiram com infraestrutura urbana básica nas áreas de 

maior concentração. Até recentemente não havia qualquer resistência ao processo 

de ocupação desses lotes. Parecia não existir mais qualquer interesse de seus 

titulares. E, por outro lado, os posseiros somente se inteiravam da realidade em que 

se encontravam, quando procuravam o Instituto de Terras do Amazonas (ITEAM), 

na inútil busca pelo título definitivo (Schwade, 2010). Vários desses títulos que não 

afetados pelo reservatório da UHE Balbina foram usados como garantias bancárias 

e abandonados, depois revendidos e usados para implantação de planos de manejo 

florestais ou projetos agropecuários. As terras ao longo dos ramais têm “dono”, 

enquanto as ilhas são terras públicas, praticamente sem resistência para a 

ocupação, exceto o meio ambiente. Assim, houve grande pressão pela ocupação 

das ilhas e, a despeito de autuações e embargos, programas governamentais como 

o transporte escolar, luz para todos e minha casa minha vida atendem a população 

irregularmente instaladas nas Áreas de Preservação Permanente, conforme definiu 

o Decreto de criação da Rebio Uatumã. 

 

1.2.2.3 – A INTERDIÇÃO PARA PESCA NA MARGEM ESQUERDA DO 

RESERVATÓRIO DA UHE BALBINA 

A Reserva Biológica do Uatumã não tem um limite naturalmente definido no lado 

oeste, que se localiza no reservatório da UHE Balbina. Trata-se de três segmentos 

de reta que cruzam lago, ilhas e terra firme, que tornavam o limite indefinido, 

desconhecido para os pescadores, e de difícil demarcação. A pesca, por outro lado, 

estava em franco declínio, tanto pela sobrepesca quanto pela própria estabilização 

do lago, agora já sem os pulsos de produtividade provocados pela morte da 

vegetação. Não havia qualquer manejo dos recursos pesqueiros, chegando ao limite 

da capacidade de suporte da população de tucunarés. Em 2005, por meio da 

Instrução Normativa nᵒ 12, a área do lago de Balbina entre a margem esquerda do 

antigo leito do rio Uatumã até os limites da UC, foi declarada “área interditada para 

pesca”, proibindo o exercício da pesca (MMA, 2005). Esta normativa teve como 



objetivo garantir a manutenção dos estoques pesqueiros, mas resultou numa clara 

delimitação da unidade de conservação, visto que agora havia um limite natural a 

ser respeitado, pois mesmo inundado, o antigo leito do rio Uatumã é visível, já que é 

ornado pelos troncos das árvores mortas pela inundação, que tem o nome local de 

“cacaia”. Esta área é tratada como “reserva” e na prática acrescentou 290 mil 

hectares de lago e ilhas à unidade de conservação. 

 
Figura 6: Vista aérea da "cacaia", destacando o antigo leito do rio Uatumã, desprovido de troncos 
mortos (Foto Caio Pamplona, Arquivo Rebio Uatumã). 

Com esta determinação legal e como ela é tratada e reconhecida pela população, a 

zona interdeitada para a pesca é uma zona de amortecimento efetiva da Rebio, com 

cerca de 15 km de largura em média. É nela que ocorrem as infrações, mantendo a 

já inacessível unidade de conservação ainda mais isolada. 

Entretanto, essa redução na área de pesca afetou a produtividade de pescado do 

lago, já naturalmente reduzida pela sobre-pesca e pela natural redução da 

produtividade das águas do reservatório pela precipitação e envelopamento dos 

nutrientes no fundo do lago, ou pela contínua remoção pelo fluxo de água. 



 
Figura 7: Gráfico dos dados do desembarque pesqueiro na década de 1990. Santos & Oliveira Jr. 
(1999) e Santos & Ferreira (1999) - In. Horie (2013) 

1.2.3 – REBIO UATUMÃ NO CONTEXTO REGIONAL 

A Reserva Biológica do Uatumã é uma das áreas-núcleo da Reserva da Biosfera da 

Amazônia Central e do Corredor Ecológico da Amazônia Central. 

Reservas da Biosfera são áreas internacionalmente reconhecidas pelo programa 

Homem e Biosfera – MaB (Man and Biosphere), estabelecido pela Unesco. É um 

modelo de gestão integrada, participativa e sustentável dos recursos naturais, com 

os objetivos básicos de preservação da diversidade biológica, o desenvolvimento de 

atividades de pesquisa, o monitoramento ambiental, a educação ambiental, o 

desenvolvimento sustentável e a melhoria da qualidade de vida das populações (Lei 

9985/2000 SNUC, Art. 41). No Brasil há sete reservas da biosfera instituídas, sendo 

uma a Reserva da Biosfera da Amazônia Central – RBAC – que inclui a Rebio do 

Uatumã e outras unidades de proteção integral e de uso sustentável – federais e 

estaduais – e ainda as terras indígenas. 

Mais ou menos sobreposto à Reserva da Biosfera está o Corredor Ecológico da 

Amazônia Central, que também prevê a integração de áreas sob alguma forma 

oficial de proteção, como unidades de conservação e territórios indígenas, com as 

áreas privadas que as entremeiam. O SNUC (Lei 9.985/2000) define corredores 
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ecológicos como “porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando 

unidades de conservação, que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o 

movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas 

degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua 

sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais” 

(Art. 2, inciso XIX). A gestão de áreas protegidas em unidades de paisagem, 

maiores que as unidades individuais também é uma das diretrizes que regem o 

SNUC, como expressa o inciso XIII do Art. 5º: “... busquem proteger grandes áreas 

por meio de um conjunto integrado de unidades de conservação de diferentes 

categorias, próximas ou contíguas, e suas respectivas zonas de amortecimento e 

corredores ecológicos, integrando as diferentes atividades de preservação da 

natureza, uso sustentável dos recursos naturais e restauração e recuperação dos 

ecossistemas.” 

 

Figura 8: Mapa da Reserva da Biosfera da Amazônia Central 

 

 



A gestão integrada dessas grandes áreas teve seu ápice na primeira década deste 

século, inclusive com a formação do conselho gestor. Depois se findaram os 

recursos e atividades. Porém, ainda continua legalmente instituída. 

Localmente, a integração da Rebio Uatumã ocorre com a APA Estadual Caverna do 

Maroaga em com a RDS Uatumã (ver mapa na Figura 9). Com a APA do Maroaga, a 

integração é grande porque a maioria das comunidades do entorno estão inseridas 

nesta unidade e grande parte dela faz parte da zona de amortecimento da Rebio 

Uatumã. Desde 2009 são realizadas reuniões conjuntas dos conselhos deliberativo e 

consultivo e a partir de 2012, isso foi institucionalizado pelas decisões dos 

conselheiros. Com a RDS do Uatumã a integração se reflete mais em atividades de 

proteção, com o programa quelônio da Amazônia, ao qual a Rebio Uatumã presta 

apoio. 

 

Figura 9: Rebio Uatumã no contexto local das áreas protegidas 

 

 

 



1.2.4 – COMUNIDADES NO ENTORNO DA REBIO UATUMÃ 

1.2.4.1 – VILA DE BALBINA 

Entre os grupamentos urbanos que tem maior inter-relação com a Rebio Uatumã 

está a Vila de Balbina. Assim como a Rebio Uatumã foi criada em função da Usina 

Hidrelétrica de Balbina, a vila só existe por causa da usina. Balbina é uma vila 

planejada, com excelente estrutura urbana, construída a partir de 1982 para prestar 

apoio à construção da Usina de Balbina. 

No auge da construção, de 1982 a 1988, viviam mais de 10 mil pessoas em Balbina; 

havia escola particular, referência arquitetônica e urbanística no Estado do 

Amazonas, hospital equipado, clubes e riqueza. Um quarto de século depois, 

Balbina foi reduzida em área e população, contando hoje cerca de 3,5 mil 

habitantes, cerca de dois terços direta ou indiretamente trabalhando na usina 

(Albuquerque, 2013). A vila, construída para abrigar funcionários da obra é dividida 

em dois bairros, Waimiri abriga as casas de alvenaria usadas pelos funcionários 

graduados, e Atroari, com casas de madeira (em parte já desmontada) era ocupada 

por funcionários menos qualificados e hoje abriga a maior parte da população não 

diretamente vinculada à usina. A população daquele bairro trabalha em empresas 

terceirizadas ou são pescadores, ou prestam serviços como diaristas. 

 

Figura 10: Vista aérea da Vila Balbina; primeiro plano o bairro Waimiri. 



1.2.5.2 – RAMAIS DAS RODOVIAS AM-240 E BR-174 

A estrada de acesso a Balbina, a rodovia AM-240 tem 82 km de extensão, a partir da 

BR-174, que liga Manaus a Boa Vista. Foi construída para atender a Usina e a partir 

de suas margens, várias comunidades se instalaram. Nenhuma atinge o reservatório 

da UHE Balbina. São ramais de sítios e vilas associadas. 

Ao longo da BR-174, o principal acesso ao reservatório é pela comunidade Boa 

União do Rumo Certo, e Novo Rumo. Há ainda acesso pela comunidade Nova 

Jerusalém (Igarapé Taboca). Mais recentemente foi aberto acesso pela comunidade 

Nova União, no Ramal do Micade. Esses são os acessos ao lago, e desses acessos, 

torna-se possível acessar a Rebio Uatumã. 

 

Figura 11: Vista aérea da comunidade Boa União do Rumo Certo 

 

1.2.5.3 – COMUNIDADES INDÍGENAS 

O limite norte da Rebio Uatumã ocorre com a Terra Indígena Waimiri Atraori, um 

território distribuído entre os Estados do Amazonas e Roraima, com 2.585.911 



hectares homologados. Os primeiros contatos foram pelo Rio Alalau, no século 

XVIII, quando houve a tentativa de explorar suas terras em função da borracha e 

castanha. Depois, com grande impacto houve o que por alguns é chamado de 

genocídio, quando com o exército varou seu território para a abertura da BR-174, 

ligando Manaus a Boa Vista (Schwade, 2012; Carvalho 1982). A população Waimiri 

Atroari foi reduzida a 374 indivíduos. 

O Programa Waimiri Atroari (PWA) implantado a partir de recursos oriundos da 

Eletronorte em função da alagação das áreas indígenas, com a instalação da UHE 

Balbina, permitiu a recuperação paulatina da população. Em 2003 ocorreu o 

nascimento do milésimo Waimiri Atroari e hoje conta com aproximadamente 2.500 

indivíduos. 

 

1.3 – OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

Revisar o Planejamento Estratégico da Rebio Uatumã, elaborado em 2009 e 

revisado em 2011. 

Objetivos Específicos: 

- Revisar as Diretrizes Estratégicas da Rebio Uatumã; 

- Revisar o mapa estratégico da Rebio Uatumã; 

- Revisar os objetivos estratégicos e as metas; 

- Avaliar o desempenho da Rebio Uatumã em relação aos objetivos e metas. 

 

2 - METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

A Reserva Biológica do Uatumã vem aplicando a gestão para resultados desde 

2009, com apoio do Núcleo de Excelência em Gestão de Unidades de Conservação 

– NEXUS e de um grupo de unidades de conservação do Programa ARPA que 

aplicaram esta metodologia. Naquele ano, foram feitas reuniões mensais com a 

equipe gestora, formada por quatro analistas e um técnico ambientais, servidores do 

ICMBio, e mais dois educadores ambientais terceirizados. Neste período foi definida 

a Missão e a Visão de Futuro, desenhados mapas estratégicos de curto e longo 

prazo, mapas estratégicos por coordenação e conjunto de atividades e foram feitos 

os desdobramentos em objetivos e metas. Tudo em um espectro muito amplo. 



A primeira revisão formal do mapa estratégico deu-se em 2011, quando não restava 

nenhum dos analistas ambientais do programa original. Naquela ocasião, havia um 

técnico e três analistas ambientais, os mesmos dois educadores ambientais da 

primeira fase e ainda foram incluídas as lideranças dos funcionários terceirizados da 

Base Waba e os funcionários do escritório de Balbina. 

Neste período, o mapa estratégico foi utilizado para a definição dos objetivos 

estratégicos, desdobrados em indicadores de desempenho, com metas 

estabelecidas. Vários destes objetivos foram alinhados com aqueles do ICMBio, no 

período em que o Instituto utilizou plenamente o Sistema de Gestão Estratégica – 

SIGE, com indicadores de desempenho mensais. Da mesma forma, as metas 

resultantes do desdobramento foram utilizadas para a pactuação de metas na 

unidade para o sistema de Avaliação do Desempenho – SAD. Dessa forma, os 

indicadores e metas eram continuamente manuseados pela equipe. 

A segunda revisão formal do planejamento estratégico vem a ser este que compõe o 

trabalho do Curso de Gestão para Resultados. 

A atual equipe, formada por três analistas e um técnico ambientais se reuniu entre 

os dias 16 e 18 de dezembro e novamente em várias reuniões em grupo ou 

individuais ao longo do ano de 2015. Nestes encontros foram discutidas a Missão e 

Visão de Futuro da Rebio Uatumã, a organização da equipe de trabalho, analisado o 

Mapa Estratégico e reavaliados os Objetivos Estratégicos e as metas para o 

qüinqüênio 2015 – 2020. 

Sendo uma equipe pequena, organizada em coordenações, com a divisão de 

trabalho baseada na liderança que cada membro tem em sua área de atuação, tudo 

depende muito do perfil das pessoas que estão à frente do processo. Mesmo com a 

variação no grupo de funcionários, servidores ou terceirizados, a Rebio Uatumã 

optou pela manutenção das metas estabelecidas, mesmo que algumas não possam 

ser atingidas, mas mantém-se porque o plano de ação é mais adaptável, procurando 

justamente as oportunidades para atingir as metas que a equipe se propôs a atingir. 

3 - REFERENCIAL TEÓRICO 

O planejamento estratégico da Rebio Uatumã foi desenvolvido a partir do método 

Balanced Scorecard (BSC) adaptado à gestão de unidades de conservação pela 

equipe do Núcleo para Excelência de Unidades de Conservação Ambiental 



(NEXUCs). Houve diferentes momentos no processo de desenvolvimento das 

estratégias, com equipes formadas por pensamentos diferentes e, eventualmente, 

estimuladas por moderadores mais ou menos teóricos ou práticos. A missão, vista 

como guia das ações da Rebio Uatumã, foi elaborada com mescla do marco legal, 

das ações desenvolvidas na unidade e de uma visão coletiva das ações prioritárias. 

A visão de futuro, num horizonte de tempo de 5 anos, transparece os anseios da 

equipe de acordo com as ações que vem sendo desenvolvidas na Rebio Uatumã e 

como estas se refletem, ou como esperamos que se reflitam na sociedade. O Mapa 

Estratégico é amplo, permitindo inserir tanto as atividades que precisam quanto as 

que podem ser feitas pelos servidores em exercício, sempre considerando que a 

Rebio não escolhe os servidores em função de seus perfis. Assim, sempre há como 

recém chegados aderirem facilmente à gestão estratégica planejada, ao mesmo 

tempo que permite se adequar às novas perspectivas e mudanças de cenário. 

O método Balanced Scorecard (BSC) ou indicadores de desempenho balanceados 

teve ampla aceitação na gestão das unidades de conservação. Inicialmente, em 

2006, foi aplicado em sete unidades de conservação apoiadas pelo Programa 

ARPA, e depois em 2009, em outras oito unidades, entre as quais está a Reserva 

Biológica do Uatumã (Marques et al, 2012). Depois foi aplicado no ICMBio Sede com 

o SIGE (Sistema Integrado de Gestão Estratégica) e deste espraiado para 

praticamente todas as unidades de conservação e centros do instituto, além de 

unidades de conservação estaduais Brasil afora. Conceitualmente o método 

possibilita uma melhor avaliação de desempenho porque não se restringe aos 

objetivos finais, às perspectivas financeiras, no caso das empresas, ou na 

perspectiva do ambiente, no caso das unidades de conservação. Com indicadores 

de desempenho em outras perspectivas, o método permite uma visão integrada da 

estrutura organizacional e a descrição da estratégia e de seu acompanhamento. 

Temos grande apreço aos resultados, às tendências positivas, às metas alcançadas. 

Não é diferente na Rebio Uatumã. Todavia, vale a reflexão das palavras de Jakob 

Bernoulli (1654 – 1705) de que “não deveríamos avaliar as ações humanas com 

base nos resultados” (in Mlodinow, 2009). É mais confiável julgarmos as pessoas 

analisando suas habilidades e não apenas observando o placar, numa referência à 

aleatoriedade presente na probabilidade de se atingir determinado resultado ou não. 



Neste sentido, os objetivos e as metas traçadas em vários processos de seleção não 

são abandonados ou adaptados a cada revés, alteração do cenário ou mudança de 

equipe. 

No atual estado da gestão da Rebio Uatumã, a concepção da estratégia possível de 

ser formulada combina com aquela apresentada por Mintzberg (2010), que a define 

como um padrão, não um plano. A missão, visão de futuro e o desdobramento das 

metas transparecem a cultura da unidade, a forma que ela se relaciona com a 

sociedade e como desenvolve suas ações. Importante frisar que apesar de 

alterações na equipe e conjuntura econômica, muitos aspectos do planejamento 

estratégico, do relacionamento interpessoal, das ações desenvolvidas com o 

entorno, das instituições parceiras permanecem. Este modo de ser faz parte da 

cultura da Rebio Uatumã! 

Os planos geralmente extrapolam muito a capacidade de execução, contrariando o 

adágio que ele “o plano” só vale a pena se puder ser executado (Bossidy & Charan, 

2010. pág 33). Não é a realidade da gestão das unidades de conservação, cujos 

planos são sujeitos às mais variadas influências, desde variações locais como um 

novo projeto de desenvolvimento, uma expansão urbana, remoção de servidores 

aos contumazes contingenciamentos orçamentários. Os planos são os ideais, a 

execução é o possível! Entretanto, a impossibilidade de execução não invalida o 

plano, pois ele é pensado pela organização como um direcionador, que pode ser 

construído em partes, em avanços pontuais, somando esforços em sentido da 

implementação plena. Claro que há reveses e às vezes derrotas. Na Rebio Uatumã 

o plano global, mesmo não sendo totalmente executável na atual conjuntura, 

propicia a alocação de recursos humanos e financeiros de forma integrada. 

Lidar com estas contingências na gestão da unidade de conservação passa pela 

prática da gestão adaptativa, utilizando princípios de Hope et al. (2011), que podem 

ser resumidos assim: 

- Definição equipe em função de uma causa: é o que há no Instituto em geral e na 

Rebio em particular; 

- Compartilhamento da governança: usar os valores e o bom-senso mais que regras 

e normas rígidas; 



- Trabalhar com transparência: facilitar a tomada de decisão racional, por haver 

informações compartilhadas; 

- Promover a confiança nas equipes, para que melhorem o desempenho e 

gerenciem detalhes e tomem as melhores decisões possíveis; 

- Definir objetivos ambiciosos e de longo prazo, invés de fixo e de curto prazo; 

- Promover recompensas e reconhecimento em função do desempenho no trabalho; 

- Planejar como um processo contínuo e participativo; 

- Coordenação dinâmica, adaptável às mudanças; 

- Controle com feedbacks constantes e rápidos, sem se preocupar com desvios do 

plano; 

 

Estes princípios parecem os mais adequados à gestão da Rebio Uatumã, por vários 

dos motivos que se pretende apresentar neste trabalho. 

4 - RESULTADOS ALCANÇADOS 

4.1 – DIRETRIZES ESTRATÉGICAS 

As diretrizes norteadoras da estratégia da Rebio Uatumã são definidas, 

primeiramente pelo Decreto de Criação, pela missão e visão de futuro. Estas últimas 

escritas em 2009 e revisadas em 2015. 

 

Objetivo da Rebio Uatumã (Decreto nᵒ 99.277 de 06 de junho de 1990) 

Proteger amostra representativa dos ecossistemas das bacias dos Rios Uatumã e 

Jatapu, com todos os seus recursos naturais. 

 

O texto da missão notoriamente se baseia no objetivo de criação e inclui a 

motivação subliminar, que visava a compensação dos impactos ambientais 

provocados pela usina hidrelétrica de Balbina, além de favorecer um dos marcos da 

unidade, que é a integração com as unidades vizinhas e os projetos de pesquisa que 

vem sendo realizados. 

 



Missão da Rebio Uatumã (2009) 

Proteger uma amostra significativa da floresta amazônica em composição com as 

demais áreas protegidas da bacia do Rio Uatumã, minimizando os efeitos do seu 

barramento e gerar conhecimento sobre a natureza. 

 

Alguns conceitos foram discutidos neste processo que resultaram em modificações, 

ou manutenções do texto, com justificativas relevantes. 

1. Representativa vs. Significativa: Significativa, porque para ser representativa, 

precisaria ter florestas que representassem diferentes ambientes da Amazônia. 

2. Floresta amazônica vs. Bioma amazônico: Floresta, por ser termo popular e é 

compreendida incluindo as campinas, cursos d’água, cachoeiras, grutas, etc. 

3. Bacia do Rio Uatumã vs. Outra delimitação: Permaneceu bacia do Uatumã 

porque o Rio Jatapu é afluente do Uatumã e as outras áreas protegidas que nos 

referimos tem uma parte drenando para o Uatumã, com exceção de pequenos 

parques urbanos do Município de Presidente Figueiredo. Na falta de melhor 

denominação, ficou Uatumã. 

4. Unidade de Conservação vs. Áreas Protegidas: permaneceu Áreas 

Protegidas, pois consideramos a Terra Indígena Waimiri Atroari. 

5. Sai o termo minimizando, porque a UC não minimiza os efeitos do 

barramento. 

6. Incluímos o desenvolvimento socioambiental no entorno, porque grande parte 

das atividades da Rebio Uatumã vai nesse sentido. Compreendemos entorno os 

municípios afetados pela Rebio, conforme roteiro do Plano de Manejo. 

7. Promover vs. Apoiar: Trocamos o verbo promover por apoiar, porque no 

processo transição dos convênios, a Rebio Uatumã deixou de ter um educador 

ambiental terceirizado, com perfil para atuar nos ramais, visando o desenvolvimento 

de alternativas de renda. Da mesma forma. Com os pescadores profissionais e 

operadores de turismo, cujas ações sempre foram apoiadas pela unidade, o verbo 

se torna mais adequado. Além disso, trata-se de recomendação do orientador desta 

prática. 

 



Missão da Rebio Uatumã (2015) 

Proteger uma amostra significativa da floresta amazônica em composição com as 

demais áreas protegidas da bacia do Rio Uatumã, gerar conhecimento sobre a 

natureza e os efeitos do barramento e apoiar o desenvolvimento socioambiental no 

entorno. 

 

A Visão de Futuro, para uma perspectiva de 5 anos, escrita em 2009, permaneceu 

inalterada em 2015. 

 

Visão de Futuro (2015-2020) 

Ser referência nacional na realização de pesquisas, na utilização da integração com o 

entorno como ferramenta de conservação da natureza e na implementação de um 

programa de proteção eficiente. 

 

A visão de futuro abrange três aspectos da gestão da unidade de conservação, 

pelas quais podemos nos considerar uma referência: a realização de pesquisas, a 

integração com o entorno e a proteção da unidade. Todos estes aspectos são 

marcantes da Rebio. Na visão da equipe, alguns pontos foram alcançados ou estão 

à caminho neste período. A visão de futuro não precisa ser alterada porque 

queremos atingir a excelência nestes aspectos da gestão da unidade de 

conservação. 

Em relação à realização de pesquisas, a Rebio Uatumã muito contribui para o 

conhecimento dos impactos derivados da instalação de grandes usinas hidrelétricas 

na Amazônia. Esta questão é de suma relevância para o Bioma Amazônico e 

Balbina é um caso clássico de impactos que, além dos óbvios gerados pelo 

barramento, ainda continuam depois de 25 anos de operação. Há poucas unidades 

de conservação com este potencial de pesquisa e com o grande número de estudos 

já realizados no lago e ilhas da Rebio Uatumã e sua zona de amortecimento. 

Quanto à integração com o entorno consideramos sermos referência em relação à 

integração de dois conselhos, da Rebio Uatumã e APA Estadual Maroaga. Além de 

ser de esferas diferentes, trata-se de um conselho deliberativo e outro consultivo. 

Outra referência em relação à integração se refere à co-gestão com a Terra 



Indígena Waimiri Atroari. No nosso caso, a convivência e cooperação da 

comunidade indígena com a proteção da Rebio Uatumã são de suma importância, 

como demonstrado pelos inúmeros termos e convênios assinados entre as partes. 

Por fim, a Rebio estabeleceu acordos com os pescadores para o estabelecimento do 

ordenamento da pesca do lago de Balbina, na zona de amortecimento da Rebio. Em 

tempo, o ordenamento de pesca se restringe a áreas fora da Reserva Biológica. 

 

O programa de proteção é potencialmente uma referência para o ICMBio porque 

conta com funcionários terceirizados que auxiliam os fiscais do instituto, mantendo 

uma vigilância constante da unidade e grande parte da zona de amortecimento. 

Novamente, poucas unidades de conservação tem esse potencial para ampliar e 

otimizar a capacidade de proteção. 

4.2 – MAPA ESTRATÉGICO 

O mapa estratégico de longo prazo da Rebio Uatumã é uma adaptação das 

perspectivas propostas por Cabral (2012). Sua elaboração vem desde 2009, com 

adaptações pontuais e uma revisão mais profunda em 2011 e outra agora em 2015, 

que resultou na configuração apresentada abaixo. 



 

Figura 12: Mapa Estratégico da Rebio Uatumã - Revisado em 2015 

A configuração nessas cinco perspectivas foi concebida pela equipe em 2009 e 

usado por este período por se adequar perfeitamente às necessidades da Rebio 

Uatumã para atingir a Visão de Futuro. Esta configuração parte da lógica segundo a 

qual o mapa representa os resultados intermediários que levam ao rumo estratégico, 

para o cumprimento da visão e missão. Os objetivos estratégicos são pragmáticos, 

de fácil compreensão para os funcionários da unidade e facilitam o desdobramentos 

em planos de ação. De certa forma, todos eles poderiam ser reagrupados nas 

perspectivas tradicionais dos mapas estratégicos utilizados, quais sejam: recursos, 

aprendizado, internos, usuários e ambiente. 

As perspectivas dos recursos se equiparam entre os mapas da Rebio Uatumã e os 

tradicionais. Porém, a perspectiva do aprendizado não está inserida no mapa de 

forma explícita porque foi considerada um objetivo estratégico vago, já que em 

várias, se não em todos os objetivos estratégicos está implícita a necessidade de 



aperfeiçoamento de pessoal, seja nas perspectiva de recursos, onde se carece 

aprender a fazer os termos para se obter os recursos e a maneira de se executá-los; 

no aprendizado para aperfeiçoar a infraestrutura e a gestão da informação; quanto 

na lida com os processos internos. Todos eles carregam certa necessidade de que 

haja pessoas na unidade com habilidades especiais para sua realização. 

Eventualmente essas habilidades precisam ser buscadas na forma de treinamento, 

parcerias ou programa de voluntários. A inclusão da perspectiva da gestão da 

informação no mapa exprime a importância estratégica que deve ser dispensada ao 

tratamento dos dados oriundos de anos de pesquisas e atividades de fiscalização. 

Mesmo se tratando de um processo interno, seu desdobramento no mapa reforça as 

especificidades de cada item e como isso deve ser buscado por cada uma das 

coordenações que compõem a gestão da Rebio Uatumã. Os processos suporte são 

colocados de forma genérica, mas tem clara tendência a interagir com os usuários, 

sejam pesquisadores, conselheiros, associações do entorno e entidades publicas e 

privadas que compartilham ações que afetam a gestão da Rebio Uatumã. A 

perspectiva de usuários está inserida na perspectiva dos processos finalísticos, na 

forma de apoio à pesquisa, os principais usuários da Rebio Uatumã, na promoção 

da educação ambiental e do monitoramento participativo de desembarque 

pesqueiro. Finalmente, na perspectiva do ambiente está todo um processo envolvido 

para garantir a efetiva proteção da Rebio Uatumã e sua zona de amortecimento, que 

inclui a gestão participativa, o ordenamento pesqueiro, o uso de tecnologias 

avançadas na comunicação e transporte, no fortalecimento da equipe, no uso 

inteligente das informações dos bancos de dados e nas ações de educação 

ambiental. 

Em relação ao mapa estratégico de 2009, não houve alteração nas perspectivas, 

uma vez que são perfeitamente compreendidas pelos funcionários da unidade e por 

vários usuários, já familiarizados com o mapa. Houve a inclusão da melhoria da 

gestão documental, pois foi identificada como problema para a gestão de excelência, 

além do ordenamento pesqueiro, que estava restrito à coordenação de proteção. 

Porém, com a publicação da norma, abrange vários aspectos da gestão, como a 

educação ambiental, o banco de informações derivado do monitoramento, a 

assinatura de acordos, o apoio ao desenvolvimento do entorno e a própria proteção 



da unidade. Outras mudanças se deram na redação dos objetivos, seja para 

atualizá-la em função da nova conjuntura ou para deixar mais claro o que se 

pretende. 

Os quadros do mapa estratégico são comentados a seguir, descrevendo a 

motivação de sua inclusão no mapa estratégico, pois alguns deles não foram 

desdobrados em objetivos estratégicos, pela impossibilidade de medição ou 

implantação, mas que a equipe considera relevante para a unidade. 

Na perspectiva dos recursos o quadro de pessoas se atenta à atração, uma vez que 

há sempre falta de servidores. Uma forma que a Rebio 

Uatumã tem de estimular a vinda de servidores é o 

contrato de comodato com a Amazona Energia, que cede casas para as famílias de 

servidores ou contribuidores. O programa voluntariado é fator de atração de mão-de-

obra qualificada, ao passo que permite a interação com a sociedade. Os termos 

retenção e desenvolvimento se referem especialmente aos funcionários 

terceirizados, contratados pela Associação Comunidade Waimiri Atroari, visando a 

diminuição da rotatividade porque para trabalhar no lago da UHE Balbina, é preciso 

conhecer a paisagem, considerando quase 400 mil hectares e mais de 3 mil ilhas; 

saber navegar entre a cacaia e ter treinamento para os procedimentos de 

abordagem. 

Os aportes financeiros aqui considerados são os oriundos da compensação 

ambiental, especialmente da empresa responsável pela operação da UHE Balbina. 

Há inúmeros empecilhos que vem dificultando, ora o 

aporte, ora a execução. Por isso, tem ambos os verbos 

destacados neste quadro. Também se refere à execução dos recursos do ICMBio e 

Programa ARPA, então com menor ênfase no aporte, que não é de competência da 

unidade. 

Melhorar a eficiência dos recursos tem a ver com a priorização 

das atividades, a economia inteligente, que visa não apenas o 

menor preço, mas a relação custo qualidade inserida na equação e a utilização dos 

equipamentos de forma adequada, que vem ao encontro da necessidade de 

aperfeiçoamento e desenvolvimento das pessoas. 



Em relação à perspectiva da infraestrutura há referência às 

bases e escritório, ao sistema de comunicação e aos meios de 

transporte. Além da manutenção necessária, precisa-se constantemente atualizar os 

sistemas, ficando por isso o verbo melhorar, como uma constante em busca da 

excelência. No planejamento da unidade havia a proposta de construção de mais 

duas bases, cuja proposta foi suspensa pela necessidade de grande quantidade de 

pessoas para mantê-las. Hoje, a perspectiva é de se ter bases móveis, que 

diminuem a necessidade de pessoal, são mais eficientes na estratégia de proteção e 

envolvem menor custo de construção. Este objetivo estratégico também se refere 

aos acampamentos e pontos de apoio à pesquisa, monitoramento e fiscalização 

dispersos pelo lago e Rebio. 

A referência específica ao sistema de comunicação da Rebio 

se deve ao gargalo que isso representava e o custo que 

envolvia. Usava-se telefone satelital, que era extremamente 

caro e por isso usado com parcimônia que afetava a operação, não havia sistema 

redundante e ficava restrito às bases, alijando pesquisadores, colaboradores e 

funcionários. Perdia-se horas em esperas inúteis por falta de comunicação, havia 

riscos de se ficar à deriva no lago, etc. Os termos ampliar e modernizar - para 

substituir o antigo implantar - foram propostos porque o sistema entre 2012 e 2013 

foi implantado e funciona adequadamente para comunicação por voz, mas pretende-

se ampliar para transmissão de dados e atingir maior amplitude na área de ação da 

Rebio.  

Outro tema específico em relação à infraestrutura se refere ao transporte, outro 

gargalo da Rebio, pois o custo envolvido é muito grande, pois todo trabalho é feito 

por água. Neste cenário se pretende usar formas alternativas de propulsão, como 

barcos elétricos, que estão para serem testados. 

Quanto à gestão da informação, foram consideradas três situações: 

manter atualizado os bancos de dados da pesquisa e proteção, uma 

vez que já existem em planilhas, com todas as informações que 

necessitamos acessíveis. Embora estejam sendo realizados, estes 

objetivos estratégicos foram mantidos pela relevância e para 

que eventuais trocas na equipe não afetem sua realização. 



Para os bancos de dados sobre as atividades de integração com o entorno e SIG, 

embora disponíveis, não estão centralizadas e por isso não são um banco de dados. 

Finalmente, usou-se o verbo melhorar a gestão documental, pois o arquivo-morto já 

foi iniciado algumas vezes, mas ainda há demora em acessar certos documentos do 

passado. Também é necessário sistematizar a rotina de documentos atuais, cuja 

resposta muitas vezes ultrapassa o tempo legalmente estabelecido.  

Os processos de suporte usam expressões amplas como estabelecer parcerias, 

integrar e fortalecer. Tem assim forte influência na gestão da unidade de 

conservação. O estabelecimento de parcerias foca em entidades como prefeitura 

municipal, associação de pescadores e os centros de pesquisa e ensino são INPA, 

UFAM e IFAM. O objetivo de fortalecer existe, justamente porque já há 

relacionamentos estabelecidos, mas não são formalizados por termos de 

reciprocidade ou outros instrumentos legais. 

Da mesma forma se pretende o fortalecimento do relacionamento com áreas 

protegidas do entorno, considerando principalmente a APA Estadual Caverna do 

Maroaga e a RDS Uatumã. Com a primeira em estágio de parceria muito mais 

adiantado, com o qual compartilhamos as reuniões dos conselhos. 

 

Como co-gestor da Rebio Uatumã se considera a Associação Comunidade Waimiri 

Atroari (ACWA), que gere os recursos da compensação ambiental e é parceira na 

sustentação da unidade. 

O ordenamento da pesca virou processo geral da Rebio por decisão tomada em 

2010, com o aprofundamento dos estudos para a publicação de acordo de pesca no 

reservatório da UHE Balbina, publicado em 2014, pela Secretaria de 

Desenvolvimento Sustentável do Estado do Amazonas SDS/AM. Faz parte um 

grande número de ações, de educação ambiental, de monitoramento, de 

desenvolvimento sócio-econômico e de proteção da unidade. 

Já os processos finalísticos, na perspectiva do ambiente e sociedade, são claros 

quanto às ações que devem ser executadas, como o apoio à pesquisa, a realização 

do monitoramento do desembarque pesqueiro e da biodiversidade (protocolo local e 



global, respectivamente), garantir a proteção da unidade e promover o 

desenvolvimento e a educação ambiental no entorno. 

 

Com essas ações, pretende-se atingir a Missão de Futuro, conforme estabelecido 

pela equipe gestora da unidade. 

 

4.3 – DESDOBRAMENTO DO MAPA ESTRATÉGICO EM OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

Neste item se pretende apresentar os objetivos estratégicos, desdobrados em 

indicadores de desempenho ou de acompanhamento e em metas, para o período de 

2015 a 2020. Alguns deles são continuidades daqueles estabelecidos em 2009, 

outros em 2011 e outros ainda agora em 2015. Depois, estes objetivos estão 

vinculados às medições mostrados nos gráficos de gestão à vista, com comentários 

sobre o desempenho da UC. 

O objetivo estratégico da perspectiva dos recursos financeiros foi desdobrado em 

três indicadores, como mostra a Tabela 1. Os recursos arrecadados em 2011 se 

referem ao antigo convênio com a Amazonas Energia, os de 2013 e 2014 ao Termo 

de compromisso assinado em 2013 e os de 2015 se referem ao Acordo de 

Cooperação Técnica assinado entre o ICMBio, Associação Comunidade Waimiri 

Atroari e Ministério Público Federal (Tabela 1, Figura 13). 

  



Tabela 1: Tabela 1: Objetivo estratégico referente ao aporte e execução dos recursos financeiros 
(Perspectiva dos Recursos) 

 

 

Figura 13: Gráfico da arrecadação financeira 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Título Objetivo: 

Assegurar o aporte e a execução dos recursos financeiros 

Responsável: 

Coordenação de Gestão 

Descrição Objetivo: 

Assinar termos que garantam o aporte de recursos para a realização das atividades da Rebio Uatumã, no nível planejado e termos que 
garantam a sua execução. 

Indicadores: Descrição de como medir o Objetivo 

Indicador Método de Cálculo / Fórmula Origem dos Dados Periodicidade 

1.1 – Recursos aportados para execução na 
Rebio Uatumã 

Quantidade de recursos financeiros ou serviços recebidos pela 
Rebio Uatumã derivada de Termos e Convênios 

Processos Anual  

1.2 – Recursos executados de fontes 
alternativas 

Total de recursos financeiros executados em contratos da Rebio 
Uatumã. 

Processos Anual 

1.3 – Execução dos recursos do Programa 
ARPA 

Percentual de recursos executados/solicitados Sistema Cérebro Anual 

 

 

Metas: Quanto em Quanto tempo 

Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.1 – Recursos financeiros arrecadado Acompanhamento 

1.2 – Recursos financeiros executados 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80% 

1.3 – POA do ARPA executado 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 

 

Sistema de Gestão 

Data:  jul/15 Área:

Recurso arrecadado - Rebio Uatumã
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O segundo indicador, referente à execução desses recursos é mais facilmente 

descrito. Todos os recursos do antigo convênio assinado entre ICMBio e Amazonas 

Energia, que estava vinculado a um segundo convênio assinado entre o ICMBio e a 

ACWA foram executados, porque havia mecanismo para tal. Já os recursos do 

Termo de Compromisso assinado em 2013 não foram executados, porque não 

houve mecanismo para tal. Os recursos do Termo de Ajustamento de Conduta 

Ambiental - TACA, que foram depositados em 2015, estão sendo executados agora, 

a partir de julho de 2015. 

Em relação à execução dos recursos do Programa ARPA, as metas são 

estabelecidas em relação aos Planos Orçamentários Anuais (POAs), pela facilidade 

de obtenção dos dados e porque não condizem, exatamente, com os anos. Na figura 

14 é mostrada a comparação da execução da Rebio Uatumã em relação às médias 

de todas as unidades de conservação apoiadas pelo Programa. Se for considerada 

a comparação somente com as solicitações, a Rebio Uatumã tem 29% de execução 

contra 39 da média geral. Quando comparada somente a conta vinculada, a Rebio 

Uatumã executou, até o momento, 63 % contra 29 % da média geral. 

 

Figura 14: Gráfico da execução dos recursos do Programa ARPA 

Sistema de Gestão 

Data:  jul-15 Área:

Percentual de recursos executados do Programa ARPA
Responsável pela Meta: Gilmar Administração
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O Programa de voluntários, assim como vários outros, foi afetado pela redução dos 

recursos financeiros em 2012, tendo que ser reestruturado, com remanejamentos 

para ser suportado pelo Programa ARPA, onde não havia previsão orçamentária. 

Todavia, mantivemos as metas estabelecidas em 2011, mesmo sendo difíceis de 

serem atingidas na atual conjuntura. 

Tabela 2: Objetivo estratégico referente ao engajamento de voluntários nos programas de pesquisa,  
proteção, integração e gestão (Perspectiva dos recursos e dos usuários). 

 

 

Figura 15: Gráfico do número total de voluntários em atividade na Rebio Uatumã. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Título Objetivo: 

Engajar voluntários na Gestão da Rebio Uatumã – AM, através do Programa 
Voluntariado da UC. 

Responsável: Coordenação de Gestão 

Descrição Objetivo: 

Oferecer a prestação de serviço voluntário, auxiliando o desenvolvimento das atividades da UC, oportunizando 
experiências em unidades de conservação e a participação da sociedade na gestão da UC. 
Indicadores: Descrição de como medir o Objetivo 

Indicador Método de Cálculo / Fórmula Origem dos Dados Periodicidade 

Nº de voluntários em atividades de Geração de 
Conhecimento (Pesquisa e Monitoramento) da UC 

Nº de voluntários engajados  
Planos de Trabalho e Previsão 

Anual de Voluntários 
Anual 

Total de voluntários recebidos na UC  Nº de voluntários recebidos 
Termos de Adesão ao Serviço 

Voluntário da UC 
Anual 

Metas: Quanto em Quanto tempo 

Voluntários 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Nº de voluntários na pesquisa 04 04 05 05 06 06 08 08 08 08 

Nº total de voluntários 10 10 12 12 12 12 12 12 12 12 

 

Sistema de Gestão da Reserva Biológica Uatumã - AM

Data:  jul-15 Área:
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No processo de revisão da gestão da Rebio Uatumã, foram identificados gargalos 

que limitam o desempenho da unidade. Estes são apresentados nos objetivos 

estratégicos abaixo. Em relação à assinatura de termos e acordos, vimos a 

necessidade da formalização para que a mudança nas equipes não afete as 

parcerias, hoje estabelecidas muito mais em função das pessoas que das 

instituições. Em relação à sistematização dos processos também vale o argumento 

da sua personificação. Como se espera mudanças na equipe, a sistematização e 

elaboração de fluxogramas facilita a transmissão das responsabilidades. Já o tempo 

de resposta apresenta também implicações legais no desempenho da UC. 

Tabela 3: Objetivo estratégico referente à assinatura de termos e acordos de cooperação 
(Perspectiva dos processos de suporte) 

 
Tabela 4: Objetivo estratégico referente à gestão documental e de fluxogramas de processo da 
unidade (Perspectiva da Gestão da Informação). 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Título Objetivo: 

Formalizar termos e acordos 

Responsável: 

Coordenação de Gestão 

Descrição Objetivo: 

Assinar termos e acordos com parceiros da Rebio Uatumã para atuação em áreas como monitoramento, proteção, pesquisa e gestão da 
unidade de conservação. 

Indicadores: Descrição de como medir o Objetivo 

Indicador Método de Cálculo / Fórmula Origem dos Dados Periodicidade 

1.1 – Termos assinados Número de termos assinados e em vigor no período Processos Anual  

 

 

Metas: Quanto em Quanto tempo 

Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.1 – Número de termos assinados em vigor 2 3 4 5 5 5 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Título Objetivo: 

Sistematização dos Processos 

Responsável: 

Coordenação de Gestão 

Descrição Objetivo: 

Sistematizar em fluxogramas os processos da Rebio Uatumã. Trata-se de formalizar os procedimentos que devem ser adotados e os 
prazos que deverão ser cumpridos pelos responsáveis pelos processos 

Indicadores: Descrição de como medir o Objetivo 

Indicador Método de Cálculo / Fórmula Origem dos Dados Periodicidade 

1.1 – Processos sistematizados Número de processos sistematizados Fluxogramas a vista Anual  

1.2 – Tempo de resposta a 
documentos/solicitações. 

Tempo médio em que é formulada a resposta a documentos 
recebidos pela Rebio Uatumã pelo sistema SGDOC e documentos 
externos cadastrados no sistema. 

SGDOC Anual / com 
acompanhame
nto mensal 

 

 

Metas: Quanto em Quanto tempo 

Indicador 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.1 – Número de processos sistematizados 3 5 6 7 8 10 

1.2 – Tempo de resposta a 

documentos/solicitações 
Acompanhamento 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias 30 dias 

 



O quórum das reuniões do conselho consultivo da Rebio Uatumã é um bom exemplo 

de como a dedicação se reflete no desempenho. Entre os anos de 2009 e 2012 

havia um Educador Ambiental, Paulo Bonassa, com contrato terceirizado, com 

dedicação ao Conselho e atividades afins. Isto corresponde da primeira à 17ª 

reunião. Com mais dedicação, atingia-se mais facilmente o quórum da meta. Há 

outra tendência mostrada no gráfico, que é a diminuição paulatina do quórum a partir 

das primeiras reuniões após a renovação: primeira gestão da 1ª à 9ª reunião; 

segunda gestão da 10ª à 17ª e terceira gestão, da 18ª à 23ª reunião. Há pessoas 

que se mudam das comunidades, trocas de servidores em órgãos públicos e 

mudanças nas organizações civis, que diretamente afetam o quórum. 

 

Tabela 5: Objetivo estratégico referente à gestão participativa através do conselho consultivo. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Título Objetivo: 

Socializar a gestão da Rebio através do Conselho Consultivo 
Responsável: 

Programa de Integração 
Descrição Objetivo: 
Aumentar a participação da sociedade na gestão por meio da criação de um fórum oficial de discussão e representação social. 
Indicadores: Descrição de como medir o Objetivo 

Indicador Método de Cálculo / Fórmula Origem dos Dados Periodicidade 

Número de encaminhamentos Total de encaminhamentos finalizados Atas das reuniões / Mapa de 
encaminhamentos 

Anual/ Acompanhamento por reunião 

Quórum nas reuniões N° de Conselheiros Presentes 
(cadeiras) 

Lista de presença Anual/ Acompanhamento por reunião 

Número de presentes nas reuniões Total de presentes Lista de presença Anual/ Acompanhamento por reunião 

Grau de satisfação dos conselheiros Média das notas Questionário de avaliação da gestão 
do Conselho 

Anual/ Acompanhamento por reunião 

Metas: Quanto em Quanto tempo 

Conselho Consultivo 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Nº Encaminhamentos Acompanhamento 

Quórum das Reuniões 19 19 19 20  20  20  20 2/3 cad. 2/3 cad. 2/3 cad. 2/3 cad. 2/3 cad. 

Nº Presentes Acompanhamento 

Grau de Satisfação -- 7,5 7,5 7,5 8 8 8 8 8 8 8 8 

 



 

Figura 16: Gráfico do quórum do conselho consultivo 

O desempenho da unidade no que se refere ao programa de Educação Ambiental 

também reflete a composição da equipe. As metas do programa foram alinhadas 

com as do SIGE/ICMBio e podiam ser realizadas em função da atividade de dois 

educadores ambientais, contratados com recursos do convênio para atuarem na 

Rebio Uatumã. Com o desligamento desses dois funcionários, logo se percebeu ser 

impossível atingir a meta de 3 eventos por mês, reduzindo-a para um evento por 

mês, em média. Todavia, o número de pessoas atingidas era facilmente atingida, o 

que fez com que a meta fosse mantida em 360 pessoas por ano. 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Gestão da Reserva Biológica Uatumã - AM

Data:  jul-15 Área:

Histórico: quórum das reuniões do Conselho Gestor
Responsável pela Meta: Gilmar Conselho Gestor
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Tabela 6: Objetivo estratégico referente à educação ambiental (Perspectiva dos processos finalísticos 

/ sociedade). 

 
 

Figura 17: Gráfico do número de eventos e de 
participantes em ações de educação ambiental 

A Rebio Uatumã destina grande parte dos esforços para as atividades de pesquisa e 

monitoramento, pois existe um ambiente propício, um laboratório natural para os 

estudos dos efeitos do barramento sobre o ambiente e tem a facilidade de acesso a 

partir de Manaus um dos pontos fortes. Nesse sentido, o desdobramento dos 

objetivos estratégicos em indicadores e desempenho foram propostos e estão em 

uso na unidade. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Título Objetivo: 

Sensibilizar o entorno para a temática ambiental. 
Responsável: Coordenação de 

Integração 

Descrição Objetivo: 

Deverá ser indicado o somatório dos eventos e participantes em ações de educação e sensibilização ambiental. Essas ações envolvem todo o 
diálogo direto com a sociedade, como as capacitações do público envolvido com o Instituto, capacitações de conselheiros e eventos para 
elaboração de instrumentos de gestão, tais como elaboração participativa de plano de manejo, reuniões de conselhos, consultas públicas, ações 
de planejamento integrado de proteção e ações de sensibilização de moradores das UCs e do entorno. 
Indicadores: Descrição de como medir o Objetivo 

Indicador Método de Cálculo / Fórmula Origem dos Dados Periodicidade 

Número de eventos de EA Somatório do número de eventos de EA 
que tem participação da Rebio Uatumã  

Relatório de atividades Anual/com acompanhamento mensal 

Número de participantes em eventos 
de EA. 

Somatório do número de participantes 
em eventos de EA que tem participação 
da Rebio Uatumã 

Relatório de atividades / Lista de 
presença 

Anual/com acompanhamento mensal 

Metas: Quanto em Quanto tempo 

Voluntários 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Nº de eventos de educação ambiental - - - 36 36 36 36 36 36 36 36 36 

Nº total de participantes em eventos de EA - - - 360 360 360 360 360 360 360 360 360 

 

Sistema de Gestão 

Data:  jul/15 Área:

N° Participantes em Eventos de Educação Ambiental
Responsável pela Meta: Gilmar Programa de Educação Ambiental
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Tabela 7: Objetivo estratégico referente ao estímulo das pesquisas (Perspectiva dos Processos 
Finalísticos / Pesquisadores / Usuários). 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Título Objetivo: 

Estimular o desenvolvimento de pesquisas na Rebio do Uatumã 

Responsável: 

Programa de Conhecimento 

Descrição Objetivo: 

Ter um grupo adequado de pesquisadores e instituições de pesquisas parceiras da Rebio do Uatumã, interessados em colaborar 
com a produção de conhecimento. 

Indicador (es): (Descrição de como medir o Objetivo) 

Indicador Método de Cálculo / Fórmula Origem dos Dados Periodicidade 

1.1 – Nº de instituições de pesquisa 
em atividade na Rebio do Uatumã 

Soma do número de instituições que desenvolveram alguma 
atividade de pesquisa na UC. Inclui as solicitações no SISBIO 
homologadas e expedições a campo com autorizações de anos 
anteriores. 

SISBIO, relatórios de atividades, 
banco de dados da pesquisa 

Anual  

1.2 – Nº de pesquisadores em 
atividade na Rebio do Uatumã 

Soma do número de pesquisadores, técnicos e voluntários 
envolvidos em atividades de pesquisa na Rebio e ZA. 
Somatório de pesquisadores, voluntários e técnicos; exclui 
auxiliares, barqueiros e afins 

Controle de ingresso Anual 

1.3 - Nº de  novas linhas de pesquisa 
autorizadas 

Nº de solicitações autorizadas. O dado é registrado a partir da 
emissão da autorização no SISBIO. 

SISBIO Anual 

1.4 – Nº de linhas de pesquisa 
efetivamente em atividade  

Soma do número de pesquisas (nº do SISBIO) que 
trabalharam na Rebio do Uatumã. 

Autorizações de Ingresso Anual 

 

 

Meta (s): (Quanto em Quanto tempo) 

Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1.1 (Gráf.1) 7 8 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

1.2 (Gráf.2) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

1.3 (Gráf. 3) 12 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

1.4 (Gráf. 4) 12 12 12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 

 



 

Figura 18: Gráfico do número de instituições de pesquisa em atividade na Rebio Uatumã 

 

Figura 19: Gráfico do número de pesquisas autorizadas na Rebio Uatumã 

Sistema de Gestão 

Data:  jul-15 Área:
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Sistema de Gestão 

Data:  jul/15 Área:

Nº de Solicitações de Pesquisa Autorizadas na Rebio
Responsável pela Meta: Cesar Pesquisa
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Figura 20: Gráfico do número de pesquisas efetivamente em andamento na Rebio Uatumã 

 

Tabela 8: Objetivo estratégico referente à infraestrutura de apoio à pesquisa 

 

Sistema de Gestão 

Data:  jul/15 Área:

N de linhas de pesquisa em andamento na UC e zona de amortecimento
Responsável pela Meta: Cesar Pesquisa
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Título Objetivo: 

Melhorar as condições para a realização de pesquisas na Rebio do Uatumã 

Responsável: 

Programa de Conhecimento 

Descrição Objetivo: 

Melhorar a infraestrutura disponível e aumentar os recursos disponíveis para apoiar a realização de pesquisas na Rebio do Uatumã  

Indicador (es): (Descrição de como medir o Objetivo) 

Indicador Método de Cálculo / Fórmula Origem dos Dados Periodicidade 

2.1 – Nível de satisfação dos pesquisadores 
em atividade na Rebio do Uatumã 

Qualificação atribuída às contrapartidas oferecidas pela Rebio aos 
pesquisadores e qualidade e agilidade do atendimento das demandas 
e dos produtos.. 

Questionário de satisfação dos 
pesquisadores. 

Anual  

2.2 – Montante de recursos financeiros 
aplicados na realização de pesquisa e 
monitoramento na Rebio do Uatumã. 

Total de recursos financeiros aplicados na realização de pesquisas e 
monitoramento na Rebio do Uatumã.. 

Requisições e prestação de 
contas 

Anual 

 

 

Meta (s): (Quanto em Quanto tempo) 

Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2.1 (Gráf.5) Acompanhamento 

2.2 (Gráf.6) 25 mil 50 mil 55 mil 60 mil 65 mil 70 mil 75 mil 75 mil 75 mil 75 mil 80 mil 80 mil 

 



 

Figura 21: Gráfico dos recursos executados pela Rebio Uatumã no apoio à pesquisa e monitoramento 

 

Tabela 9: Objetivo estratégico referente à gestão do conhecimento 

 

Sistema de Gestão 

Data:  jul/15 Área:

Recurso executado - Programa de Conhecimento 
Responsável pela Meta: Cesar Pesquisa
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Título Objetivo: 

Aprimorar a Gestão do Conhecimento da Rebio do Uatumã 

Responsável: 

Programa de Conhecimento 

Descrição Objetivo: 

Obter informações para estabelecer prioridades no apoio às pesquisas e estimular a produção científica na Rebio do Uatumã 

Indicadores: (Descrição de como medir o Objetivo) 

Indicador Método de Cálculo / Fórmula Origem dos Dados Periodicidade 

3.1 – Mapa dos grupos taxonômicos 
estudados. 

Somatório dos grupos taxonômicos estudados. Utilizar como 
unidade de medida o menor nível descrito nas solicitações de 
pesquisa. 

SISBIO, solicitações de pesquisa Anual  

3.2 – Nº de publicações realizadas com 
dados obtidos na Rebio do Uatumã e ZA 

Considera as publicações da unidade organizacional: resumos 
em eventos científicos, artigos em revistas com ISSN e 
capítulos/livros com ISBN. A execução desse indicador deverá 
ser feita no mês da publicação.  

Lattes Anual 

3.3 – Número de eventos de cunho científico 
que a UC participa 

Presença de funcionários em eventos de cunho científico Relatórios de Viagem Anual 

 

 

Metas: (Quanto em Quanto tempo) 

Indicador 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

3.1 (Gráf.7) Acompanhamento 

3.2 (Gráf. 8) Acompanhamento 

3.3 (Gráf. 9)  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

 



Existe nos gráficos de desempenho das atividades de pesquisa um pico no ano de 

2011, quando se fez uma divulgação em várias universidades e centros de pesquisa 

Brasil afora sobre as características e possibilidades da Rebio Uatumã. Isso resultou 

num grande número de solicitações de autorização de pesquisa e se refletiu nos 

anos seguintes. Também os gráficos manifestam uma menor aplicação de recursos 

no ano de 2013, quando não houve a possibilidade de execução dos recursos 

obtidos pelo Termo de Compromisso assinado com a Amazonas Energia. Depois, 

com rearranjo feito com os recursos do Programa ARPA, novamente a unidade teve 

capacidade de investimento, especialmente para aquelas linhas de pesquisa 

consideradas prioritárias para a gestão da unidade de conservação. 

 

 

Figura 22: Gráfico do número de participações da UC em eventos de cunho científico 

 

 

Sistema de Gestão 

Data:  jul/15 Área:
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No ano de 2014 iniciou-se também o programa de monitoramento da biodiversidade 

e do desembarque pesqueiro. Esta é uma forma de melhor utilizar as respostas do 

ambiente para a gestão da unidade de conservação e interagir com os usuários, 

especialmente os pescadores profissionais que atuam legalmente na margem direita 

do reservatório da UHE Balbina. A interação com pescadores, alguns dos quais, que 

eventualmente, de forma ilegal, pescam na margem esquerda do mesmo 

reservatório, na Rebio e na zona interditada para pesca também é importante para a 

unidade. 

 

Tabela 10: Objetivo estratégico referente ao monitoramento ambiental 

 

O protocolo mínimo tinha como meta a implantação de uma unidade amostral por 

ano, que somada requer 13 campanhas: 10 para censo de mamíferos e aves 

cinegéticas, 2 para borboletas frugívoras e uma para instalação da cruz-de-malta 

para a fitossociologia. Para o ciclo completo, em 2014, faltou a instalação de duas 

unidades amostrais para a vegetação. 

Para as campanhas de desembarque pesqueiro, estabeleceu-se a meta de 3 dias 

por semana em dois portos de desembarque. O processo iniciou em setembro de 

2014. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

Título Objetivo: 

Monitorar a Biodiversidade 

Responsável: 

Programa de Conhecimento 

Descrição Objetivo: 

Monitorar a biodiversidade usando o protocolo COMOB e o desembarque pesqueiro, seguindo o protocolo definido no curso de 
monitoramento do desembarque pesqueiro. 

Indicador (es): (Descrição de como medir o Objetivo) 

Indicador Método de Cálculo / Fórmula Origem dos Dados Periodicidade 

4.1 – Número de parcelas e parâmetros 
monitorados 

Somatório dos grupos taxonômicos estudados em relação às 
parcelas: são três parcelas, no mínimo, com 2 campanhas 
anuais para borboletas e 10 para mamíferos e aves cinegéticas 
e 1 campanha quinquenal para plantas arbóreas. 

Relatório de Monitoramento Anual  

4.2 – Número de dias monitorando o 
desembarque. 

Número de dias que há monitores nos portos de desembarque 
de pescado no lago de Balbina; são dois portos e 3 dias por 
semana, durante 8 meses. 

Relatório de Monitoramento do 
Desembarque 

Anual / 
Trimestral 

4.3 – Número de Instituições Parceiras no 
Monitoramento 

Somatório das instituições que participam do monitoramento 
da biodiversidade e do desembarque pesqueiro. 

Atas das reuniões / acordos 
assinados 

Anual 

 

 

Meta (s): (Quanto em Quanto tempo) 

Indicador 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

4.1 (Gráf.10) 
13 26 39 39 39 39 39 

4.2 (Gráf.11) 216 216 216 216 216 216 216 

4.3 (Gráf. 12) Acompanhamento 

 



 

Figura 23: Gráfico do número de campanhas de monitoramento do protocolo mínimo. 

 

Figura 24: Gráfico do número de dias de monitoramento do desembarque pesqueiro 

Sistema de Gestão 

Data:  jul/15 Área:

N de campanhas de monitoramento do protocolo mínimo
Responsável pela Meta: Gilmar Monitoramento
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O desdobramento do objetivo estratégico da proteção no lago da UHE Balbina 

reflete a condição de vigência do Convênio com a Amazonas Energia e com a 

Associação Comunidade Waimiri Atroari (ACWA) e as metas estabelecidas com o 

SIGE/ICMBio. Originalmente, o ICMBio propunha 360 dias de fiscalização por ano, o 

que seria factível se fosse considerado fiscalização a presença de agentes 

terceirizados nas bases. Porém, isso não refletiria esforço efetivo, que consiste em 

estratégias diversas para encontrar eventuais infratores, que muito bem podem 

evitar as cercanias das bases. Mesmo com a redução do efetivo e de se manter as 

bases ocupadas durante todo esse período sem recursos do convênio, somente se 

considerou os dias em que se fazia atividades específicas. Nem se procurou mudar 

a meta, mesmo sabendo-a inatingível no cenário que se apresentava. Manteve-se a 

meta para que fossem buscados meios de atingi-la. 

O acompanhamento dos autos de infração emitidos refletem em parte esse menor 

esforço e por outro lado, também, a estratégia de trabalhar nos portos, no ano de 

2014, na orientação para o cumprimento dos termos do acordo de pesca, e menos 

nas rondas da Rebio e zona interditada para pesca. 

 

 

Figura 25: Gráfico de acompanhamento do número de autos emitidos no lago de Balbina 

Sistema de Gestão 

Data:  jul-15 Área:

Acompanhamento dos Autos de Infração emitidos no Lago
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Figura 26: Gráfico do número de dias de fiscalização no lago da UHE Balbina 

 

Figura 27: Gráfico do número de agentes terceirizados em atividade na Rebio Uatumã 
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Sistema de Gestão da Reserva Biológica Uatumã - AM

Data:  15/07/2015 Área:Responsável pela Meta: Gilmar Klein Proteção
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O esforço de fiscalização, o menor número de autos é acompanhado pelo número 

de agentes em atividade no lago, como mostra o gráfico da Figura 27. Porém, não 

explica tudo, pois comparativamente 2011 e 2013, há proporcionalmente uma 

inversão da correlação, porque se mudou a estratégia de fiscalização, muito mais 

voltada à otimização dos recursos em detrimento de rondas ostensivas, 

anteriormente praticadas pelos agentes terceirizados. 

Os dados de 2015 iniciam no mês de julho, quando se iniciaram as contratações de 

agentes de campo com recursos do termo de cooperação técnica assinado entre 

ICMBio, ACWA e MPF. Serão, pelo menos 7 agentes terceirizados contratados com 

esses recursos. 

Durante o período de poucos recursos, as atividades puderam ser mantidas com 

recursos do Programa ARPA, e em grande parte com o estabelecimento de 

parcerias, principalmente com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Sustentabilidade (SEMMAS) do município de Presidente Figueiredo, cujo efetivo 

permitia montar equipes mínimas para a realização das atividades de fiscalização. 

 

Tabela 11: Objetivo estratégico referente à fiscalização na zona de amortecimento, nos ramais e 
rodovias. 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Título Objetivo: 
Monitoramento e fiscalização de terra firme, estradas, ramais e ilhas   

Responsável: 
Coordenação de Proteção 

Descrição Objetivo: 
Monitorar e fiscalizar atividades ilegais na terra firme da Rebio e zona de amortecimento 

Indicadores: Descrição de como medir o Objetivo 

Indicador Método de Cálculo / Fórmula Origem dos Dados Periodicidade 

Número de operações de 
fiscalização realizadas na terra 
firme 

Somatório de operações 
realizadas 

Relatórios de fiscalização Anual com acompanhamento 
trimestral 

Monitoramento do desmatamento 
da zona de amortecimento da UC 

Sensoriamento remoto Imagens de satélite – SIG-Uatumã Anual, com acompanhamento 
mensal 

Número de operações conjuntas Somatório de operações 
realizadas 

Relatórios de fiscalização Anual com acompanhamento 
trimestral 

 
 

   

Metas: Quanto em Quanto tempo 

Indicador 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Nº de operações na terra firme 3 4 4 4 4 4 4 4 4 
Monitoramento do desmatamento Acompanhamento 
Nº de operações conjuntas 5 6 6 6 8 8 8 8 8 
 



 

Figura 28: Gráfico do número de operações conjuntas com a SEMMAS de Presidente Figueiredo 

Tabela 12: Objetivo estratégico referente à logística para a proteção da unidade 

 

 

 

 

Sistema de Gestão da Reserva Biológica Uatumã - AM

Data:  15/07/2015 Área:Responsável pela Meta: Leomar Indrusiak Proteção
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
Título Objetivo: 
Logística para fiscalização 

Responsável: 
Coordenação de Gestão 

Descrição Objetivo: 
Acompanhar a infraestrutura e pessoal para apoiar a proteção da Rebio Uatumã 

Indicadores: Descrição de como medir o Objetivo 

Indicador Método de Cálculo / Fórmula Origem dos Dados Periodicidade 

Número médio de funcionários 
terceirizados apoiando a 
fiscalização 

Número médio de funcionários 
terceirizados contratados para 
atuar na Rebio Uatumã, 

Relatórios de prestação de contas Anual com acompanhamento 
mensal 

Condições de Infraestrutura ideais 
para a realização de atividades de 
fiscalização 

Percentual de bens disponíveis 
em relação àqueles previstos no 
plano de proteção 

Planos de Proteção – Relatórios do 
Patrimônio 

Anual 

Número de diárias de auxiliares de 
campo contratados  

Somatório de diárias de 
auxiliares de campo/barqueiros 
contratados com Recibo Pessoa 
Física 

Relatórios de prestação de contas 
do Programa ARPA 

Anual com acompanhamento 
mensal 

Dias de disponibilidade de fiscais Número de dias de atuação de 
fiscal com Portaria em Campo 

Relatório de atividades de 
fiscalização. 

Anual com acompanhamento 
mensal 

 
 

   

Metas: Quanto em Quanto tempo 

Indicador 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Nº médio de funcionários terceirizados 10 10 10 10 7 7 7 7 7 7 
Condições da infraestrutura Acompanhamento 70% 70% 75% 75% 75% 
Nº de diárias de auxiliares e barqueiros 
contratados 

Acompanhamento 30 30 30 30 30 

Dias de fiscais à disposição 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 
 



5 - CONCLUSÃO 

A sistematização das ações desenvolvidas pela equipe gestora da Rebio Uatumã 

em um mapa estratégico proporcionou uma visualização da interligação das 

atividades e da interdependência dos processos. A equipe, embora responsável por 

ações diferentes, precisa trabalhar em prol do mesmo objetivo, definido pela missão 

e visão de futuro. 

Em meio ao caos muitas vezes sentido pelas demandas emergenciais, com a 

modelagem em forma de objetivos estratégicos, as ações podem ser vistas e 

justificadas com mais argumentos lógicos e de certa forma amenizar as sensações 

de impotência e improdutividade que vez ou outra se abatem. O desempenho da 

unidade, por meio de indicadores, mesmo que algumas metas não tenham sido 

alcançadas, estas são referenciais e tem-se a sensação de que podem ser atingidas 

com ações pontuais, que podem ser visualizadas e organizadas com o 

desdobramento dos objetivos estratégicos em planos de ação. A organização em 

objetivos estratégicos também permite facilmente a delegação de atribuições e a 

continuidade das ações, mesmo com as constantes e inevitáveis trocas na equipe 

gestora. Alguns dos indicadores de desempenho apresentados já tiveram vários 

responsáveis nos últimos anos, e mesmo assim ainda mantém a continuidade, 

porque estão sistematizadas e incorporadas à cultura da Rebio Uatumã. 

A elaboração de artigo fazendo referência à gestão da Rebio Uatumã é motivadora 

para recuperar a gestão para resultados na unidade. Com grande quantidade de 

dados disponíveis e com a experiência de uma gestão compartilhada com 

associação indigenista, a Rebio Uatumã pode contribuir com o ICMBio para a 

disseminação de práticas que colocaram a Rebio entre as unidades de conservação 

com maior grau de implementação da Amazônia. 

Desse trabalho emergem várias ações que precisam ser elaboradas para a 

sequência do trabalho, especialmente: 

- a sistematização de processos 

- a elaboração de um plano de melhorias 

- a elaboração de planos de ação 

- a disseminação para funcionários terceirizados do planejamento estratégico da 

Rebio Uatumã.  



 

6 - REFERÊNCIAS 

BALDISSERI, Denise Helena. As transformações espaciais e os impactos 

ambientais na bacia do Rio Uatumã, AM, Brasil. Anais do X encontro de 

geólogos da América Latina – Universidade de São Paulo. 20 a 26 de setembro 

de 2005. 

CABRAL, Rogerio F. Bittencourt. As Pontes entre a Estratégia e a Execução das 

Unidades de Conservação. In: Organizado por NEXUCS. Unidades de 

Conservação no Brasil: o Caminho para a Gestão de Resultados. São Carlos. 

RiMA Editora. 2012. Cap. 14. 

CARVALHO, José Porfírio Fontenele de. Waimiri-Atroari: a história que ainda não foi 

contada. Brasília. Editora: s/ed., 1982. 154 p. 

ELETRONORTE. 1987. UHE Balbina. Fev./87. Centrais Elétricas do Norte do Brasil 

S.A. (ELETRONORTE), Brasília. 26 pp. 

ELETRONORTE/IBAMA. 1997. Plano de Manejo Fase 1. Reserva Biológica do 

Uatumã. Eletronorte/Ibama. Brasília. 173 pp. 

FEARNSIDE, P.M. 1989. Brazil's Balbina Dam: Environment versus the legacy of the 

pharaohs in Amazonia. Environmental Management 13(4): 401-423. 

FUNCATE/INPE/ANEEL. 2000. Mapeamento por satélite das áreas inundadas por 

reservatórios de hidrelétricas brasileiras. Relatório Técnico. Convênio 

FUNCATE/INPE/ANEEL, São Paulo, Brasil. http://www.inpe.br 

KAPLAN, R. S.; NORTON, D. P. 2004. Mapas estratégicos – Balanced Scorecard: 

convertendo ativos intangíveis em resultados tangíveis. Rio de Janeiro: 

Elsevier. 2004. 471p. 

MINTZBERG, Henry. Safári de estratégia: um roteiro pela selva do planejamento 

estratégico. Henry Mintzberg. Bruce Ahlstrand, Joseph Lampel. Porto Alegre. 

Bookman. 2000. 

MMA. 2005. Instrução Normativa n. 12, de 9 de junho de 2005. Dispõe sobre 

estabelecimento de normas específicas para o uso de recursos da zona de 

amortecimento da Reserva Biológica do Uatumã. D.O.U.10.06.2005. 

MOLODINOW, Leonard. O andar do bêbado; como o acaso determina nossas vidas. 

Tradução Diego Alfaro. Rio de Janeiro. 2009. 



RODRIGUES, Renan Albuquerque. Vidas despedaçadas: impactos socioambientais 

da construção da Usina Hidrelétrica de Balbina (AM) Amazônia Central. UFAM. 

Tese de Doutorado. 2013. 182 fls. Il. color. 

SANTOS, G. M.; Oliveira Jr., A.B. 1999. A pesca no Reservatório da Hidrelétrica de 

Balbina (Amazonas, Brasil). Acta Amazonica, 29(1): p. 45-163. 

SCHWADE, Egydio, REIS, Wilson Braga. (Orgs.). 1º Relatório do Comitê Estadual 

da Verdade - O genocídio do povo Waimiri-Atroari. Comissão da Verdade. p. 

92, 2012. 



 


