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RESUMO 

 
 
 

Este trabalho apresenta os resultados de uma atuação prática de 

facilitação interna para o desenvolvimento da Avaliação e Revisão do Plano de 

Proteção do Parque de Guajará-Mirim realizado no PARQUE DE GUAJARA-

MIRIM, contribuindo com gestão dos processos de Proteção das Unidades de 

Conservação Estaduais no âmbito da Secretaria Estadual do Desenvolvimento 

Ambiental de Rondônia - SEDAM na Preservação e Conservação dos recursos 

naturais do Estado. O trabalho foi realizado nos meses de janeiro e março de 

2015 e contou com a presença de vários atores das Coordenadorias de: 

Proteção Ambiental, Educação Ambiental, Geociências, Licenciamento Rural e 

Unidade de Conservação. Os recursos foram oriundos do Programa de Áreas 

Protegidas da Amazônia – ARPA e do Estado de Rondônia.  As oficinas 

também contaram com a participação de instituições parceiras como Batalhão 

Ambiental – BPA e Kanindé. A intervenção foi realizada através de reuniões 

abertas nas dependências da Uc e com  acolhimento de contribuições por meio 

de correio eletrônico para futura validação final do Plano de Proteção pela 

coordenadoria de Unidade de Conservação e apresentação ao Conselho da 

Unidade. 

 

Palavras chaves: Facilitação, Processos, Preservação e Conservação 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Tema 

Utilizando uma das mais simples e expressivas definições podemos 

considerar: Processo (do latim procedere) é um verbo que indica a ação de 

avançar, ir para frente (pro+cedere) e é um conjunto sequencial e particular de 

ações com objetivo comum. Pode ter os mais variados propósitos: 

criar, inventar, projetar, transformar, produzir, controlar, manter e usar produtos 

ou sistemas. (Wikipédia, 2015).   

Segundo Cabral (2015):  

“Processo é o conjunto de atividades interligadas que tem como objetivo a produção 

de um serviço ou bem. Define-se um processo agrupando em sequência todas as 

atividades dirigidas à obtenção de um determinado resultado. Isto equivale a dizer 

que um processo é constituído de pessoas, equipamentos, materiais, métodos ou 

procedimentos etc., combinados de modo a produzirem um serviço ou bem. Uma 

série de atividades correlatas pode ser chamada de processo e um grupo de 

processos pode ser visto como um sistema”.(CABRAL, 2015, pag. 10). 

 

No presente trabalho, busca-se por meio de um Processo de Avaliação e 

Revisão do Plano de Proteção do Parque Estadual de Guajará-Mirim, 

sedimentar a responsabilidade do poder público com a 

PRESERVAÇÃO/CONSERVAÇÃO dos recursos naturais especialmente 

protegidos por Lei, tendo em vista o seu valor socioambiental que detêm a 

referida Unidade de Conservação.  

1.2 Unidade de Aplicação  

  O Parque Estadual de Guajará-Mirim (PEGM) foi criado pelo Decreto 

Estadual n° 4.575 de 23 de março de 1990, modificado pela Lei Estadual 700 

de 27 de dezembro de 1996 hoje com a área de 203078,3 hectares. Em 

dezembro de 1.991, a Lei Complementar Estadual nº 52 normatizou a primeira 

aproximação do zoneamento, onde foi definida a Zona 6  destinada às 

Unidades de Conservação, incluindo o PEGM. Tal zoneamento garantiu a 

institucionalização e legalidade das unidades de conservação do estado de 

Rondônia.   

Em 1995 começaram os primeiros estudos para o conhecimento do 

potencial ecológico do PEGM, tendo estes estudos subsidiado a solicitação 

junto ao Governo Federal a transferência das terras do Parque para o Estado                  

de Rondônia fato que não aconteceu ate o presente momento.  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Latim
https://pt.wikipedia.org/wiki/Verbo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Inven%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Planejamento
https://pt.wikipedia.org/wiki/Transforma%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ger%C3%AAncia_de_opera%C3%A7%C3%B5es
https://pt.wikipedia.org/wiki/Controle
https://pt.wikipedia.org/wiki/Manuten%C3%A7%C3%A3o
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O Parque está situado na parte centro-oeste do estado.  A rede de 

drenagem é constituída por afluentes da bacia do rio Jaci-Paraná, onde se 

destacam os rios Formoso e Capivari e por afluentes da bacia do rio Guaporé, 

como por exemplo, o rio Ouro Preto.  Está inserido nas regiões 

geomorfológicas: Planaltos Residuais do Guaporé e Depressão Interplanáltica 

da Amazônia Meridional, onde a altitude do relevo varia de 100 a 500 metros.  

Ocorrem diversas categorias de solos como: Podzólico Vermelho Amarelo, 

Afloramentos Rochosos, Solos Litólicos e Areias Quartzosas. 

O parque limita-se a noroeste com a área indígena dos Karipuna ,  à 

leste com as terras de Isaac Benayon Sabbá, a sul/sudeste com a área 

indígena dos Uru-Eu-Wau-Wau, à sudoeste/sul com a reserva extrativista de 

Ouro Preto e a oeste com terras em processo de regulamentação 

fundiária.(figura 01). 

 

Figura 01: Mapa de Localização do Parque Estadual de Guajará-Mirim  

  

 Fonte: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – RO SEDAM elaborado por Luiz Claudio Fernandes 2015 

O PEGM conta com a Cogestão da Kanindé - Associação de Defesa 

Etnoambiental que com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental 

– SEDAM, assinaram em 2012 Termo de Cooperação que abrange atividades 

em toda a área do Parque Estadual Guajará Mirim, sua zona de amortecimento 

e os corredores ecológicos, incluindo medidas com o fim de promover sua 

integração com a vida econômica e social das comunidades vizinhas à UC.       

 

PARQUE ESTADUAL GUAJARÁ-MIRIM 
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Todas as atividades são desenvolvidas em colaboração entre a equipe 

técnica da Coordenadoria de UC, equipe do Parque estadual e equipe da 

Kanindé. As principais atividades são: captação de recursos financeiros para 

execução de programas dentro do Plano de Manejo da UC; realização de 

planejamentos para fins da gestão da UC; disponibilização de equipe técnica e 

apoio para realização de atividades dentro da UC; participação de reuniões 

técnicas para discutir a gestão da UC. 

O Plano de Proteção do Parque Estadual de Guajará-Mirim foi elaborado 

numa  oficina de proteção realizada em  Porto Velho-RO, em abril de 2008. A 

referida Oficina contou com a  participação de vários órgãos ligados a proteção 

ambiental, incluindo  a SEDAM e o IBAMA e FUNAI. O Plano contemplou 

ações integradas preventivas e  ostensivas de fiscalização, como também  a 

definição  de uma séria de políticas de Educação Ambiental em parceria com 

as comunidades das regiões  entidades privadas.  

Todas as atividades previstas no Plano de Proteção do PEGM buscaram  

colocar em prática o que já é previsto constitucionalmente como competência 

do Estado e de todos os cidadãos com relação a proteção ambiental (Art. 225 – 

Constituição Federal do Brasil). Também foram estabelecidas rotinas de 

trabalhos preventivos a serem implementadas pelo órgão encarregado de 

realizar a proteção dos recursos naturais em Rondônia, em cumprimento ao 

legalmente estipulado e na busca do equilíbrio da relação homem e natureza. 

Assim, o presente trabalho consiste em apresentar e avaliar e revisar o Plano 

de Proteção do Parque Estadual de Guajará-Mirim.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Geral  
 
 Avaliar e Revisar o Plano de Proteção do Parque Estadual de Guajará-Mirim 
 

1.3.2 Específicos 

 Avaliar o plano estratégico de 2008 

 Revisar o plano estratégico de 2008 

 Elaborar nova versão do Plano de Proteção do Parque de Guajará-Mirim 
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2 METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA: 

2.1 Mobilização e Logística 

A oficina para elaboração do Plano de Proteção do Parque Estadual de 

Guajará-Mirim foi estrategicamente realizada na sede do próprio Parque. A 

sede do Parque tem toda a estrutura de alojamento e distante das cidades 

mais próximas, o que contribui com a maior participação do público presente.  

A mobilização foi iniciada com três meses de antecedência pela 

Coordenação de Unidade de Conservação – CUC da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Ambiental do estado de Rondônia – SEDAM/RO. A 

mobilização priorizou a definição e o envolvimento dos principais atores. O 

tempo necessário para atender todo o  processo de elaboração, incluindo  duas 

reuniões de dois dias de trabalho cada uma, e  dois dias adicionais destinados 

ao deslocamento dos participantes.  

2.2 Avaliação do Plano Estratégico de 2008  

Para Avaliar o plano estratégico de 2008 foi realizado a 1a oficina nos 

dias 21 a 23 de janeiro, a partir dos produtos gerados no Plano de Proteção do 

PEGM (abril de 2008), com a participação de toda a equipe do Parque Estadual 

de Guajará-Mirim, uma equipe multidisciplinar da SEDAM com servidores das 

Coordenadorias de Proteção Ambiental, Educação Ambiental, Geociências, 

Licenciamento Rural, Unidade de Conservação e Instituições parceiras como 

Batalhão Policia Ambiental – BPA e Kanindé (cogestora da Uc). A metodologia 

adotada para a realização da intervenção baseou-se no modelo de 

mapeamento de processos (CABRAL, 2015) apresentado durante o quarto 

módulo do Curso de Gestão para Resultados. 

A apresentação dos participantes foi feita no primeiro dia (21 de janeiro 

de 2015) de realização da Oficina. Inicialmente, nesse dia foram relatadas por 

cada participante as expectativas esperadas e um “acordo de convivência” para 

o período da reunião. Na sequencia, foi apresentada aos participantes a 

dinâmica de trabalho e objetivos a serem atingidos na oficina (quadro 01). Por 

fim, como forma de entretenimento e reflexão, foi exibido o filme “ 12 homens e 

uma sentença”.  Toda a oficina foi apoiada com equipamentos audiovisuais 

como  datashow, notebook e uma tela de projeção.  
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Quadro 01: Metodologia, Dinâmica do Trabalho e Objetivos da primeira oficina. 

Atividade Objetivo Quem Método 

Apresentação 01 Contextualizar a equipe 

em relação ao projeto e 

reapresentação do Plano 

de Proteção de 2008 

Ponto Focal do 

Programa ARPA 

 

Luiz Claudio 

Power point 

Avaliação do plano 

de  Proteção  

pactuada em 2008 

Identificar metas 

alcançadas ou não 

cumprido 

Luiz Claudio Brainstorm  

com uso de 

painéis e 

tarjetas 

Identificação das 

possíveis causas dos 

compromissos que 

não foram 

cumpridos 

Levar a equipe a refletir 

sobre os compromissos 

pactuados  

Luiz Claudio Brainstorm  

com uso de 

painéis e 

tarjetas 

Análise da execução 

dos planos de 

trabalho elaborados 

em 2008 

Identificar as causas da 

não execução do plano 

de trabalho e avaliar o 

impacto da execução ou 

não do plano de 

trabalho 

Luiz Claudio Árvore de 

problemas 

   Fonte: Elaborado por Luiz Claudio Fernandes 2015. 

 

As atividades do dia 22 de janeiro de 2015 foram iniciadas com a  

contextualização dos principais problemas do PEGM. Para isso, a equipe da 

SEDAM apresentou o Plano de Proteção de 2008, expondo também a 

dinâmica espacial do uso e cobertura da terra do entorno do PEGM (Figura 2) e 

o Zoneamento elaborado para a Unidade de Conservação (Figura3). 

Figura 02: Mapa de Pressão do Parque Estadual de Guajará-Mirim (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fonte: Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – RO SEDAM 2008 
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No Plano de Proteção de 2008 o parque foi dividido em zonas conforme 

se observa no mapa acima, e assim, com o levantamento das pressões que a 

unidade vinha sofrendo descrita a seguir: 

A expansão agropecuária observadas nas zonas 2 e 3 era um dos 

responsáveis pela pressão que a unidade vinha sofrendo. Outra grande 

preocupação que o parque enfrenta, é a existência de uma estrada que passa 

dentro da unidade em um percurso de 12 km, ligando os municípios de Nova 

Mamoré e Buritis. 

Estas pressões existiam pelos seguintes motivos (na época do Plano de 

Proteção de 2008):  

1- A estrada localizada na Zona 1: em 2004, iniciou-se um processo de 

abertura da estrada pelo Governo Estadual; elaborado o  EIA RIMA da BR 

421, sendo o mesmo não aprovado, a comunidade a partir desta 

expectativa resolveu abrir de forma precária o trecho de 12 km 

aproximadamente que cortou o interior do PEGM; 

2-  A unidade encontra-se localizada em área próxima a fronteira com a Bolívia. 

A estrada servia de corredor (tráfego) de produtos roubados tais como: 

carros e motos, que servem para a troca e entrada de drogas e armas, 

tornando o parque alvo de pressão.  Essas razões motivaram a abertura de 

um processo que gerou uma Liminar do MP Federal, que impede qualquer 

mudança / alteração dos limites das UCs que formam o mosaico, dentre as 

unidades constantes neste mosaico temos: FLONA Bom Futuro, RESEX 

Jacy Paraná, PE Guajará Mirim e TI Igarapé Lage e Karipuna; 

3-   Por outro lado, a estrada serviria para agilizar o atendimento da população 

(saúde /educação) residente no outro lado do parque e localizado no 

mesmo  município de Nova Mamoré, fato que não existindo a estrada as 

comunidades estariam sendo assistidas por outro município (Buritis ou 

Campo Novo)  ou o poder  Municipal de Nova Mamoré para estar presente  

se desse uma volta de mais de 300 Km ( pela Br 364 via Porto Velho) para 

alcançar estas comunidades em formação. 

4-  A grilagem de terras e grandes derrubadas em terras publica, citado no 

documento (Plano Proteção de 2008), segundo o BPMA, tratava-se da Liga 

de Camponeses Pobres – LCP, que estavam inseridos e agindo de forma 

irregular. 
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Figura 03: Recursos Didáticos para reapresentação do Plano de Proteção de 2008 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Apresentação 01  

Fotos: Luiz Claudio Fernandes 2015 
 

A Apresentação 01 foi importante como referencial teórico-prático sobre 

o PEGM. Assim, após a “apresentação 01” que incluiu  apresentação do Plano 

de Proteção de 2008, o participantes puderam se manifestar e comentar as 

primeiras impressões sobre o Parque. Ficou evidenciado pelos participantes 

que todas as zonas do PP-PEGM 2008 foram definidas com base nas 

PRESSÕES, AMEAÇAS E IMPACTOS observadas na UC até presente aquela 

data (abril 2008). Ainda de acordo com as observações dos participantes, tais 

problemas parecem recorrentes até o ano de 2015. Desta forma, os 

participantes da Oficina, divididos em grupos, iniciaram as atividades de 

revisão do Plano de Proteção de 2008. Cada grupo desenvolveu as atividades 

descritas no Quadro 1 (acima), revisando o  Plano, buscando atualizá-lo em 

relação à realidade atual. Foi dado um prazo de 3 horas (com intervalo de 30 

minutos) para cada grupo e, posteriormente, cada representante de grupo 

apresentou  os resultados para todos os participantes (Figura 4). 

 
Figura 04: Discussão em Equipe e Analise o Plano de Proteção de 2008_2015 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Grupos de participantes 

Fotos: Luiz Claudio Fernandes 2015 
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2.3 Revisão do Plano Estratégico de 2008 

Com a premissa de que todo o processo pode ser melhorado, na 

continuidade da oficina foi utilizado a ferramenta giro do ciclo de gestão PDCA 

como orientadora da execução do trabalho gerencial, que é Planejar, 

Desenvolver (Executar), Checar e Agir Corretivamente.  Assim, as equipes 

iniciaram suas apresentações tendo como base o quadro 02 e fazendo um link 

com as atividades do quadro 01. 

Quadro 02: Ciclo de Gestão PDCA. 
PDCA Atividades 

Planejar 
 Acordar prioridades e resultados essenciais para a UC 

 Identificar a disponibilidade de recursos  

 Identificar a capacidade de execução da equipe 

Desenvolver 
(fazer) 

1. Disseminar a estratégia por toda a organização 
2. Negociar e distribuir metas a todos os colaboradores 
3. Liderar com disciplina a execução dos planos e metas e acordados 
 

Checar 
 Monitorar a execução dos planos e o alcance das metas 

 Reuniões de monitoramento com frequência previamente determinada 

 Tomar como ponto de partida metas negociadas e indicadores estabelecidos  

Agir 
Corretivamente 

1. Rever os planos e as metas estabelecidas 
2. Rever os métodos de planejamento 
3. Aprender com os acertos e erros 

   Fonte: NEXUCS (org)  2015. 

As apresentações das equipes foram feitas  na tarde do dia 23 de janeiro (1º 

dia de trabalho) com uso de painéis e tarjetas.(figuras 5 e 6). 

Figura 05: Mosaico de fotos apresentação dos grupos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Martins COPAM                        Sto Gilmar BPA                                       Franklin CEAM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Celma COLMAM (fundiário)                  Painel de Targetas                                Luiz Claudio (Facilitador) 
 
Fotos: Luiz Claudio Fernandes e Austerio Malaquias 2015 
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Como resultado os participantes compilaram os painéis apresentados e 

confeccionaram uma matriz SWOT (FOFA) contendo Ameaças e 

Oportunidades (ambiente externo) e Pontos Francos e Fortes (ambiente 

interno) do Parque Estadual de Guajará-Mirim. 

Segundo Paiva & Vartuli (2014):  

“A Análise SWOT é uma ferramenta utilizada para fazer análise ambiental, sendo a 

base da gestão e do planejamento estratégico numa empresa ou instituição. Graças 

à sua simplicidade pode ser utilizada para qualquer tipo de análise de cenário, 

desde a criação de um blog à gestão de uma multinacional. Este é o exemplo de um 

sistema simples destinado a posicionar ou verificar a posição estratégica da 

empresa/instituição no ambiente em questão.”( Paiva & Vartuli, 2014)  

 

Figura 06: Mosaico de fotos compilações de informações 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                 Israel (Kanindé)                                                                                     Luiz Claudio (Facilitador) 
 

Fotos: Luiz Claudio Fernandes e Austerio Malaquias 2015 

A análise foi dividida em duas partes: análise externa e interna. A análise 

externa foi desenvolvida de forma onde foram definidos os fatores-chave de 

sucesso e suas variáveis, bem como analisados os processos e as 

competências da Unidade de Conservação. 
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Na discussão do Ambiente Externo (as ameaças e oportunidades) foram 

enumeradas por ordem de prioridade as ameaças e assim definidas sua 

causas, soluções e indicadores (quadro 03). Para o Ambiente Interno (pontos 

fracos e fortes) do Parque Estadual de Guajará-Mirim também foram definidas 

causas, soluções e indicadores, porém com um adendo de Responsável para 

com a solução (quadro 04).  

Mediante os resultados foi criado o Mapa de Risco1 da Unidade (figura 

05) para nortear os próximos passos para  elaboração da nova versão do Plano 

de Proteção PP-PRGM 2015_2016. Ficou definido que a elaboração da nova 

versão seria realizada no inicio de fevereiro de 2015, entretanto devido alguns 

intemperes climáticos, com os mesmos e novos atores do processo, os 

trabalhos foram realizados no período de 05 a 07 de março de 2015.   

                                                      
1 Mapa de risco é um instrumento de sinalização de segurança que é identificado através de círculos, com 

diferentes cores e tamanhos, de acordo com o grau de perigo (ameaças) apresentado no local, sendo afixado em 
locais acessíveis no ambiente de trabalho, para informação, orientação e planejamento (Gonçalves 2000) 
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Quadro 03: Ambiente Externo - Pressões, Ameaças e Impactos – Causas e Soluções 
AMEAÇAS CAUSA SOLUÇÕES  INDICADORES 

Extração ilegal de 

produtos e subprodutos 

florestais 

(5) 

Fomentar e fornecer matéria 

prima a custo baixo para os 

empreendimentos instalados 

no Distrito de Jacinópolis, 

impunidade e ausência do 

poder publico 

Ação de fiscalização repressiva, tanto na área da 

Uc, como nos empreendimentos de Jacinópolis, 

de forma continuada ate cessar as investidas na 

UC, cancelamento de todas as licenças ambientais 

dos empreendimentos que forem encontrados 

madeiras sem origem em seus pátios. 

Autos de Infração Lavrados, Boletins de ocorrências 

produzidos, pessoas conduzidas, processos instaurado, 

numero de condenação, quantitativo de madeiras e 

outros bens e equipamentos apreendidos, relatórios 

produzidos, cruzamento de dados com órgãos afins. 

Invasão Esbulho 

Possessório (grilagem) 

(5) 

Cultural, Movimentos Sociais, 

invasão para comercio, 

formação de pastagem, 

impunidade e ausência do 

poder publico 

Ação de fiscalização repressiva, retirada dos 

invasores destruição de edificações e cercas, 

apreensões de animais caso haja, destruição de 

acessos e pontes, e monitoramento constante para 

impedir o retorno a área, 

Autos de Infração Lavrados, Boletins de ocorrências 

produzidos, pessoas conduzidas, processos instaurado, 

numero de condenação, quantitativo de madeiras e 

outros bens e equipamentos apreendidos, relatórios 

produzidos, cruzamento de dados com órgãos afins. 

Liga Camponesa 
Pobre de Rondônia  
(5) 

Grilagem de terra, ameaça ao 

patrimônio físico e territorial, 

Identificar os lideres do movimento, Visita – 

ronda permanente das grilagem de pequenas e 

grandes propriedades  (serviço de inteligência) 

Relatórios produzidos, cruzamento de dados com 

órgãos afins, pessoas conduzidas, processos instaurado, 

numero de condenação 

Receptação de Produtos 

Florestais  

(5) 

Aquisição de matéria prima  a 

custo baixo para os 

empreendimentos instalados 

no Distrito de Jacinópolis e 

nova Dimensão, impunidade 

ausência do poder publico 

Ação de fiscalização repressiva, tanto na área da 

Uc, como nos empreendimentos de Jacinópolis, e 

Nova Dimensão, de forma continuada ate cessar 

as investidas na UC, cancelamento de todas as 

licenças ambientais dos empreendimentos que 

forem encontrados madeiras sem origem em seus 

pátios. 

Autos de Infração Lavrados, Boletins de ocorrências 

produzidos, pessoas conduzidas, processos instaurado, 

numero de condenação, quantitativo de madeiras e 

outros bens e equipamentos apreendidos, relatórios 

produzidos, cruzamento de dados com órgãos afins. 

Empreendimentos 

Madeireiros instalados 

e licenciados em 

Jacinópolis ,                    

3 coqueiros e Nova 

Dimensão  

(5) 

Pequena quantidade de planos 

manejos aprovados para 

abastecer os empreendimentos 

por meio do plano de 

suprimento sustentável PSS, 

fomentando assim a 

exploração ilegal de madeira 

as áreas protegidas da região 

como forma de abastecer estes 

empreendimentos com matéria 

prima obtida a baixo custo 

Levantamento dos pátios dos empreendimentos 

instalados no Distrito de Jacinópolis,                  

3 coqueiros e Nova Dimensão com a realização 

de rastreabilidade das madeiras como finalidade 

de identificar a origem das mesmas estabelecendo 

o bloqueio e lacre das empresas que efetivamente 

não comprovarem a origem das madeiras 

armazenadas em seu pátio além da suspensão 

cancelamento das licenças de Operação destes 

empreendimentos. Levantamento do quantitativo 

de Plano de Manejo aprovados  na região.  

Autos de Infração Lavrados, Boletins de ocorrências 

produzidos, pessoas conduzidas, processos instaurado, 

numero de condenação, quantitativo de madeiras e 

outros bens e equipamentos apreendidos, relatórios de 

ações produzidas, cruzamento de dados com órgãos 

afins. 

Perca de Apoio 

Financeiro  para 

implementação da UC 

(5) 

Ausência de recursos 

orçamentários (PPA) 

 

Alocar recursos da Compensação Ambiental , 

orçamentários no PPA e FEPRAM 

Quantitativo de recursos orçamentários  aplica do em 

UCs, uso público da UC, cruzamento de dados com 

órgãos afins. 
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Ausência de 

identificação de 

vizinhos da unidade 

(5) 

Regulamentação e 

aplicabilidade do CAR em 

100% do entorno, 

Falta de Equipamentos de 

informática apropriados para a 

identificação, presença do 

poder publico de forma 

continua com educação 

ambiental 

 

Aplicabilidade do CAR em 100% do entorno, 

Ação de Educação Ambiental (continua), 

Identificar responsáveis pelas queimadas do 

entorno, 

Visita – ronda grilagem de grandes propriedades  

Assentamento no entorno diagnóstico problemas 

e necessidades e potenciais (Sidney Girão junto 

com o INCRA) 

Intensificar a fiscalização 

identificar obter informações (inteligência da PM) 

 

Numero de CAR na Base cartográfica homologada, 

cruzamento de dados com órgãos afins, relatórios de 

ações produzidas 

 

Terra Indígena 

Karipuna (roubo de 

madeira) 

(4) 

Ausência de fiscalização dos 

órgãos competente  

Presença do poder publico (FUNAI , PF,  

IBAMA, EXERCITO, SEDAM)   

Intensificar a fiscalização no entorno do TI com a 

UC, 

Levantamento do quantitativo de Plano de 

Manejo aprovados  na região 

Autos de Infração Lavrados, Boletins de ocorrências 

produzidos, pessoas conduzidas, processos instaurado, 

numero de condenação, quantitativo de madeiras e 

outros bens e equipamentos apreendidos, relatórios 

produzidos, cruzamento de dados com órgãos afins, 

Numero de Plano de Manejo no Entorno 

Terra Indígena Igarapé 

Lage (roubo de 

madeira)  

 

(4) 

 

Ausência de fiscalização dos 

órgãos competente 

Presença do poder publico (FUNAI, PF, IBAMA, 

EXERCITO, SEDAM)   

Intensificar a fiscalização no entorno do TI com a 

UC, 

Levantamento do quantitativo de Plano de 

Manejo aprovados  na região 

Autos de Infração Lavrados, Boletins de ocorrências 

produzidos, pessoas conduzidas, processos instaurado, 

numero de condenação, quantitativo de madeiras e 

outros bens e equipamentos apreendidos, relatórios 

produzidos, cruzamento de dados com órgãos afins, 

Numero de Plano de Manejo no Entorno 

Indicio de Extração 

ilegal de minério 

(3) 

Ausência de fiscalização dos 

órgãos competente 

Presença do poder publico (FUNAI, PF, IBAMA, 

EXERCITO 7º BIS , CPRM, DNPM, SEDAM)   

Intensificar a fiscalização no entorno e interior da 

UC, 

Levantamento do quantitativo de autorização de 

lavra e pesquisa aprovados  na região 

Autos de Infração Lavrados, Boletins de ocorrências 

produzidos, pessoas conduzidas, processos instaurado, 

numero de condenação, quantitativo de madeiras e 

outros bens e equipamentos apreendidos, relatórios 

produzidos, cruzamento de dados com órgãos afins, 

Numero de autorização de lavra e pesquisa no Entorno 

Br 421 ( traçados ) 

(3) 

Indefinição do traçado da 421 Definição do traçado da 421 (DNIT) Projeto do traçado da 421 aprovado 

Influencia dos grandes 

empreendimentos 

(Hidroelétricas) 

(2) 

 

Elevação do nível d’água dos 

lençóis freáticos, 

Aumento de desflorestamento, 

pressão na Biodiversidade, 

aumento da criminalidade na 

região. 

 

Estudo mais detalhados dos impactos 

socioambientais (positivos e negativos) 

Monitoramento da Biodiversidade 

Relatório dos estudos de impactos socioambientais 

(positivos e negativos) e de Monitoramento da 

Biodiversidade 

Caça e pesca 

(2) 

Cultural, subsistência desporto 

e lazer, falta de divulgação das 

Ação Educativa com as comunidades do entorno, 

divulgação na mídia (radio tv) sobre as proibições 

Numero de pessoas alcançadas com trabalhos 

educativos, quantidades de exposição na mídia local, 
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 proibições  sobre a atividade 

na área protegida, ausência de 

trabalho Educativo com a 

comunidade do entorno 

e penalidades referente a pratica das atividades no 

interior da área protegida, ações de fiscalização 

especificas via fluvial e terrestre principalmente 

no período noturno com comando de abordagens 

visando combater a pratica delituosa. 

divulgação Autos de Infração Lavrados, Boletins de 

ocorrências produzidos, pessoas conduzidas, 

quantitativo de animais e pescados   apreendidos, 

relatórios produzidos e outros bens e equipamentos 

apreendidos, , cruzamento de dados com órgãos afins. 

      Fonte: Elaborado pelos participantes da 1ª reunião de elaboração PP PEGM 2015 

 

O Quadro 04 apresenta o Ambiente Interno (pontos fracos e fortes) do Parque Estadual de Guajará-Mirim onde foram  definidos 

causas, soluções, indicadores e Responsável para com a solução. 

 

Quadro 04: Ambiente Interno Pontos Fracos – Causas, Soluções, Indicadores e Responsável(s) 

AMEAÇAS CAUSA SOLUÇÕES  INDICADORES RESPONSAVEL 

• Estrada no 
Parque 

(5) 

 

Pressão Politica, Popular 

(comunidade local), 

econômica , enchente do 

Rio Madeira e seus 

afluentes 

Normatizar o uso da Estrada no Parque, 

Implementar o uso na Estrada no Parque 

com projetos básicos e Executivo de 

infraestrutura, 

Normatização aprovada 

conselho e publicado 

pelo Estado DOE-RO, 

Projetos elaborados e 

executados. 

Celi Lisboa/ 

SEDAM/DER 

• Limites do 
Parque com 
pouco 
Identificação / 
sinalização 

(5) 

 

Manutenção inadequada 

dos limites, retirada de 

marcos  e placas 

demarcatórios,  

Reaviventação dos limites, recolocação 

de Marcos e Placas sinalizadoras. 

 Relatório da 

Reaviventação dos 

limites, recolocação de 

Marcos e Placas 

sinalizadoras. 

Quantidade de Placas 

colocadas e metragem 

aviventada de limites( 

linha seca) 

Austerio_ 

Ponciano/ 

SEDAM 

• Recurso 
Humano 
escasso  

 
 (4) 

 

Falta de concurso publico 

especifico para Uc 

Inexistência de quadro 

funcional especifico para 

UC 

Realização de concurso publico 

especifico para Uc e criação do quadro 

funcional especifico para SEDAM 

Concurso publico 

realizado, 

Quadro funcional com no 

mínimo 20 pessoas para 

cada Uc Estaduais,  

Pitaluga/ 

SEDAM 
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• Recursos 
logísticos e 
material 
insuficiente 

 
(5) 

Falta de Planejamento 

direcionado ao Parque 

Realizar o Planejamento Estratégico e 

inserir os recursos no PPA, LDO e outras 

fontes 

 

PPA/LDO  contendo 

proposta orçamentaria 

administrativa e 

financeira da UC 

Pitaluga_ 

Austerio e Celi 

Lisboa/ 

SEDAM 

• Ausência de 
um 
mecanismo 
financeiro 
para gerir 
recursos 
oriundos de 
ação de uso 
publico e 

outros  (5) 

Falta de 

comprometimento do 

Governo do Estado com 

a gestão da UC 

Elaborar proposta de criação do fundo de 

gestão financeira do Parque, apresenta-la 

ao conselho e a partir da aprovação ser 

encaminhada para publicação  

Proposta publicada DOE-

RO 

Jucy/SEDAM 

• Ausência de 
equipe de 
guarda 
parque 

(3) 

 

Inexistência da categoria 

no quadro funcional da 

SEDAM 

Orçamento reduzido o 

qual não contempla esta 

modalidade  

Criar a categoria  no quadro funcional da 

SEDAM 

Garantir Orçamento para contratação 

desta modalidade 

Categoria  criar  no 

quadro funcional da 

SEDAM 

Guardas Parque 

contratados e atuando na 

UC 

Celi 

Lisboa_Mano 

/SEDAM 

• Ausência de 
equipe de 
brigadista 

(3) 

 

Inexistência da categoria 

no quadro funcional da 

SEDAM 

Orçamento reduzido o 

qual não contempla esta 

modalidade 

Criar a categoria  no quadro funcional da 

SEDAM 

Garantir Orçamento para contratação 

desta modalidade 

Categoria  criar  no 

quadro funcional da 

SEDAM 

Brigadista contratados e 

atuando na UC 

Celi 

Lisboa_Mano 

/SEDAM 

• Ausência de 
banco de 
dados 

(5) 

 

Falta de 

comprometimento do 

Governo do Estado com 

a gestão da UC 

Criação de Banco de Dados do Parque e 

Contratação de um técnico em TI para 

alimentar o sistema   

Banco de Dadoa criado e 

alimentado 

Ney/SEDAM 

• Deficiência 
de 
treinamento 
da equipe do 

Falta de uma rotina de 

treinamento, em varias 

temáticas, para equipe 

Criar um programa de capacitação e  

treinamento para equipe interna do 

Parque 

Programa criado e 

implementado e numero 

de pessoas  capacitados 

Celi 

Lisboa_Mano 

/SEDAM 
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parque 
(4) 

 

interna do Parque 

Falta de interesse de 

alguns gestores em 

participar de cursos do 

ARPA 
• Ausência de 

ações de 
sensibilizaçã
o e  
conscientizaç
ão ambiental 
nas 
populações 
do entorno 

(5) 

 

Falta de um programa de  

Educação ambiental 

especifico para o Parque 

e seu entorno. 

Ausência de Politicas 

Publica para 

desenvolvimento de 

praticas sustentava para o 

entorno.  

Desenvolver o programa no Plano de 

Manejo. 

Equipe do Parque, Coordenadoria de 

Educação Ambiental e Co-Gestora na 

implementação do Programa, 

Implementar o Programa  recursos de 

compensação  

Programa Elaborado e 

implementado. 

 

Co-Gestora 

Neidinha 

Coordenadoria de 

Educação 

Ambiental 

(Franklin) 

• Ausência de 
rotina de 
avaliação e 
monitorament
o do 
planejamento  

(5) 

Falta de uma rotina  de  

avaliação. 

Seminário Anual de avaliação e 

monitoramento do planejamento, 
Sistematização do monitoramento 

Relatório dos resultados 

do monitoramento  

Austerio_ 

Ponciano/ 

SEDAM 

• Ausência de 
recursos 
orçamentário
s (PPA/LDO) 

(5) 

Falta de 

comprometimento do 

Governo do Estado com 

a gestão da UC 

Realizar o Planejamento Estratégico e 

inserir os recursos no PPA, LDO e outras 

fontes 

PPA/LDO  contendo 

proposta orçamentaria 

administrativa e 

financeira da UC 

Pitaluga_Austerio 

e Celi Lisboa/ 

SEDAM 

   Fonte: Elaborado pelos participantes da 1ª reunião de elaboração PP PEGM 2015 
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 Figura 07: Mapa de Risco do Parque Estadual de Guajará-Mirim (2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Elaborado pelos participantes da 1ª reunião de elaboração PP PEGM 2015 
 

 



2.4 Elaboração da Nova Versão do Plano de Proteção do Parque de 

Guajará-Mirim 

Dando sequência a elaboração a nova versão do plano de proteção do 

PEGM 2015_2016 foi realizada a 2ª oficina nos dias 5 a 7 de março, a partir do 

material originado na 1ª oficina nos dias 21 a 23 de janeiro do presente ano, 

com a participação de toda a equipe do Parque Estadual de Guajará-Mirim, 

uma equipe multidisciplinar da SEDAM com servidores das Coordenadorias de 

Proteção Ambiental, Educação Ambiental, Geociências, Batalhão Ambiental de 

Guajará-Mirim, Kanindé e Secretaria Municipal de Nova Mamoré na pessoa de 

seu secretario e membro do Conselho Consultivo da Unidade.   

Em toda presteza de análise e definição de processos são identificadas 

propriedades de melhoria pautadas com as três vertentes de gestão de um 

processo: pessoas, processos e tecnologia.  

Segundo Hammer (1998) a organização orientada a processos está 

surgindo como forma organizacional dominante para o século XXI, em 

substituição à estrutura por função, forma organizacional predominante no 

século XX. 

Gerenciar o processo constitui torná-lo estável para que se possa iniciar 

o ciclo de melhorias e para isto é preciso atuar nas variáveis (causas), que 

comprometam o resultado final. É imperativo que esta atuação ocorra de forma 

planejada, disciplinada e obedecendo a uma sequência adequada. (CABRAL, 

2015). 

O Ciclo PDCA (PLAN- Planejamento; DO- Executar; CHEK -  Verificar e , 

ACTION- Agir), que é uma metodologia de gerenciamento, representando o 

caminho a ser seguido para que se obtenha o que foi planejado, desta forma 

com o auxilio de Análise e Melhoria de Processos (MAMP) que encrava: 

Conhecimento da Situação Atual; Seleção do Problema; Busca e Avaliação das 

Causas; Geração de Alternativas de Solução; Avaliação das Alternativas de 

Solução; Planejamento das Ações; Implementação das Ações; 

Verificação/Melhorou?; Padronização e finalmente Conclusão Padronização e 

finalmente Conclusão, esse trabalho visa reelaborar, por meio do PP PEGM, as 

melhorias para o Parque Estadual de Guajará-Mirim que venha delinear todas 

as ações identificadas, priorizadas pela equipe e implementa-las conforme 

aponta o quadro de resultado formatação das targetas informativas do PEGM. 
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Quadro 05 : Quadro Resultado Formatação das Targetas Informativas PEGM 

  Fonte: Elaborado pelos participantes da 1ª reunião de elaboração PP PEGM 2015 

 

 

  

Ambiente Externo 
Ameaças 

Ambiente Interno 
Pontos Fracos 

• 4 
X 
• 4 
• X 
• X 
• 5 
• X 
• X 
• 3 
• X 
• 2 
• X 
• X 
• 5 
• X 
• 3 
• 5 
• X 
• 5 
• x 
• x 
•  
• xX 
• 2 
• 5 

 
 

• 5 
 

 

• 5 

• Terra Indígena Karipuna 
(extração de madeira)  

• Terra Indígena Igarapé 
Lage (extração de 
madeira)  

• Extração ilegal de 
produtos e 
subprodutos florestais 

• Indicio de Extração 
ilegal de minério  

• Influencia dos grandes 
empreendimentos 
(Hidroelétricas) 

• Invasão Esbulho 
Possessório (grilagem) 

• Br 421 ( traçados ) 
• Receptação de 

Produtos Florestais  
• Empreendimentos 

Madeireiros Instalados 
e licenciados em 
Jacinópolis e 3 
coqueiros 

• Caça e pesca 
• Ausência de 

identificação de 
vizinhos da unidade 

• Perca de Apoio 
Financeiro para 
implementação da UC 

• Liga Camponesa Pobre 
de Rondônia   

• 5 
• 5 
• XX 
• 4 
• X 
• 5 
• X 
• 5 
• X 
• X 
• X 
•  
• X 
• 3 
• X 
• 3 
X 
• 5 
 
• X 
• 4 
• X 
• X 
• 5 
• X 
•  
• X 
• X 
• X 
• 5 

 
 
 

• 5 

• Estrada no Parque 
• Identificação / sinalização 

dos Limites do Parque 
• Recurso Humano escasso  
 
• Recursos logísticos e 

material insuficiente 
• Ausência de um 

mecanismo financeiro 
para gerir recursos 
oriundos de ação de uso 
publico e outros 

 
• Ausência de equipe de 

guarda parque 
• Ausência de equipe de 

brigadista 
• Ausência de banco de 

dados 
 
• Ausência de treinamento 

da equipe do parque 
 

• Ausência de ações de 
sensibilização de 
conscientização 
ambiental as populações 
do entorno 

 
• Ausência de rotina de 

avaliação e 
monitoramento do 
planejamento  

• Ausência de recursos 
orçamentários (PPA) 

 Oportunidades  Pontos Fortes 

• 5 
• 3 
• 3 
 
• 5 
• 5 
 
• 5 
• S 
• 3 
• S 
• 3 

 
 

• Apoio do ARPA 
• Estrada no Parque 
• Base de Apoio 

Jacilândia 
• Integração Institucional 
• Compensação 

Ambiental 
• Car (cadastro ambiental 

rural) 
• Terra Indígena Uru-Eu-

Wau-Wau 
• Resex Rio Ouro Preto 

• 5 
 
• 5 
• X 
• 3 

• Barreira de controle e 
monitoramento 

• Equipe de Gestão da 
Unidade comprometida 

• Estrutura da Sede 
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Após a identificação das oportunidades, ameaças, pontos fortes e 

fracos, os gestores priorizaram os itens mais impactantes, utilizando assim no 

painel de bordo os itens que tem nível máximo de priorização e com a ajuda 

crucial do Mapa de Risco construído da Uc, a equipe passou a refina-las 

elegendo as prioridades e levando em conta processos mais críticos para serem 

Modelados intensidade “5” definindo metas a serem alcançadas de curto, médio 

e longo prazo. Assim trabalhar o Macro Processo- Proteção e Vigilância - 

Processo- Monitoramento das Pressões e Ameaças onde à fiscalização e 

monitoramento passaram a ser a tarefa almejada como foco imediato para 

coibir a Invasão de Terras Públicas e o Desmatamento Ilegal (dentro e fora da 

Unidade). Ligado a estes fatos a Extração ilegal de produtos e subprodutos 

florestais, Receptação de Produtos Florestais, Empreendimentos Madeireiros 

Instalados e licenciados em Jacinópolis e 3 coqueiros, Invasão Esbulho 

Possessório (grilagem) - presença da Liga Camponesa Pobre de Rondônia  e 

outros são os fatores que corroboram para as Ameaças ao Ambiente Externo 

da Uc, como também, a existência da Estrada no Parque, falta de Identificação 

/ sinalização dos Limites do Parque, Recursos logísticos e material insuficiente, 

Ausência de rotina de avaliação e monitoramento do planejamento entre outros 

sinalizam os Pontos Francos ao Ambiente Interno da Unidade ( quadro 06)  

Quadro 06: Pressões e Ameaças - Prioridades de intensidade “5” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado por Luiz Claudio Fernandes 2015. 

 

       Ambiente Externo 
Ameaças 

 Ambiente Interno 
Pontos Fracos 

 5 
•  
• X 
• 5 
• X 
• 5 
• X 
• 5 
• x 
• X 
• 5 

 
• 5 

 
• 5 

• Extração ilegal de produtos e 
subprodutos florestais 

• Invasão Esbulho Possessório 
(grilagem) 

• Receptação de Produtos 
Florestais  

• Empreendimentos 
Madeireiros Instalados e 
licenciados em Jacinópolis e 
3 coqueiros 

• Ausência de identificação de 
vizinhos da unidade 

• Perca de Apoio Financeiro 
para implementação da UC 

• Liga Camponesa Pobre de 
Rondônia   

• 5 
• 5 
• X 
• 5 
• X 
• 5 
• X 
• X 
• X 
• 5 
• 5 
• X 
• X 
• X 
• 5 

 
• 5 

• Estrada no Parque 
• Identificação / sinalização dos 

Limites do Parque 
• Recursos logísticos e material 

insuficiente 
• Ausência de um mecanismo 

financeiro para gerir recursos 
oriundos de ação de uso publico 
e outros 

• Ausência de banco de dados 
• Ausência de ações de 

sensibilização de conscientização 
ambiental as populações do 
entorno 

• Ausência de rotina de avaliação e 
monitoramento do planejamento  

• Ausência de recursos 
orçamentários (PPA) 

 Oportunidades  Pontos Fortes 

• 5 
• 5 
• 5 
• 5 
• S 

• Apoio do ARPA 
• Integração Institucional 
• Compensação Ambiental 
• Car (cadastro ambiental rural) 

• 5 
 
• 5 
• X 
 

• Barreira de controle e 
monitoramento 

• Equipe de Gestão da Unidade 
comprometida 
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Ficou evidenciada, após reflexão e discussão sobre processo x atividade 

x tarefa e também sobre a área meio (processos de apoio) x área finalística 

(processos fins), a constatação que ao longo destes anos as ações pontuais de 

fiscalização não surtiram os efeitos esperados, dentre outros, pelo motivo de 

que os infratores dispõem de sofisticada rede de informações que faz ser 

inócua qualquer ação planejada e a ingerência politica, gerando um grande 

gasto de recursos financeiros e desgaste material e humano, sem, contudo, 

chegar-se aos resultados esperados.  

Para tanto devemos sim contar com as Oportunidades - Ambiente 

Externo da Uc como o Apoio do ARPA, Integração Institucional, Compensação 

Ambiental e os Pontos Fortes - Ambiente Interno a Equipe de Gestão da 

Unidade estar e ser comprometida, a manutenção da Barreira de controle e 

monitoramento constante. Assim para que as Metas, não só as prioritárias, 

sejam cumpridas teremos que: Após todo o processo de reflexão e discussão 

sobre “processo x atividade x tarefa” e também sobre a área meio 

(processos de apoio) x área finalística (processos fins), constatou-se que ao 

longo destes anos as ações pontuais de fiscalização não surtiram os efeitos 

esperados. Dentre outros fatores, observou-se que os infratores dispuseram de 

sofisticada rede de informações e influência política que tornaram as ações de 

monitoramento e fiscalização ambiental ineficientes, gerando grandes gastos 

de recursos financeiros e desgaste material e humano, sem, contudo, chegar-

se aos resultados esperados.  

Deste modo, as Oportunidades - Ambiente Externo da UC, como o Apoio 

do ARPA, Integração Institucional, Compensação Ambiental e os Pontos Fortes 

- Ambiente Interno a Equipe de Gestão da Unidade, devem ser devidamente 

consideradas. Outros aspectos também devem ser considerados, incluindo 

mais comprometimento da equipe de gestão da UC e, a manutenção da 

Barreira de controle e monitoramento. Assim para que as Metas, não só as 

prioritárias, sejam cumpridas tem-se que: 

1. Potencializar as ações de fiscalização preventiva em áreas de zona de 

amortecimento das UC que se encontram sob ameaças (atividades que 

têm probabilidade de ocorrer e causar impacto negativo na unidade, em 

geral provenientes do entorno);  

2. Potencializar as ações de fiscalização no interior das Unidades de 

Conservação em pontos sob pressão (atividades que causam impactos 

negativos, realizadas por terceiros);  
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3. Uniformizar entre as instituições envolvidas os procedimentos e 

conceitos essenciais ao exercício da fiscalização ambiental;  

4. Constituir metodologia para o planejamento, execução e controle das 

ações de rotina e operações integradas; 

5. Sistematizar o fluxo de informações de interesse operacional, com o 

intuito de subsidiar a consolidação dos bancos de dados das instituições 

envolvidas; 

6. Estabelecer a rotina de reuniões de gerência operacional e de 

coordenação a nível institucional; 

7. Integrar as ações de fiscalização com os demais agentes de outras 

esferas administrativas (Prefeitura, Ministério Público, PGE e outros); e 

8. Estabelecer indicadores que mensurem a produtividade e eficácia 

funcional.   

 Uma terceira reunião deverá ocorrer para dar continuidade aos 

trabalhos, prevista para setembro deste ano, onde a equipe completa e 

disposta ira cumprir as tarefas planejadas com o proposição de ajustes e 

melhorias nos fluxos dos processos na elaboração do plano de ação para 

implementação de melhorias. Como sugestão, como ponto de partida nesta 

etapa, será aplicado o preenchimento da “Matriz SIPOC” e elaborar os fluxos 

de processo e subprocesso  utilizando a ferramenta Bizagi Modeler (anexo 01). 

 Na opção pelo arranjo por processos deve sempre ser feita depois de 

cuidadosa análise das condições e circunstâncias da instituição em 

determinada situação. A gestão de processos demanda a concepção e o 

contínuo monitoramento do Quadro de Indicadores de Desempenho para a 

constante avaliação do alcance das metas estabelecidas de eficácia (efetivo 

alcance dos resultados), eficiência (melhor equacionamento entre recursos 

utilizados para alcançar os resultados) e efetividade (real capacidade de os 

resultados promoverem os impactos esperados) (CABRAL, 2015). O Ciclo 

PDCA deve ser rodado toda a vez que for necessário para garantir a 

integridade da Unidade de Conservação com a 

PRESERVAÇÃO/CONSERVAÇÃO dos recursos naturais especialmente 

protegidos devido ao seu valor socioambiental do PEGM. (figura 08).  
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Figura 08: O Ciclo PDCA 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NEXUCS 2015. 

 

  Enfim o termino do PP PEGM passara a ser um marco no planejamento 

das ações do Estado de Rondônia por meio da Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Ambiental – SEDAM e será replicado para as demais 39 

Umidades de Conservação Estadual. 

3 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Para retratar a gestão de processos alguns autores trazem conceitos 

relevantes para uma análise. Por sua vez, Gonçalves, (2000) menciona que 

não existe um produto ou serviço oferecido por uma empresa sem um processo 

organizacional. Assim todo trabalho importante realizado nas empresas faz 

parte de algum processo. Em sequencia a esse contexto, Araújo, et al (2011) 

conceitua o processo como sendo um conjunto de recursos e atividades inter 

relacionadas que transformam no tempo, insumos em produtos ou serviços. 

Para Paim (2009) a gestão de processos é uma abordagem para gerir 

sistematicamente, mensurar e melhorar os processos da empresa, através do 

trabalho de equipes multifuncionais e da ampliação do poder dos empregados. 

Consiste em documentar os processos, entender o fluxo destes, atribuir 

responsabilidades gerenciais, aperfeiçoar as métricas do processo, melhorá-lo 

para garantir a qualidade do produto e o seu desempenho. 
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O Mapeamento (modelagem) de Processos é a primeira etapa a ser 

conduzida para a implementação da Gestão por Processos. Esta primeira 

etapa tem a função de estudo e entendimento das lógicas inseridas na cadeia 

de informações e insumos, viabilizando, posteriormente a implementação de 

ações de otimização e manutenção (Pavani Júnior & Scucuglia, 2011) 

PDCA tornou-se popular pelo Dr. W. Edwards Deming, que é 

considerado por muitos como o pai do controle de qualidade moderno, no 

entanto, ele sempre se refere a ele como o "ciclo de Shewhart". Mais tarde na 

carreira de Deming, ele modificou a PDCA para PDSA (Plan, Do, Study, Act), 

porque ele sentiu a necessidade de enfatizar o passo de estudar o processo 

para poder ajustá-lo de acordo com o planejado. 

O conceito de PDCA baseia-se no método científico, desenvolvido a 

partir do trabalho de Francis Bacon (Novum Organum, 1620). O método 

científico pode ser escrito como "hipótese" - "experimento" - "avaliação" ou o 

Planejar, Executar e Verificar. Shewhart descreveu fabricação sob "controle", 

sob controle estatístico, como um processo de três etapas de especificação, 

produção e inspeção. 

Na Análise e Melhoria de Processos A gestão de uma organização a 

partir de uma abordagem por processos, considera a análise destes tanto para 

o nível gerencial (também chamados processos-chave ou macro-processos do 

negócio) como também para o nível operacional da empresa. Desta forma, 

consegue-se uma visão integrada de toda a gestão, determinando-se as 

atividades, responsáveis e indicadores de performance para todos os 

processos da organização. Nosso road map contempla desde o entendimento 

da situação atual do processo até a definição do plano de implementação do 

processo e de suas melhorias ao longo do tempo. 

A Análise Gerencial de Processos com base nas Diretrizes Estratégicas 

e no Modelo de Gestão Corporativa definido para o negócio, elabora-se o Mapa 

Estratégico de todos os processos-chave da organização, analisando e 

identificando suas entradas e saídas, a relação cliente-fornecedor dentro da 

cadeia de valor do negócio, o fluxo de atividades dentro de cada processo e os 

indicadores de desempenho relacionados ao monitoramento dos resultados e 

performance de cada um.  

Todo o projeto é conduzido de forma a preparar a organização para a 

mudança na gestão do negócio que será implantada e de maneira totalmente 

integrada com a equipe de líderes da organização, procurando capacitá-los e 

https://pt.wikipedia.org/wiki/William_Edwards_Deming
https://pt.wikipedia.org/wiki/Walter_A._Shewhart
https://pt.wikipedia.org/wiki/William_Edwards_Deming
https://pt.wikipedia.org/wiki/Francis_Bacon
https://pt.wikipedia.org/wiki/Walter_A._Shewhart
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prepará-los para o novo papel de liderança que estes terão de assumir.  

Já a Análise Operacional de Processos toda a operação de uma empresa pode 

ser resumida como um conjunto de Fluxos de Atividades que ocorrem tanto 

dentro de um Processo como também através de vários Processos, 

caracterizando a relação cliente-fornecedor internos.  

Quanto a Melhoria de Processos em toda atividade de análise e 

definição de processos são identificadas oportunidades de melhoria 

relacionadas com as três vertentes de gestão de um processo: pessoas, 

processos e tecnologia.  

4- RESULTADOS ALCANÇADOS 

Com a aplicação da metodologia FOFA, Matriz SWOT , foi possível a 

verificação das oportunidades mais acessíveis, as ameaças que estamos mais 

vulneráveis, a capacidade ofensiva e defensiva da UC/Gestão, bem como a 

percepção da necessidade de traçarmos os objetivos estratégicos para os 

próximos cinco anos. Com a Análise Externa trouxe-nos as variáveis que 

impactam a UC, proporcionando a construção de cenários, visando a 

identificação de oportunidades e ameaças (macroambiente). Quanto ao 

microambiente composto pelas forças: concorrentes, parceiros e fornecedores, 

usuários e novos entrantes a futura analise deverá ser ofertada. 

A Análise Interna nos proporcionou as variáveis críticas que incluem as 

competências e o portfólio da UC/Gestão para verificação dos pontos fortes e 

fracos. Já a análise das competências permitiu-nos verificar o potencial da 

UC/Gestão de aproveitar as oportunidades do ambiente. 

Algumas ações já foram iniciadas a partir da construção deste Plano de 

Proteção do PEGM. O estabelecimento de uma rotina de reuniões de gerência 

operacional e de coordenação a nível institucional vem de encontro a 

oportunidade de reformulação das políticas propostas no Plano, uma vez que a 

avaliação nesse processo dá aporte para tomadas de decisão mais precisas no 

sentido de alcançar objetivos e metas como mostra o anexo 02 (Rondônia-

SEDAM, 2015).  

A potencialização das ações de fiscalização no interior das Unidades de 

Conservação em pontos sob pressão (atividades que causam impactos 

negativos, realizadas por terceiros) e as ações de fiscalização preventiva em 

áreas de zona de amortecimento da UC que se encontram sob ameaças 

(atividades que têm probabilidade de ocorrer e causar impacto negativo na 
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unidade, em geral provenientes do entorno) demonstradas no anexo 03 

(Rondônia-SEDAM, 2015) e operações de fiscalização (Figura 09), envolvendo 

várias forças em prol da manutenção e conservação da Biodiversidade da 

Unidade, anexo 04 (rotas desflorestamento 2013_2015) e anexo 

05(desflorestamento 2013_2015). 

Figura 09: Mosaico de fotos dos sobrevoos de Reconhecimento de Pressões e Ameaças PEGM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Equipe de Monitoramento Aéreo                        Desmatamentos ilegais no interior e entorno da Uc                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponte clandestina limite PEGM         Barraco suporte roubo de madeira     Base de Apoio Estrada Parque 
 
Fotos: Luiz Claudio Fernandes e Austerio Malaquias 2015 
 

A integração nas ações de fiscalização com os demais agentes de 

outras esferas administrativas (Prefeitura, Ministério Público, PGE e outros).               

A Operação Ágata 9 é uma ação conjunta com o Exercito Brasileiro e outros 

parceiros em curso (22/07/2105 a 31/07/2015)  evidenciadas no anexo 06 (New 

Rondônia, 2015). O emprego efetivo da tropa será no combate aos principais 

crimes transfronteiriços, tais como narcotráfico, contrabando e descaminho, 

tráfico de armas e munições, crimes ambientais, contrabando de veículos, 

imigração ilegal, problemas indígenas e garimpo ilegal, em parceria com 

agentes governamentais, como as Polícias Federal e Rodoviária Federal, 

Receita Federal, bem como, ICMBio, Funai e Ibama. 
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5 - CONCLUSÃO 

Mediante ao processo de facilitação conclui-se que todas as equipes 

envolvidas no desenvolvimento do trabalho apresentaram conhecimento, 

interesse e empenho nas atividades, oficinas  produzindo dados que retrataram 

com coesão a realidade do Parque Estadual de Guajará-Mirim. A equipe 

multidisciplinar da SEDAM com servidores das Coordenadorias de Proteção 

Ambiental, Educação Ambiental, Geociências, Licenciamento Rural, Unidade 

de Conservação e Instituições parceiras como Batalhão Policia Ambiental – 

BPA e Kanindé apresentaram um elevado grau de comprometimento com o 

projeto.  

As fontes de pressões e ameaças aos ecossistemas e respectivos 

serviços ambientais prestados pela Unidade de Conservação de Proteção 

Integral, o Parque Estadual de Guajará-Mirim PEGM são originárias 

prioritariamente pela ocupação humana irregular do Ambiente. 

Para se alcançar a eficiência almejada, se faz necessário efetivar ações 

de fiscalização preventiva, onde a principal linha de ação a ser adotada é da 

saturação do espaço a ser protegido, devendo o poder público se mostrar 

presente nos locais problemas, a fim de cumprir seu papel de gestor dessa  

área legalmente estabelecida e protegida. 

É imprescindível a implantação de práticas fiscalizatórias 

prioritariamente pelo motivo destas ações objetivarem evitar que os danos 

ambientais se concretizem. 

Também é de suma importância a Implantação de um programa de 

educação ambiental, buscando-se uma mudança de comportamento, 

principalmente das populações residentes no entorno.  

Serão indispensável que sejam adotadas as medidas necessárias a 

efetivação desta proposta (em construção – PP PEGM) com o 

acompanhamento do legislativo e judiciário para que  haja  solução de 

continuidade na execução das ações. 

Toda iniciativa para melhorar processos deve ser concebida, 

concomitantemente, aos demais processos organizacionais (afinal, muitos 

processos não podem sofrer solução de continuidade e há prazos, diretrizes e 

resultados que não podem esperar rearranjos para serem cumpridos).Portanto, 

as Ações de melhoria de processos e transformação organizacional demandam 

liderança (a direção define o curso da ação e implementa as melhorias 
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propostas) e participação(as pessoas devem ser induzidas a participar e a se 

comprometer com os resultados). 

O avanço da instituição, no que se refere ao suporte oferecido a área 

meio das unidades de conservação, fica evidenciado pelo compromisso de 

apoio que o comando da Secretaria vem oferecendo a partir da constatação do 

empenho dos técnicos ligado ao Meio Ambiente estão comprometidos e 

empenhados com a causa ambiental do Estado de Rondônia como um todo.  
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Anexo 01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Modelo Matriz SIPOC 
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Modelo de Fluxo  
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PARQUE DE GUAJARÁ – Técnicos revisam 
Plano Estratégico  

  

 
  

O governo do Estado vem adotando várias iniciativas inéditas de gestão 

ambiental e territorial e desenvolvendo inúmeras atividades para reduzir os 

impactos e conter a ocupação desordenada em todo o território estadual, 

inclusive traçando políticas públicas para a utilização sustentável das unidades 

de conservação, tudo respeitando as categorias em que foram enquadradas. 

  Dessa forma, técnicos da Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Ambiental – SEDAM executaram através do processo de planejamento e 

coordenação estratégica que norteia a questão da agenda ambiental a Revisão 

do Plano Estratégico do Parque de Guajará Mirim – PEGM. 

  

http://www.sedam.ro.gov.br/index.php
http://www.sedam.ro.gov.br/index.php/ultimas-noticias/459-parque-de-guajara-tecnicos-revisam-plano-estrategico
http://www.sedam.ro.gov.br/index.php/ultimas-noticias/459-parque-de-guajara-tecnicos-revisam-plano-estrategico
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O primeiro evento do ano foi realizado nos dias 22 e 23 de janeiro e 

contou com a participação de uma equipe multidisciplinar da secretaria. 

Fizeram parte servidores das Coordenadorias de Proteção Ambiental, 

Educação Ambiental, Geociências, Licenciamento Rural, Unidade de 

Conservação. 

  As oficinas também contaram com a participação de instituições 

parceiras como Batalhão Ambiental – BPA e Kanindé. Os recursos são 

recorrentes do Programa de Áreas Protegidas da Amazônia – ARPA.   

O Doutor Luiz Claudio Fernandes, servidor efetivo da SEDAM e 

coordenador da Revisão do Plano, iniciou sua oficina apresentado a definição 

de Rogério Cabral (2012), enfatizando que a premissa de que planejar é 

pensar antes de agir. 

“Para manejar uma unidade de conservação é preciso avaliar as 

diferentes possibilidades de ação e decidir pelas melhores alternativas. O 

planejamento permite aproveitar melhor o tempo e os recursos.” Salientou Luiz 

Claudio. 

  O técnico explanou que os objetivos de uma unidade de conservação 

podem ser alcançados com maior facilidade quando se planeja usando um 

método. Um dos métodos mais difundidos atualmente é a elaboração do 

planejamento estratégico. 

  As oficinas foram orientadas pelo Programa de Gestão por Resultado 

(PGR), sendo que o modelo de excelência utilizado foi o ciclo de gestão PDCA 

como orientador da execução do trabalho gerencial. Planejar, Desenvolver 

(Executar), Checar e Agir Corretivamente. 

  Nesta primeira etapa de planejamento os técnicos detalharam varias 

informações que subsidiam o Plano de Proteção do PEGM como pressões, 

ameaças e impactos (internos e externo) causas e soluções, mapa de risco 

entre outras.  

Os próximos encontros tratarão de formalizar todo o Planejamento 

Estratégico para o PEGM, objetivando alinhar suas ações com as macro 

diretrizes de governo e assim promovendo o desenvolvimento das políticas 

públicas que visam garantir para o parque e demais Unidades de Conservação 

a sustentabilidade ambiental. 
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SEDAM REALIZA AÇÕES DE PROTEÇÃO NO 
PARQUE ESTADUAL DE GUAJARÁ MIRIM  

 

   A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental intensificou as 

atividades de fiscalização no Parque Estadual de Guajará Mirim -  PEGM, ação 

esta, fruto da Revisão do Plano de Proteção do PEGM realizado em janeiro 

2015 que contou com a participação de uma equipe multidisciplinar da 

secretaria formada por técnicos das Coordenadorias de Proteção Ambiental, 

Educação Ambiental, Geociências, Licenciamento Rural, Unidade de 

Conservação e Batalhão de Polícia Ambiental - BPA e Companhia de 

Operações Especiais – COE. Um dos produtos foi a construção do Mapa de 

Risco norteador das ações no Parque. 

 Segundo Vilson Machado - Secretário de Estado do Desenvolvimento 

Ambiental todo trabalho foi fruto de um planejamento conjunto e integrado das 

coordenadorias da Sedam. “Estamos contando com um trabalho técnico de 

integração das coordenadorias COPAM, COPAF, COGEO e CUC e 

promovendo um grande planejamento para as ações Ambientais no Estado, 

contamos com o apoio fundamental do BPA e da COE, sem o apoio dos quais 

não seriam possíveis as ações de fiscalização ambiental”. Salientou Vilson. 

  

Um dos resultados foi a deflagração de uma missão onde equipes 

compostas por técnicos ambientais da Coordenadoria de Proteção Ambiental, 

http://www.sedam.ro.gov.br/index.php
http://www.sedam.ro.gov.br/index.php/ultimas-noticias/554-sedam-realiza-acoes-de-protecao-no-parque-estadual-de-guajara-mirim
http://www.sedam.ro.gov.br/index.php/ultimas-noticias/554-sedam-realiza-acoes-de-protecao-no-parque-estadual-de-guajara-mirim
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Unidade de Conservação e parceria do Batalhão Ambiental e Comando de 

Operação Especial se deslocaram ao Parque para proceder atividades de 

Fiscalização e Monitoramento com suporte de aeronave (helicóptero) locado 

pela Sedam para atendimento de demandas de monitoramento, controle e 

fiscalização ambiental. Foi constatado a existência de varias irregularidades 

ambientais, sendo que todos foram devidamente autuados. 

          Os resultados da missão consolidaram-se até o momento em 09 

autos de infração que totalizam R$ 1.516.160,00 (Hum Milhão, Quinhentos e 

Dezesseis Mil Cento e Sessenta Reais), além de 04 Termos de Embargo. 

          O deslocamento no interior do Parque por meio terrestre foi realizado 

através de caminhonetes e motos que adentraram em aberturas promovidas 

por invasores onde o transitar, dentro da Unidade de Conservação, tem uma 

certa dificuldades devido as más condições das trilhas. 

          As operações de fiscalização nas Unidades de Conservação serão 

intensificadas no decorrer dos próximos dias. “Nossa missão é resguardar todo 

o patrimônio ambiental no interior das Unidades de Conservação Ambiental 

Estaduais e dessa forma estamos buscando otimizar todos os procedimentos 

de controle, monitoramento e fiscalização ambiental”. Esclareceu Vilson. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 FONTE: R. Machado 
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17ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 
PARTICIPA DA OPERAÇÃO ÁGATA 9  

Porto Velho – Integrando as ações realizadas pelo Exército Brasileiro no 

contexto da Operação Ágata 9, iniciada nesta data, a 17ª Brigada de Infantaria 

de Selva, cujo comando é sediado em Porto Velho, estará atuando em todo o 

estado de Rondônia.  

 

Fonte: 17ª Brigada de Infantaria de Selva  

 

O emprego efetivo da tropa será no combate aos principais crimes 

transfronteiriços, tais como narcotráfico, contrabando e descaminho, tráfico de 

armas e munições, crimes ambientais, contrabando de veículos, imigração 

ilegal, problemas indígenas e garimpo ilegal, em parceria com agentes 

governamentais, como as Polícias Federal e Rodoviária Federal, Receita 

Federal, bem como, ICMBio, Funai e Ibama.  

Foram montados postos de bloqueio e controle nas principais estradas 

da região, tais como, BR 364 e a BR 421 e todos os seus ramais que 

possibilitam o acesso da fronteira ao interior do País. Também haverá 

patrulhamento em todos os rios que cortam o estado e podem permitir a 

entrada ao interior de seu território. São aproximadamente 700 militares 
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atuando na faixa de fronteira de Rondônia. Toda a operação foi instruída por 

meio do Plano Estratégico de Fronteiras (PEF), criado por decreto da 

presidenta Dilma Rousseff, em junho de 2011.   

Ação Cívico Social  

Além do combate aos ilícitos, a Ágata contempla também Ações Cívico-

Sociais (ACISO), que consistem em levar o atendimento médico, odontológico 

e hospitalar aos locais onde concentram famílias carentes.  Estas ACISO 

contam com a participação de acadêmicos de vários instituições de ensino da 

capital. Estudantes de medicina, odontologia, enfermagem, direito, nutrição, 

psicologia e educação física que, em parceria com o Exército, estendem um 

mão amiga às famílias mais necessitadas deste apoio. Além das áreas de 

saúde, são oferecidos inúmeros serviços aos cidadãos, na medida das 

parcerias estabelecidas com diversos órgãos, tais como Tribunal de Justiça, 

Justiça Federal, TRE, SENAC e Secretarias de Saúde do estado e dos 

municípios. Entre os serviços oferecidos, podem ser citados a Justiça Rápida, 

fornecimento de carteira de identidade e de trabalho, corte de cabelo, 

vacinação, teste de glicemia, etc. 

 
  

 

 


