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Planejamento Estratégico da Estação Ecológica Serra das Araras 

 
 
 

RESUMO 
 
 

 
A Estação Ecológica Serra das Araras desde 2012 vem elaborando o Plano de Manejo, sendo que 

objetivou-se com este trabalho elaborar uma proposta de Planejamento Estratégico na Estação 

Ecológica Serra das Araras. Para isso, a partir da análise documental, da construção da proposta 

pela equipe ICMBio e das contribuições do Conselho Consultivo da Estação Ecológica Serra das 

Araras ao Planejamento Estratégico, ou seja, a partir de documentos e relatórios de eventos onde 

houve o diagnóstico participativo e a sistematização da análise situacional da Estação Ecológica 

Serra das Araras, na perspectiva dos pesquisadores, das comunidades do entorno, servidores do 

ICMBio e outros atores que se relacionam com a unidade de conservação, deu-se a elaboração da 

missão e da construção do Modelo Conceitual (Mapa Estratégico) da Estação Ecológica Serra das 

Araras, utilizando como ferramenta o software Miradi. O Modelo Conceitual incluiu a propostas de: 

missão da Estação Ecológica Serra das Araras; Alvos de Conservação da Biodiversidade, Ameaças 

diretas e indiretas e; Estratégias prioritárias, para minimizar as ameaças e viabilização do alcance 

dos objetivos da Estação Ecológica Serra das Araras. A partir da definição das estratégias 

prioritárias, foram definidos objetivos, as atividades, as ações e os indicadores e respectivas metas. 

 

Palavras-chave: Estação Ecológica Serra das Araras, Planejamento Estratégico, Modelo 

Conceitual, Sofware Miradi 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1 Tema 
 
 

A Estação Ecológica da Serra das Araras, desde o ano de 2012, vem construindo o Plano de 

Manejo, com servidores lotados na própria unidade de conservação e outros servidores do ICMBio.  

Antes deste, a Estação Ecológica Serra das Araras dispunha de apenas dois instrumentos de 

planejamento, os quais foram construídos em 2007 e reformulados bianualmente: o Plano de 

Proteção, no qual é planejado com a equipe da Estação Ecológica Serra das Araras as ações de 

fiscalização e prevenção/combate a incêndios florestais e encaminhado a Coordenação Geral de 

Proteção do ICMBio (CGPro-ICMBio), incluindo a dotação orçamentária necessária, equipamentos 

de proteção individual necessário à brigada e aos fiscais bem como cronograma das atividades; e o 

Plano de Educação Ambiental e Uso Público com Finalidade Educacional, elaborado devido à 

grande demanda em atividades de visitação para educação ambiental. 

O Roteiro Metodológico de Planejamento (IBAMA, 2002), orienta que os planos de 

manejos tenham 4 encartes, sendo os Encartes 1, 2 e 3, voltado para o diagnostico da UC e o 

Encarte 4 para o Planejamento da UC. 

 Até final de 2014, os Encartes 1, 2 e 3 do Plano de Manejo Estação Ecológica da Serra das 

Araras foram elaborados, sendo realizadas, também, a Oficina de Pesquisadores (entre os dias 01 a 

03 de outubro de 2013) e a Oficina de Planejamento Participativo (28 a 30 de maio de 2014), sendo 

necessário, a confecção do Encarte 4. Ou seja, tínhamos bons documentos com o diagnóstico 

participativo e a sistematização da análise situacional da Estação Ecológica Serra das Araras na 

perspectiva dos servidores, das comunidades e outros atores que se relacionam com a unidade de 

conservação. A realização destas duas oficinas fez parte do processo de elaboração do plano de 

manejo e teve como objetivo principal consolidar os resultados do diagnóstico da Estação Ecológica 

Serra das Araras, para subsidiar o planejamento, através da sistematização de um modelo 

conceitual. 

Dentre os itens necessários para compor o Encarte 4 do Plano de Manejo surgiu a 

necessidade de realizar o Planejamento Estratégico da Estação Ecológica da Serra das Araras, 

visando o avanço do trabalho para finalização do respectivo Plano de Manejo. 

Desta forma, utilizando como subsídios os encartes diagnósticos e relatórios, elaborados 

para constituir o Plano de Manejo, elementos fundamentais para subsidiar a analise situacional da 

unidade de conservação, realizamos neste trabalho uma proposta de Planejamento Estratégicos da 

Estação Ecológica da Serra das Araras, com a construção da missão da UC e a proposta de um 
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modelo conceitual. 

Na elaboração do Planejamento Estratégico realizou-se, além da missão da unidade de 

conservação, a construção de um modelo conceitual, considerando os alvos de conservação da 

biodiversidade, as principais ameaças (diretas e indiretas) sobre estes alvos e, desta forma, 

apresentou-se 5 estratégias prioritárias para a mitigação destas ameaças. 

Para a execução dessas 5 estratégias foram definidos objetivos que foram desdobrados em 

objetivos, sendo que cada atividade possuiu atividades, Responsáveis/Envolvidos, Ação (es), 

Indicador (es) e Meta (s).  
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1.2 Unidade de Aplicação 
 

 

De acordo com a Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000 (BRASIL, 2002), a qual 

regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências, em seu art. 9o dispõe 

que: 

 
“A Estação Ecológica tem como objetivo a preservação da natureza e a realização de pesquisas científicas. 
 
§ 1o A Estação Ecológica é de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares incluídas em seus 
limites serão desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei. 
§ 2o É proibida a visitação pública, exceto quando com objetivo educacional, de acordo com o que dispuser o 
Plano de Manejo da unidade ou regulamento específico. 
§ 3o A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração da unidade 
e está sujeita às condições e restrições por este estabelecidas, bem como àquelas previstas em regulamento. 
 
§ 4o Na Estação Ecológica só podem ser permitidas alterações dos ecossistemas no caso de: 

I - medidas que visem a restauração de ecossistemas modificados; 
II - manejo de espécies com o fim de preservar a diversidade biológica; 
III - coleta de componentes dos ecossistemas com finalidades científicas; 
IV - pesquisas científicas cujo impacto sobre o ambiente seja maior do que aquele causado pela 
simples observação ou pela coleta controlada de componentes dos ecossistemas, em uma área 
correspondente a no máximo três por cento da extensão total da unidade e até o limite de um mil e 
quinhentos hectares. 

 
 

A Estação Ecológica Serra das Araras é uma unidade de conservação federal sob 

administração do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). 

Criada pelo Decreto Federal nº 87.222, de 31 de maio de 1982, ela ocupa uma área de 

28.700 hectares (ha), em formato retangular (50 x 4,5 km).  

Situa-se no sudoeste do Estado do Mato Grosso, nos municípios de Porto Estrela e Cáceres, 

entre as latitudes 15°33’-15°39’ e longitudes 57°03’-57°19’: 
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Figura 1: Mapa da Estação Ecológica Serra das Araras, com hidrografia e principais municípios. 
 

 

A localização da Estação Ecológica Serra das Araras no território nacional merece destaque. 

Essa área protegida localiza-se no bioma Cerrado em uma zona de transição com os biomas 

Pantanal e Amazônia, sendo uma das únicas unidades de conservação federal localizada em uma 

região de tensão entre três biomas. 

A região da unidade de conservação destaca-se das demais áreas do entorno por se encontrar 

fisicamente isolada e apresentar relevos e altitudes bem diferenciados das regiões adjacentes, pois é 

parte da unidade geomorfológica Província Serrana, um corredor de serras paralelas, de 350 km de 

comprimento por 35 km de largura, em formato de arco com concavidade voltada para Sudeste, 

com duas direções predominantes: Nordeste-Sudoeste no trecho em que separa as depressões do 

Alto Paraguai e Cuiabana; e Leste-Oeste no segmento que separa as depressões Cuiabana e 
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Interplanáltica de Paranatinga (LUZ, 1978).  

Trata-se de um corredor que liga a transição com a Floresta Amazônica, atravessando o 

Cerrado, ao Pantanal Matogrossense. 

Nesse contexto, a Estação Ecológica Serra das Araras, com seus 28.700 ha protege apenas 

0,014% do bioma Cerrado. Apesar da sua pequena representatividade em área desse bioma, a 

Estação Ecológica Serra das Araras é de grande importância conservacionista. 

Comporta importante valor histórico-cultural para as populações residentes no seu entorno, 

preserva as cabeceiras dos principais afluentes do Rio Salobro, principal curso de água que abastece 

diversas comunidades tradicionais no seu entorno.  

Além disso, a Estação Ecológica Serra das Araras possui grande potencial de continuar 

sendo foco de inúmeros trabalhos científicos, os quais demonstram que essa unidade de 

conservação abriga fauna e flora rica, típicas do bioma Cerrado, com alguns elementos amazônicos 

e pantaneiros, o que ressalta sua importância na conservação desses seres vivos e evidencia sua 

função potencial como corredor ecológico para fluxo gênico entre espécies da fauna e flora entre 

populações do Cerrado e populações presentes nesses outros dois biomas. 
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1.3 Objetivos 

 

Objetivou-se com este trabalho elaborar uma proposta de Planejamento Estratégico na 

Estação Ecológica Serra das Araras, fundamentado em elementos presentes no diagnostico, no 

Plano de Manejo da Estação Ecológica Serra das Araras, Oficina de Pesquisadores e da Oficina de 

Planejamento Participativo. 

Para isso, criou-se uma proposta de Modelo Conceitual (Mapa Estratégico) da Estação 

Ecológica Serra das Araras, incluindo propostas de: 

- Missão da Estação Ecológica Serra das Araras;  

- Alvos de Conservação da Biodiversidade 

- Ameaças diretas e indiretas 

- Estratégias prioritárias, para minimizar as ameaças e viabilização do alcance dos objetivos 

da Estação Ecológica Serra das Araras. A partir da definição das estratégias prioritárias, foram 

definidos objetivos, as atividades, as ações e os indicadores e metas, 
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2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA 

 
 

Houve 3 fases para a realização da intervenção:  

 

(1º) Análise documental; 

(2º) Construção da proposta pela equipe ICMBio e; 

(3º) Contribuições do Conselho Consultivo da Estação Ecológica Serra das Araras ao 

Planejamento Estratégico. 

 

 

1º FASE) Análise documental 

 

1) Primeiramente, para este trabalho, houve a análise do decreto de criação da Estação 

Ecológica Serra das Araras (Decreto Federal nº 87.222/1982) (BRASIL, 1982); da lei de 

criação do ICMBio (Lei Federal nº 11.516/2007) (BRASIL, 2007) e do Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (Lei Federal nº 9985/2000) (BRASIL, 2000). 

 

 

2) Em seguida, houve a análise dos Encartes 1, 2 e 3, produzido pela equipe da Estação 

Ecológica Serra das Araras, para constituir o Plano de Manejo da Estação Ecológica 

Serra das Araras. Nestes documentos havia o diagnostico e elementos que iriam 

subsidiar a analise situacional da unidade de conservação.  

 

 

3) Após isso, passou-se para a análise dos relatórios da Oficina de Pesquisadores (Figuras 2 

e 3) e da Oficina de Planejamento Participativo (Figura 4 e 5), eventos realizados na 

construção do Plano de Manejo da Estação Ecológica Serra das Araras, respectivamente 

em 2013 e 2014, onde houve o diagnóstico participativo e a sistematização da análise 

situacional da Estação Ecológica Serra das Araras, na perspectiva dos pesquisadores, das 

comunidades do entorno, servidores do ICMBio e outros atores que se relacionam com a 

unidade de conservação. 
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Figuras 2 e 3: Oficina de Pesquisadores (OP) para a construção do Plano de Manejo da Estação Ecológica 
Serra das Araras, entre os dias 01 a 03/10/2013. 
 

  
Figuras 4 e 5: Oficina de Planejamento Participativo (OPP) para a construção do Plano de Manejo da Estação 
Ecológica Serra das Araras, entre os dias 28 a 30/05/2014. 
 

 

 

 



14 

 

2º FASE) Construção da proposta pela equipe ICMBio 

 

4) A análise situacional da Estação Ecológica Serra das Araras foi consolidada em um 

modelo conceitual, primeiramente em uma oficina envolvendo a equipe dos 3 servidores 

da Estação Ecológica Serra das Araras (04 a 06/03/2015). 

 

5) Posteriormente, com a equipe responsável pela elaboração do Plano de Manejo da 

Estação Ecológica Serra das Araras no ICMBio sede em Brasília-DF (23 a 27/03/2015). 

Neste momento, houve a confecção gráfica do modelo conceitual, com a produção de 

cadeias de resultados, a partir de cada estratégia, utilizando como ferramenta o software 

Miradi – Adaptative Management (www.miradi.org) (Figuras de 6 a 9). 

 
 
 

   

   
 

 
Figuras 6, 7, 8 e 9: Oficina com equipe de planejamento do Plano de Manejo da Estação Ecológica Serra das 
Araras (realizada entre 23 a 27/03/2015), para construção do modelo conceitual e desmembramento em 
estratégias, objetivos, atividades, indicadores e metas. 
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3º FASE) Contribuições do Conselho Consultivo da Estação Ecológica Serra das 
Araras ao Planejamento Estratégico 

 
 
 

6) A última etapa foi à apresentação ao Conselho Consultivo da Estação Ecológica Serra 

das Araras (realizado no dia 30/04/2015), do modelo conceitual da Estação Ecológica 

Serra das Araras, juntamente com a cadeira de resultados, as estratégias e seus 

desdobramentos em objetivos, atividades, ações e indicadores e metas (Figuras 10 e 11). 

Nesta apresentação, discutimos cada uma das estratégias e coletamos contribuições dos 

participantes. Além disso, nesta reunião, algumas já conseguimos, foi possível firmar 

parceria.   

 

 

 

    

Figuras 10 e 11: Apresentação para o Conselho Consultivo da Estação Ecológica Serra das Araras 
(30/04/2015) para validação e contribuições adicionais à proposta de Planejamento Estratégico. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O planejamento é considerado uma ferramenta da administração, auxilia os mais altos e 

baixos níveis de hierarquia no processo de tomada de decisão, como o setor público, grandes e 

pequenas empresas, as relações familiares, entre outras, “além de ser um processo de tomar decisão, 

o planejamento é uma dimensão das competências intelectuais” (MAXIMIANO, 2006). 

O planejamento pode ser hierarquizado e classificado nos níveis: estratégico, tático e 

operacional, onde o planejamento estratégico se concentra no mais alto nível, toma decisões que 

serão seguidas pelo tático e operacional, pois o “planejamento estratégico influi nos outros dois 

tipos e os subordina”, na mesma maneira o operacional é subordinado ao tático, refere-se a uma 

subordinação horizontal com níveis hierárquicos definidos (PETROCCHI, 2009). Desta forma, 

neste trabalho realizou-se apenas o planejamento estratégico da Estação Ecológica Serra das Araras, 

não sendo desmembrado em tático e operacional. 

A primeira face da metodologia aplicada foi à análise documental, tendo em vista que, além 

das legislações que normatiza a gestão da Estação Ecológica Serra das Araras, tínhamos os dados 

dos encartes diagnostico do Plano de Manejo e os relatórios das oficinas de pesquisadores e de 

planejamento participativo, documentos fundamentais que iriam subsidiar a análise situacional da 

unidade de conservação.  

A análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa qualitativa, seja 

complementando informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um 

tema ou problema (LUDKE, ANDRÉ, 1986). 

A importância de uma análise documental deve-se ao fato de que o documento é resultado 

de uma montagem, consciente ou inconsciente, da história, da época, da sociedade que o produziu e 

também das épocas sucessivas durante as quais continuou a existir. O documento é monumento, 

resulta do esforço das sociedades históricas para impor ao futuro determinada imagem de si própria 

(LE GOFF, 1984). 

Os vários métodos participativos podem ser divididos em três classes: métodos de 

diagnóstico, que extraem informações de um grupo alvo e os incluem em processos de tomada de 

decisão; métodos de coaprendizagem, nos quais as perspectivas de todos os grupos mudam, como 

resultado de um processo, sendo a informação gerada incorporada a um processo de tomada de 

decisão; e métodos de gestão (compartilhada ou co-gestão), nos quais todos os atores envolvidos 

passam a conhecer melhor e mais o seu contexto e são incluídos em processos de tomada de decisão 

(LYNAM et al., 2007). 

A importância das oficinas de pesquisadores e de planejamento participativo deve-se a fato 

que ter sido ouvido os diversos atores que influenciam ou são influenciados pela gestão da Estação 
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Ecológica Serra das Araras e colhidas importantes informações para elaboração tanto do 

diagnóstico (Encarte 1, 2 e 3) bem como foi fundamental para construção do planejamento deste 

Plano de Manejo (Encarte 4), o qual foi construído considerando-se, sobretudo, a metodologia 

Padrões Abertos para Conservação (IUCN, 2003; SALAFSKY et al., 2001; FRANKLIN et al., 

2007; FUNDATION OF SUCCESS, 2009; CMP, 2013; MAGOULIS et al., 2013). 

Isso porque, o poder público deve tomar medidas mais especificas para envolver as 

comunidades locais nas políticas nacionais de uso da terra e na implementação de programas de 

desenvolvimento. Considerar a contribuição da população local pode fazer a diferença na política 

governamental, uma vez que agrega conhecimentos regionais fundamentais à política de âmbito 

maior (SPEARS, 1997).  

Apesar da importância central que a biodiversidade representa para os sistemas de áreas 

protegidas, é justo reconhecer que as sociedades conservam as áreas por um conjunto mais amplo 

de valores e por funções sociais que não deveriam entrar em contradição com a conservação da 

biodiversidade senão, ser um complemento (IUCN, 2003).  

Consideramos que a sociedade tem um papel importante a ser desempenhado no êxito da 

conservação da Estação Ecológica Serra das Araras, sendo que é importante reconhecer que o 

envolvimento de comunidades locais e outros atores no processo de planejamento. Tal 

envolvimento é uma ferramenta importante para o reconhecimento da importância da Estação 

Ecológica Serra das Araras e para a promoção de um processo continuo de gestão participativa. 

Por fim, a participação social também estava presente da validação do Planejamento 

Estratégico, onde na ultima etapa, o produto até o momento discutido foi apresentado ao Conselho 

Consultivo da Estação Ecológica Serra das Araras, onde também houve contribuições.  

Deste trabalho, a análise situacional da Estação Ecológica Serra das Araras foi consolidada 

em um modelo conceitual. O modelo conceitual é um método visual (diagrama) utilizado para 

representar o conjunto de relações causais entre fatores que se acreditam influenciar um ou mais 

objetivos de conservação. Um bom modelo conceitual deve explicitar os links entre os objetivos de 

conservação e as ameaças diretas que os impactam, os fatores (ameaças indiretas) que influenciam 

as ameaças diretas, e as estratégias propostas para a mitigação destes fatores (IBAMA, 2002).  

Os “Padrões Abertos” são padrões desenvolvidos por meio da colaboração pública, 

disponíveis de forma livre ao público em geral e que não pertencem a nenhuma pessoa ou 

organização e que, desta forma, podem ser distribuídos livremente (CMP, 2013). 

Embora constituído de princípios técnicos e científicos sólidos, a abordagem dos Padrões 

Abertos, reconhece que, em muitas vezes, existem grandes lacunas de conhecimento para o 

desenvolvimento de um bom planejamento e que por outro lado, uma grande quantidade de 

conhecimento existe disponível com os diferentes atores que atuam no manejo de áreas protegidas 
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(IUCN, 2003; SALAFSKY et al., 2001; FRANKLIN et al., 2007; FUNDATION OF SUCCESS, 

2009; CMP, 2013; MAGOULIS et al., 2013).  

Neste sentido, o desenvolvimento do modelo conceitual da Estação Ecológica Serra das 

Araras conduz a análise de situação dos fatores chaves (ameaças diretas, ameaças indiretas, 

oportunidades e estratégias) relacionado aos objetivos de conservação independentemente da 

necessidade da aquisição de dados e informações detalhadas sobre a área protegida. Isto inclui a 

análise dos fatores causais subjacentes, ameaças particulares e potenciais obstáculos para melhorar 

a condição de objetivos de conservação (por exemplo, motivações sociais, culturais e econômicas) 

(CMP, 2013). 
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4. RESULTADOS ALCANÇADOS: 

 
Com as informações oriunda da legislação, dos diagnostico do plano de manejo (Encartes 1, 

2 e 3) e da análise dos relatórios da Oficina de Pesquisadores e da Oficina de Planejamento 

Participativo, eventos realizados na construção do Plano de Manejo da Estação Ecológica Serra das 

Araras, respectivamente em 2013 e 2014, eventos onde houve o diagnóstico participativo e a 

sistematização da análise situacional da Estação Ecológica Serra das Araras, na perspectiva dos 

pesquisadores, das comunidades do entorno, servidores do ICMBio e outros atores que se 

relacionam com a unidade de conservação, deu-se a elaboração da missão e da construção do 

modelo conceitual da Estação Ecológica Serra das Araras. 

 

4.1 Missão da Estação Ecológica Serra das Araras  
 

Definiu-se como a Missão da Estação Ecológica Serra das Araras:  

 
“Conservar mosaicos de fitofisionomias representativas da Província Serrana de 
Mato Grosso, sua biodiversidade e patrimônio cultural associado e as nascentes do 
rio Saloba, contribuindo para a conectividade entre os biomas Pantanal e 
Amazônico, por meio do incentivo à pesquisa, divulgação dos resultados e ações 
educativas” 

 

4.2 Modelo Conceitual 
 

Para a elaboração do modelo conceitual para a Estação Ecológica Serra das Araras 

considerou-se, além da missão a unidade de conservação, a sistematização dos seguintes resultados: 

4.2.1 Alvos de conservação da biodiversidade 

4.2.2 Ameaças diretas e indiretas 

4.2.3 Propostas de 5 estratégias prioritárias para a mitigação das ameaças (diretas e 

indiretas) 

Para a execução dessas 5 estratégias foram definidos objetivos que foram desdobrados em 

objetivos, sendo que cada atividade possuiu atividades, Responsáveis/Envolvidos, Ação (es), 

Indicador (es) e Meta (s).  

Atingindo-se as metas pressupõe-se que os alvos de conservação estejam protegidos, com o 

desenvolvimento destas cinco estratégias. 
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Figura 12: Modelo Conceitual (Mapa Estratégico) da Estação Ecológica Serra das Araras.  
Em que: Losango amarelo – Estratégias; Retângulo laranja – Ameaças Indireta; Retângulo rosa  - Ameaças Direta; Círculos verdes – alvos de conservação. 
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4.2.1 Alvos de conservação da biodiversidade 
 

 

Para a Estação Ecológica Serra das Araras foram definidos 6 (seis) Alvos de Conservação, 

sendo eles: 

 

1º) Formações campestres e espécies associadas: As formações campestres no interior da 

Estação Ecológica Serra das Araras estão ameaçadas assim como no entorno da UC, 

sobretudo nas áreas não regularizadas, onde sofrem com o pisoteio do gado e pastoreio, o 

que causa erosão e compactação do solo. Além disso, a que se considerar a substituição por 

espécies exóticas, a braquiária e mindícula. Cabe destacar que nessas áreas o fogo recorrente 

é uma ameaça, já no interior da UC, devido ao sucesso do programa de supressão total do 

fogo, a mais de 15 anos, a ausência do fogo também promove a conversão da vegetação para 

ambientes fechados, o que vem ocasionando a perda de espécies.  

 

2º) Formações savânicas e espécies associadas: As formações savânicas no interior da 

Estação Ecológica Serra das Araras estão ameaçadas assim como no entorno da UC, 

sobretudo nas áreas não regularizadas, onde sofrem com o pisoteio do gado e pastoreio, o 

que causa erosão e compactação do solo. Além disso a que se considerar a substituição por 

espécies exóticas, a braquiária e capim gordura. Cabe destacar que nessas áreas o fogo 

recorrente é uma ameaça, é o que vem ocasionando a perda de espécies. No entorno, a 

comunidade utiliza lenha proveniente das formações savânicas e a drenagem das veredas 

para formação de pastagem. 

 

3º) Geoambiente da Furna do Café: Floresta ombrófila, ambiente peculiar e único na 

região, com uma fauna e flora característico do ambiente amazônico. A principal ameaça é o 

fogo, embora nos últimos anos ele não tenha ocorrido devido ao programa de supressão total 

do fogo na UC. 

 

4º) Mamíferos de Grande Porte: Os grandes mamíferos são bioindicadores de qualidade 

ambiental. Devido ao fato de possuírem grande área de vida e à conformação e área reduzida 

da UC não atenderem a essa condição, tal grupo sofre tanto a pressão de abate, sobretudo os 

médios e grandes carnívoros, pelos moradores do entorno, já que ameaçam os animais 

domésticos; como a pressão de caça por moradores do entorno e de atropelamento na MT 

343, já que tal rodovia corta todo o corredor entre a UC e o Rio Paraguai, funcionando como 
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um sumidouro de fauna. Dessa maneira, o uso da área do entorno é imprescindível para 

manter as populações desse grupo animal. Cabe destacar que, antes da criação da UC, estes 

animais eram muito caçados na região. 

 

5º) Ambientes aquáticos e fauna associada: A maioria das nascentes dos rios que 

compõem a bacia do rio "Saloba" estão dentro da UC e não estão pressionadas, entretanto, 

os cursos d'água no entorno estão ameaçados pela conversão da mata ciliar, pisoteio do 

gado, erosão e assoreamento dos rios, pesca, caça e queimadas recorrentes. Os recursos 

hídricos representam a conectividade hídrica da UC com o rio Paraguai permitindo o fluxo 

da fauna e flora com a UC. 

 

6º) Aves de rapina: As aves de rapina, principalmente as de ambientes florestais são 

extremamente sensíveis a modificações na estrutura da floresta. São bioindicadores de 

qualidade ambiental e, devido ao fato de possuírem grande área de vida e à conformação e 

área reduzida da UC não atenderem a essa condição, sofrem pressão de abate pelos 

moradores do entorno, já que ameaçam os animais domésticos. Além disso, devido ao 

formato da UC e área reduzida para este grupo, o uso da área do entorno é fundamental para 

manter as populações que usam a UC para pouso e pernoite. 

 

 

4.2.2 Ameaças diretas e indiretas 

 

Após a seleção dos Alvos de Conservação analisou-se as principais ações humana que 

degrada de maneira direta um ou mais alvos de conservação, ou seja, as ameaças diretas e 

indiretas. 

Na análise do alvo de conservação: formações campestres e espécies associadas, as 

ameaças que mais degradam esse alvo são o pastoreio e o fogo. As formações savânicas e 

espécies associadas estão sob a ameaça da agricultura, aumento da conversão do uso do solo no 

entorno, pastoreio do gado e fogo. Para o ambiente da furna do café, a ameaça mais significativa é o 

fogo. Para os mamíferos de grande porte as ameaça que mais degradam suas populações são o 

aumento da conversão do uso do solo, o fogo, a caça e o atropelamento na rodovia MT 343. 

Para o alvo de ambientes aquáticos biodiversidade “nascentes” foi considerado que a ação humana 

que mais a degrada são: a agricultura, o pastoreio do gado e o fogo. Por fim, para as aves de rapina, 

as ameaça que mais degradam suas populações são a caça, a mineração de brita e calcário e a 

possibilidade de desafetação de parte da unidade de conservação. 
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A partir do conhecimento do cenário de ameaças e das potencialidades para reverter esta 

ameaça, foram planejadas as estratégias de atuação para melhoria da condição da conservação da 

biodiversidade, o que foi apresentado sinteticamente no Modelo Conceitual para a Estação 

Ecológica da Serra das Araras. 

As ameaças diretas que mais impactam os Alvos de Biodiversidade e que devem ser 

objetos da atenção dos gestores da UC são: 

 

- Agricultura que afeta principalmente as Formações campestres e espécies associadas; formações savânicas 

e espécies associadas; os Ambientes Aquáticos e espécies associadas e aves de rapina. 

- Mineração de brita e calcário que afeta as Formações campestres e espécies associadas; formações 

savânicas e espécies associadas; Mamíferos de grande porte; os Ambientes Aquáticos e espécies associadas e 

aves de rapina.  

- Pastoreio de gado na UC que afeta as Formações campestres e espécies associadas; formações savânicas e 

espécies associadas e os Ambientes Aquáticos e espécies associadas. 

- Fogo que afeta as Formações campestres e espécies associadas; formações savânicas e espécies associadas; 

Geoambiente da Furna do Café; Mamíferos de grande porte e os Ambientes Aquáticos e espécies associadas. 

- Possibilidade de desafetação da unidade de conservação afetando os mamíferos de grande porte; os 

Ambientes Aquáticos e espécies associadas e aves de rapina. 

- Pesca afeta os ambientes aquáticos e espécies associadas. 

- Caça que afeta os Mamíferos de grande porte e as Aves de Rapina. 

- Atropelamentos na rodovia MT – 343 que afeta também os mamíferos de grande porte. 

 

 Para que se tenham os ambientes e os Alvos de Conservação viáveis, pressupõem-se que as 

ameaças diretas e os fatores contribuintes negativos foram minimizados ou extintos, e que os 

seguintes resultados de impactos foram atingidos, com a gestão e manejo da UC: 

 

- Adoção de medidas agroecológicas nas propriedades do entorno, melhorando os padrões atuais de uso do 

solo. 

- Minimizar o impacto do pastoreio na UC até que seja realizada a consolidação territorial. 

- A frequência e intensidade do fogo não afeta a dinâmica natural de desenvolvimento do ambiente. 

- As populações de mamíferos de grande porte e aves de rapina são mantidos viáveis. 

- O número de registros de mamíferos de grande porte atropelados na rodovia MT-343 é menor. 

- As populações de peixes, mais utilizados na população humana, são mantidas viáveis.  
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4.2.3 Propostas de 5 estratégias prioritárias para a mitigação das ameaças (diretas e 
indiretas) 
 

O planejamento estratégico da Estação Ecológica Serra das Araras foi elaborado a partir da 

análise estratégica e a priorização realizada por meio da cadeia de resultados. As cadeias de 

resultados constituem um diagrama visual que mapeia os “caminhos” e “relações de causa e efeito” 

para o alcance dos resultados finais e intermediários.  

Uma cadeia de resultados não se trata de uma série de atividades. Ela representa em um 

diagrama uma sequencia lógica de atividades (ou uma estratégia), de resultados desejados e os 

impactos dos mesmos sobre o alvo ou objeto de conservação (CMP, 2007). 

Para a Estação Ecológica Serra das Araras foi identificada 05 cadeias de resultados: 
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Estratégia 1: Incentivar o desenvolvimento regional por meio do fortalecimento da agricultura de pequena escala e do extrativismo nas comunidades 

do entorno da Estação Ecológica Serra das Araras, buscando minimizar o impacto das atividades agrícolas sobre a biodiversidade. 

 
 
 

CADEIA DE RESULTADOS PARA A ENTRATÉGIA 1 
 
 
 

 
JUSTIFICATIVA DA ESTRATÉGIA 1: Na Oficina de Planejamento Participativo, criou-se uma missão, a qual foi: “Promover a sustentabilidade 
ambiental, social, cultural, tradicional e econômica do entorno da Estação Ecológica Serra das Araras por meio do incentivo da diversidade nas 
práticas da agricultura familiar e agroextrativista, a proteção das águas e o melhor aproveitamento do potencial educativo e científico da Estação 
Ecológica Serra das Araras Serra das Araras e controle da expansão do agronegócio.” Sendo que esta definição da missão para a unidade de 
conservação, dado pelas comunidades, resultou em uma declaração de Missão para o entorno da Estação Ecológica Serra das Araras e, considerando 
também que as atuais práticas utilizadas pela atividades agropecuárias no entorno impacta negativamente 3 alvos de conservação no interior da Estação 
Ecológica Serra das Araras, a estratégia visando incentivar o desenvolvimento regional para as comunidades do entorno, com práticas produtivas que 
cause menor impacto ao ecossistema, certamente diminuirá os prejuízos destas atividades sobre os alvos de conservação.  
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Objetivo 1: Pequenas propriedades da Zona de Amortecimento adotam manejo agroecológico de suas propriedades até 2020. 
 
 

Atividades 
Responsáveis/ 

Envolvidos Ação (es) Indicador (es) Meta (s) 

Identificar o perfil socioeconômico, extrativista ou 
produtivo das comunidades da região. 

 
- Equipe da Estação 
Ecológica Serra das Araras 
 
- Universidades 
 
- Prefeituras de Porto Estrela-
MT e Cáceres-MT 
 
- Consultores 
 
- ONGs e OSCIPs 

- Buscar apoio com as 
universidades (UNEMAT, 
UFMT E IFMT), ONGs e 
OSCIPs para realização desta 
identificação. 

- Nº de Relatórios com a 
identificação do perfil 
socioeconômico, 
extrativista ou produtivo 
das comunidades da 
região concluído. 

 
 
1 relatório com a 
identificação do 
perfil 
socioeconômico, 
extrativista ou 
produtivo das 
comunidades da 
região concluído até 
2018. 

Sensibilizar a comunidade da ZA sobre a importância de se 
adotar o manejo agroecológico nas pequenas propriedades, 
que atuam na agricultura familiar de pequena escala, para 
manutenção da capacidade produtiva do solo e melhor 
rendimento econômico da produção. 

 
- Equipe da Estação 
Ecológica Serra das Araras 
 
- Universidade 
 
- Prefeituras de Porto Estrela-
MT e Cáceres-MT 
 
- Consultores 
 
- ONGs e OSCIPs 

  
- Realizar treinamento sobre 
manejo agroecológico e 
possibilidade de rentabilidade 
econômica com o uso destas 
técnicas. 
 

 
- Nº de pessoas que 
participaram dos 
treinamentos 

 
 
 
 
 
50% dos agricultores 
da ZA participaram 
dos treinamentos até 
2020. 

Orientar os pequenos proprietários sobre a importância da 
regularização fundiária, do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) de suas áreas para que eles tenham acesso a linhas 
de financiamento e programas de desenvolvimento 
sustentável. 

 
- Equipe da Estação 
Ecológica Serra das Araras 
 
- Universidade 
 
- Prefeituras de Porto Estrela-
MT e Cáceres-MT 
 
- ONGs e OSCIPs 

 
- Realizar reuniões nas 
comunidades do entorno para 
apresentar importância da 
regularização fundiária, do 
Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) de suas áreas. 
 

 
- Nº de pessoas que 
participaram das reuniões 

 
 
 
 
50% dos agricultores 
da ZA participaram 
das reuniões até 2020 
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Fomentar as comunidades da ZA para que se organizem em 
associações e cooperativas. 

 
 
- Equipe da Estação 
Ecológica Serra das Araras 
 
- Universidade 
 
- Prefeituras de Porto 
Estrela-MT e Cáceres-MT 
 
- SEBRAE  
 
- ONGs e OSCIPs 
 

- Realizar reuniões nas 
comunidades do entorno para 
apresentar importância e 
facilitarem em se organizarem 
em associações. 

- Nº de associações e 
cooperativas formadas ou 
reativadas 

 
 
 
 

2 associações/ 
Cooperativas 
formadas na região  
da ZA até 2020 

Articular com os órgãos de extensão rural para que estes 
apóiem as comunidades da ZA na elaboração e 
implementação de projetos de alternativa de geração de 
renda. 

 
- Equipe da Estação 
Ecológica Serra das Araras 
 
- Universidade 
 
- Prefeituras de Porto 
Estrela-MT e Cáceres-MT 
 
- ONGs e OSCIPs 
 
EMPAER-MT 
 

- Realizar reuniões com órgãos 
de extensão rural e participação 
de conselhos consultivos destes 
órgãos, em busca de apoio as 
extensões nas comunidades do 
entorno na Estação Ecológica 
Serra das Araras. 

- Nº de projetos de 
alternativa de geração de 
renda  
 
- Nº de participações do 
ICMBio em Conselho 
Consultivo  

 
 
 
- 2 Projetos 
elaborados até 2020 
  
 
- 1 Projeto 
implementado até 
2020 



28 

 

Estratégia 2: Adoção de práticas pecuárias com menor impacto ambiental nas áreas não regularizadas na Estação Ecológica Serra das Araras e 

propriedades do entorno. 

 
 
 

CADEIA DE RESULTADOS PARA A ENTRATÉGIA 2 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICATIVA DA ESTRATÉGIA 2: A pecuária na região é desenvolvida de modo extensivo, e no interior da Estação Ecológica Serra das 
Araras existem áreas ocupadas por terceiro, que também praticam a pecuária extensiva. A maior parte dessas propriedades não está ambientalmente 
adequada. 
 



29 

 

Objetivo 1: Áreas frágeis estarão protegidas, as áreas degradadas em processo de recomposição e as áreas ocupadas regularizadas, na zona de 

ocupação temporária até dezembro de 2020. 

 

Atividades Responsáveis/ 
Envolvidos 

Ação (es) Indicador (es) 
 

Meta (s) 

Intensificar a fiscalização do 
cumprimento da legislação relativa às 
APP 

- Agentes de fiscalização 
ICMBio 
 
- Agentes de fiscalização 
IBAMA 
- Polícia Ambiental 
 

- Recrutar Fiscais ICMBio e 
IBAMA para participar das 
operações semestrais  
 
- Articular com Policia 
Ambiental, operações frequentes 
no interior e na ZA da Estação 
Ecológica Serra das Araras. 
 

 
- Nº de Autos de Infração 
 
- Nº de Notificações 
 
- Nº de Operações realizadas 
 
-Nº de dias em campo nestas 
regiões 

- 10 autos de infração lavrados até 
2020 
 
- 10 notificações lavradas até 
2020 
 
- 10 operações de fiscalizações 
realizadas até 2020 
 
- 70 dias em campo nesta região 
até 2020 

Buscar o estabelecimento de um Termo 
de Ajustamento de conduta com os 
Ocupantes para garantir a proteção e 
recomposição das áreas frágeis e as 
degradadas. 

- Chefe da Estação Ecológica 
Serra das Araras. 
 
- Coordenação Regional da 10º 
Região do ICMBio (CR-10) 
 
- Ministério Público Federal 
(MPF) 
 
- Procuradoria Federal 
Especializada (PFE/ICMBio) 

 
- Realizar relatório das condições 
ambientais das ocupações e 
possíveis danos a UC 
 
- Subsidiar MPF com relatórios e 
comunicados de infração 
ambiental  
 
- Reunião conjunta entre ICMBio, 
MPF e PFE-ICMBio e ocupantes 
para convecção do Termo de 
Ajustamento de Conduta. 
 

 
 
 
 
 
 
- Nº Termo de Ajustamento 
de Conduta estabelecido 

 

 
 
 
 
 
- 2 Termos de Ajustamento de 
Conduta assinados e 
implementado até 2017 
 

Promover a regularização das áreas 
ocupadas 

- Equipe gestão da Estação 
Ecológica Serra das Araras  
 
- Coordenação de Geral de 
Consolidação Territorial do 
ICMBio (CGTER/ICMBio) 

 
- Realizar laudo das benfeitorias 
dos ocupantes 
- Realizar a consolidação dos 
limites da Estação Ecológica 
Serra das Araras 
- Judicializar processo 
 

 
 
- % da área da Estação 
Ecológica Serra das Araras 
sem ocupantes  
 

 
 
- 100% da área da Estação 
Ecológica Serra das Araras sem 
ocupantes até dezembro de 2020 
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Objetivo 2: Pecuaristas da ZA não abram novas áreas de pastagens e recuperam as APPs e Reserva Legal degradadas. 
 

Atividades 
Responsáveis/ 

Envolvidos Ação (es) Indicador (es) Meta (s) 

Intensificar a fiscalização do cumprimento 
da legislação relativa à reserva legal e 
APP. 

- Agentes de fiscalização 
ICMBio 
 
- Agentes de fiscalização 
IBAMA 
 
- Polícia Ambiental 
 

 
- Recrutar Fiscais ICMBio e IBAMA 
para participar das operações 
semestrais 
 
- Articular com Policia Ambiental, 
operações frequentes no interior e na 
ZA da Estação Ecológica Serra das 
Araras 

- Nº de Autos de Infração 
 
- Nº de Notificações 
 
- Nº de Operações realizadas 
 
-Nº de dias em campo nestas 
regiões 

- 20 autos de infração 
lavrados até 2020 
 
- 20 notificações lavradas até 
2020 
 
- 10 operações de 
fiscalizações realizadas até 
2020 
 
- 80 dias em campo nesta 
região até 2020 

Buscar o estabelecimento de um Termo de 
Ajustamento de conduta com os 
pecuaristas para garantir a proteção e 
recomposição das APPs e reserva legal. 

 
- Chefe da Estação 
Ecológica Serra das Araras 
 
- Coordenação Regional da 
10º Região do ICMBio (CR-
10) 
 
- Ministério Público Federal 
(MPF) 
 
- Procuradoria Federal 
Especializada 
(PFE/ICMBio) 
 

- Subsidiar MPF com relatórios e 
comunicados de infração ambiental 
 
- Reunião conjunta entre ICMBio, 
MPF e PFE-ICMBio e ocupantes para 
convecção do Termo de Ajustamento 
de Conduta. 

- Nº de Termos de 
Ajustamento de Conduta 
estabelecido. 
 

 
 
 
 
 
- 2 Termos de Ajustamento 
de Conduta assinados e 
implementado até 2018 
 

Orientar os pecuaristas da ZA em técnicas 
de manejo que otimizem a pastagem. 

 
- Equipe da Estação 
Ecológica Serra das Araras 
- Prefeituras de Porto 
Estrela-MT e Cáceres-MT 
- Universidades 
- Consultores 
- ONGs e OSCIPs 
 

 
- Realizar treinamento sobre técnicas 
de manejo que otimizem a pastagem e 
de rentabilidade econômica com o uso 
destas técnicas. 
 

Nº de pecuaristas/produtores 
que participaram dos 
treinamentos 

 
 
40% dos pecuaristas/ 
produtores da ZA 
participarão dos 
treinamentos até 2020 



31 

 

Estratégia 3: Minimizar os impactos dos incêndios sobre a biodiversidade 
 
 
 

CADEIA DE RESULTADOS PARA A ENTRATÉGIA 3 
 

 
 
JUSTIFICATIVA DA ESTRATÉGIA 3: O fogo um dos principais fatores impactantes e constitui-se um elevado risco para os ambientes tolerantes e 
sensíveis a esse elemento no interior da Estação Ecológica Serra das Araras. A Zona de Amortecimento sofre com queimadas intensas e recorrentes 
com freqüência elevada, com forte impacto nessas áreas e impacto indireto sobre a fauna da Estação Ecológica Serra das Araras.  
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Objetivo 1:  Ausência do fogo em 100% dos ambientes sensíveis, diminuição de 50% na frequência de incêndios nos tolerantes e que ele ocorra na 

frequência e intensidade “natural” nos ambientes dependentes do fogo, os dois últimos localizados na zona de interferência experimental até 2020. 
 

Atividades Responsáveis/ 
Envolvidos 

Ação (es) Indicador (es) Meta (s) 

 
 
Manter brigada de incêndios com no mínimo 
dois esquadrões atuantes na prevenção e 
combate aos incêndios florestais. 

 
- Equipe da Estação 
Ecológica Serra das Araras 
 
- Coordenação de 
Emergências Ambientais 
(COEM-ICMBio) 

- Realizar curso de formação de brigada 
 
- Realizar relatórios de ações da brigada 
em atividades de prevenção e possíveis 
combates aos incêndios florestais 
 
- Realizar manutenção dos equipamentos 
de combate aos incêndios florestais. 
 

 
 
 
- Nº de brigadistas 
contratos para ações 
na Estação Ecológica 
Serra das Araras 

 
 
- 14 brigadistas 
contratados no período 
crítico (junho a dezembro) 
todos os anos 

 
 
Espacializar os ambientes dependentes, 
tolerantes e sensíveis ao fogo no interior da 
Estação Ecológica Serra das Araras. 

 
- Equipe da Estação 
Ecológica Serra das Araras 
 
- Coordenação de 
Emergências Ambientais 
(COEM-ICMBio) 
 
- PREVFogo/IBAMA  
 
- Universidades 

- Articular com universidades estudos para 
espacialização dos os ambientes 
dependentes, tolerantes e sensíveis ao fogo 
no interior da Estação Ecológica Serra das 
Araras. 
 
- Georreferenciamento e convecção de 
mapas com a identificação dos ambientes 
dependentes, tolerantes e sensíveis ao fogo 
no interior da Estação Ecológica Serra das 
Araras. 
 

 
 
- Nº Trabalhos/ 
artigos científicos/ 
relatório com a 
espacialização dos 
ambientes 
dependentes, 
tolerantes e sensíveis 
ao fogo no interior da 
Estação Ecológica 
Serra das Araras  

 
 
- 1 Relatório com mapas 
temáticos com a 
espacialização dos 
ambientes dependentes, 
tolerantes e sensíveis ao 
fogo no interior da Estação 
Ecológica Serra das Araras 
até março de 2017 

 
 
 
 
Realizar o prognóstico do “caminho do fogo”  

- Equipe da Estação 
Ecológica Serra das Araras 
- Coordenação de 
Emergências Ambientais 
(COEM-ICMBio) 
- Coordenação Regional da 
10º Região do ICMBio (CR-
10/ICMBio) 

 
- Levantar o histórico de ocorrência de 
incêndios e dos caminhos até o interior da 
Estação Ecológica Serra das Araras, bem 
como considerando as variáveis geológicas 
e climatológicas da região. 

 
 

 
- Nº Trabalhos/ 
artigos científicos/ 
relatórios indicado o 
prognóstico do 
“caminho do fogo” 
concluído. 

 
 
- 1 Relatório indicado o 
prognóstico do “caminho 
do fogo” concluído até 
dezembro de 2017. 

 
Intensificar a fiscalização de incêndios florestais 
no interior da Estação Ecológica Serra das 
Araras e sua ZA. 

- Agentes de fiscalização 
ICMBio 
 
- Agentes de fiscalização 
IBAMA 

 
- Recrutar Fiscais ICMBio e IBAMA para 
participar das operações semestrais 
 
- Articular com Policia Ambiental, 

 
- Nº de Autos de 
Infração 
 
- Nº de Notificações 

- 10 autos de infração 
lavrados até 2020 
 
- 15 notificações lavradas 
até 2020 
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- Polícia Ambiental 
 

operações frequentes no interior e na ZA 
da Estação Ecológica Serra das Araras 
 

 
- Nº de Operações 
realizadas 
 
-Nº de dias em campo 
nos períodos de seca. 

 
- 10 operações de 
fiscalizações realizadas até 
2020 
 
- 60 dias em campo nesta 
região até 2020 

 
 
Sensibilizar a comunidade sobre os efeitos do 
fogo que ocorre no entorno no interior da ESEC. 

 
- Equipe da Estação 
Ecológica Serra das Araras 
 
- Brigadistas do ICMBio e 
do PrevFogo/IBAMA 
 

 
- Realizar rondas com a brigada nos meses 
proibitivo da queimada (de junho a 
novembro) 

 
 
-Nº de dias em campo 
da brigada nos 
períodos de seca. 

 
 
- 90 dias em campo nesta 
região, em especial, nos 
meses de agosto, setembro 
e outubro anualmente. 

 
 
 
Orientar os pequenos proprietários sobre a 
importância da regularização fundiária de suas 
áreas para que eles tenham acesso a autorização 
de queima controlada. 

 
- Equipe da Estação 
Ecológica Serra das Araras 
 
- Prefeituras de Porto 
Estrela-MT e Cáceres-MT 
 
- Universidades 
 
- ONGs e OSCIPs 
 

  
- Realizar treinamento sobre regularização 
fundiária com a comunidade da ZA. 
 

- Nº de treinamentos 
realizados 
 
- Nº de pessoas que 
participaram dos 
treinamentos 

 
 
 
- 4 treinamentos sobre 
regularização fundiária 
com a comunidade da ZA. 
Até 2020 

 
 
 
 
Notificar os proprietários das áreas limítrofes a 
UC, para que estes construam e mantenham 
anualmente aceiros na divisa entre sua 
propriedade e a ESEC. (Destacar o período 
proibitivo do uso do fogo) 

- Agentes de fiscalização 
ICMBio 
 
- Agentes de fiscalização 
IBAMA 
 
- Polícia Ambiental 
 

- Recrutar Fiscais ICMBio e IBAMA para 
participar das operações semestrais 
 
- Articular com Policia Ambiental, 
operações frequentes no interior e na ZA 
da Estação Ecológica Serra das Araras 
 

- Nº de Autos de 
Infração 
 
- Nº de Notificações 
 
- Nº de Operações 
realizadas 
 
-Nº de dias em campo 
nestas regiões 
 

 
- 20 notificações lavradas 
até 2020 e 20 possíveis 
autos de infração lavrados 
por descumprimento de 
notificação. 
 
- 10 operações de 
fiscalizações realizadas até 
2020 
 
- 60 dias em campo nesta 
região até 2020 



34 

 

 
 
 
 
 
 
Orientar as comunidades da ZA sobre técnicas 
alternativas de manejo agropastoril e o uso 
controlado e ambientalmente responsável do 
fogo. 

 
- Equipe da Estação 
Ecológica Serra das Araras 
 
- Brigadistas do ICMBio e 
do  PrevFogo/IBAMA  
 
- Prefeituras de Porto 
Estrela-MT e Cáceres-MT 
 
- Universidades 
 
- EMPAER-MT 
 
- ONGs e OSCIPs 
 

 - Realizar treinamento sobre técnicas 
alternativas de manejo agropastoril e o uso 
controlado e ambientalmente responsável 
do fogo com a comunidade da ZA, com 
atividade prática  
 

- Nº de treinamentos 
realizados 
 
- Nº de pessoas que 
participaram dos 
treinamentos 

 
 
 
- 10 treinamentos 
realizados até 2020 
 
 
- 40% dos agricultores da 
ZA participam dos 
treinamentos 
 

 
 
 
 
 
 
 
Realizar o manejo adaptativo do fogo na 
Estação Ecológica Serra das Araras  
 

- Equipe da Estação 
Ecológica Serra das Araras 
 
- Brigadistas do ICMBio e 
do  PrevFogo/IBAMA  
 

- Controlar a biomassa de área 
dependentes do fogo.  
 
- Construção e manutenção dos aceiros 
para proteger áreas sensíveis ao fogo. 

 
- % de área que 
sofreu queimada 
prescrita. 
 
- Km de aceiros 
construídos/com 
manutenção feita 
 
- Km de aceiros cuja 
manutenção foi 
realizada anualmente 
 
- Km de acessos e 
trilhas com 
manutenção 
realizadas 

 
- 15% de área sofreu 
queimada prescrita até 
2020 
 
- 8Km de aceiros 
construídos até 2020 
 
- 22Km de aceiros cuja 
manutenção foi realizada 
anualmente 
 
 
- 24Km de acessos e 
trilhas com manutenção 
realizada anualmente 
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Estratégia 4: Minimizar a perda da biodiversidade causada pela caça, pesca e atropelamentos de animais silvestres 
 
 
 
 

CADEIA DE RESULTADOS PARA A ENTRATÉGIA 4 
 
 
 
 

 
 
 
JUSTIFICATIVA DA ESTRATÉGIA 4: Essa estratégia foi definida em função dos efeitos pretéritos da caça e pesca na área onde hoje localiza-se a 
Esec da Serra das Araras e dos efeitos que tais atividades, e o atropelamento de animais silvestre na Rodovia MT 343 no entorno têm sobre a Esec da 
Serra das Araras. Considerando que a forma alongada e estreita da Esec da Serra das Araras, a mesma sofre grande efeito de borda. Além disso, devido 
a sua pequena área parte da fauna usa o seu entorno em sua área de vida. Foi considerada ainda a conectividade da Esec da Serra das Araras com as 
outras áreas protegidas e fragmentos de ambientes naturais do entorno. 
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Objetivo 1: Diminuição em 50% da pressão de caça e pesca sobre a fauna da ESEC e entorno, até o final de 2020. 
 

Atividades Responsáveis/ 
Envolvidos 

Ação (es) Indicador (es) Meta (s) 

Intensificar a fiscalização de caça e 
pesca 

- Agentes de fiscalização 
ICMBio 
 
- Agentes de fiscalização 
IBAMA 
 
- Polícia Ambiental 
 

 
- Recrutar Fiscais ICMBio e IBAMA para 
participar das operações semestrais 
 
- Articular com Policia Ambiental, 
operações frequentes no interior e na ZA da 
Estação Ecológica Serra das Araras 
 

- Nº de Autos de 
Infração 
 
- Nº de Notificações 
 
- Nº de Operações 
realizadas 
 

 - 10 autos de infração lavrados 
até 2020 
 
- 10 notificações lavradas até 
2020 
 
- 10 operações de fiscalizações 
realizadas até 2020 
 
- 60 dias em campo nesta região 
até 2020 

Sensibilizar a comunidade do 
entorno sobre os efeitos da caça e 
pesca no entorno sobre a Estação 
Ecológica Serra das Araras 
 

 
- Equipe da Estação Ecológica 
Serra das Araras 
 
- ONGs e OSCIPs 
 
- Prefeituras de Porto Estrela-
MT e Cáceres-MT 
 
- Universidades 
 

- Realizar ações de educação ambiental nas 
comunidades da ZA 
 
- Realizar ações de educação ambiental nas 
escolas de Porto Estrela e Cáceres-MT, que 
atendem alunos/moradores da ZA. 

- Nº de ações de 
educação ambiental 
realizadas. 
 
- Nº de pessoas que 
participaram da ação 
de educação 
ambiental 

 
- 8 ações de educação ambiental 
realizadas até 2020 
 
- 100% dos alunos do último 
ano do Ensino Médio que 
atendem alunos/moradores da 
ZA participaram da ação de 
educação ambiental 
  

Orientar os agricultores da ZA sobre 
técnicas para minimizar os ataques 
da fauna silvestre sobre os animais 
domésticos e agricultura 

 
- Equipe da Estação Ecológica 
Serra das Araras 
 
- ONGs e OSCIPs 
 
- Prefeituras de Porto Estrela-
MT e Cáceres-MT (Secretaria 
de Agricultura e/ou Meio 
Ambiente) 
 
- Universidades  
 
- CENAP-ICMBio 

- Realizar treinamento para os proprietários 
sobre técnicas para minimizar os ataques da 
fauna silvestre sobre os animais domésticos 
e agricultura 
 
- Distribuição de material educativo com 
explicações sobre as técnicas para 
minimizar os ataques da fauna silvestre 
sobre os animais domésticos e agricultura 
 

- Nº de pessoas que 
participaram dos 
treinamentos 
 
- Nº de material 
educativo distribuído 

 
 
- 40% dos agricultores da ZA 
participaram do treinamento 
 
- 40% dos agricultores da ZA 
participaram do treinamento 
receberam materiais educativos 
 
- 100% das escolas que atendem 
alunos/moradores da ZA 
receberam materiais educativos 
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Objetivo 2: Ter pelo menos 30% até 2017 e 70% menos ocorrências de indivíduos atropelados na rodovia MT 343, até 2020. 
 
 

 
 

Atividades 
Responsáveis/ 

Envolvidos Ação (es) Indicador (es) Meta (s) 

 
Estabelecer um projeto de 
monitoramento de fauna atropelada 
rodovia MT-343 no trecho em que 
corta a ZA.  
 
 

 
- Equipe da Estação Ecológica 
Serra das Araras 
 
- Universidades 

- Elaborar projeto de pesquisa visando 
financiamento do projeto. 
 

 
- Nº Projeto 
elaborado e 
executado até 2020 

 
- 2 Projetos elaborados até 2020 
 
- 1 Projeto implementado até 
2020 

 
 
 
 
 
 
Sensibilizar os usuários da MT-343 
sobre os efeitos do atropelamento 
da fauna no entorno sobre a 
Estação Ecológica Serra das Araras 
 

 
 
 
 
- Equipe da Estação Ecológica 
Serra das Araras 
 
- ONGs e OSCIPs 
 
- Universidades  
 

- Realizar ações de educação ambiental nas 
comunidades da ZA 
 
- Realizar ações de educação ambiental e nas 
escolas de Porto Estrela e Cáceres-MT, que 
atendem alunos/moradores da ZA. 
 

 
 
 
- Nº de ações de 
educação ambiental 
realizadas. 
 
- Nº de pessoas que 
participaram da ação 
de educação 
ambiental 

- 8 ações de educação ambiental 
realizadas até 2020 
 
- 100% dos alunos do último ano 
do Ensino Médio que atendem 
alunos/moradores da ZA 
participaram da ação de 
educação ambiental 
 

 
 
 
Adequação da sinalização e 
medidas de proteção na rodovia 
para diminuição dos 
atropelamentos da fauna. 

- Equipe da Estação Ecológica 
Serra das Araras 
 
- Secretaria Estado de 
Infraestrutura (SINFRA-MT) do 
Governo do Estado de Mato 
Grosso 
 
- Prefeituras de Porto Estrela-
MT e Cáceres-MT 

 
- Realizar reuniões com a SINFRA-MT, 
para adequação da sinalização 
   
- Participar do processo de licenciamento da 
pavimentação da Rodovia MT 343, visando 
a proposição de medidas para a diminuição 
dos atropelamentos da fauna. 
 

 
- Adequação da 
sinalização na 
Rodovia MT 343 
realizada. 
 
- Nº Participação do 
ICMBio no processo 
de licenciamento da 
pavimentação da 
Rodovia MT 343 
 

 
 
- 60 Km da Rodovia MT 343 
possui sinalização adequada até 
2019 
 
- 5 proposta de medida 
mitigatória sugerida pelo 
ICMBio implementada até 2020.  
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Estratégia 5: Minimizar os impactos ambientais dos empreendimentos sobre a unidade de conservação. 
 
 

CADEIA DE RESULTADOS PARA A ENTRATÉGIA 5 
 

JUSTIFICATIVA DA ESTRATÉGIA 5: Há um grande potencial de mineração de brita, calcário e areia no entorno da Estação Ecológica Serra das 
Araras, iniciado um empreendimento recentemente instalado adjacentes à unidade de conservação. A presença deste e demais empreendimentos que 
podem ser instalados, poderá causar impacto negativo no entorno e interior da Estação Ecológica Serra das Araras 
.  
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Objetivo 1: Projeto de instalação de mineração com equipamentos que minimizem a emissão de poluentes. 
 

Atividades Responsáveis/ 
Envolvidos 

Ação (es) Indicador (es) Meta (s) 

Participar do processo de 
licenciamento dos empreendimentos de 
mineração na zona de amortecimento 
da Estação Ecológica Serra das Araras 
. 

 
- Equipe da Estação Ecológica 
Serra das Araras 
 
- Coordenação Regional da 10º 
Região do ICMBio (CR-
10/ICMBio) 
 
- Coordenação de Avaliação de 
Impactos Ambientais do ICMBio 
(COIMP-ICMBio) 
 

- Propor estudos de impactos 
ambientais  
 
- Propor medidas mitigatórias 
para o empreendimento 
 
- Propor programa de 
monitoramento dos impactos 
ambientais 

- Nº de Empreendimento 
seguindo as medidas 
mitigatórias 
 
 
- Nº de Relatórios de 
monitoramento entregue 
regularmente 
 

 
 
- 100% dos empreendimentos 
seguindo as medidas 
mitigatórias proposta pelo 
ICMBio 
 
- 100% dos empreendimentos 
entregando os de Relatórios de 
monitoramento no prazo 
determinado. 
 

Acompanhar a instalação dos 
empreendimentos de mineração 

 
- Equipe da Estação Ecológica 
Serra das Araras 
 
- Coordenação Regional da 10º 
Região do ICMBio (CR-
10/ICMBio) 
 
- Coordenação de Avaliação de 
Impactos Ambientais do ICMBio 
(COIMP-ICMBio) 
 

- Recrutar servidores do ICMBio 
e fiscais ICMBio para 
acompanhar a implementação 
 
- Realizar relatório de possíveis 
irregularidades ambientais na 
instalação do empreendimento. 

- Nº de visitas no 
empreendimento durante a 
instalação 
 
 
- Nº de Autos de Infração 
 
 
- Nº de Notificações 
 

 
 
 
- 100% dos empreendimentos 
receberam no mínimo 1 visita 
de vistoria semestralmente 
 
 

 
Fiscalizar o funcionamento da 
mineração 

- Agentes de fiscalização ICMBio 
 
- Agentes de fiscalização IBAMA 
 
- Polícia Ambiental 
 

 
- Recrutar Fiscais ICMBio e 
IBAMA para participar das 
operações semestrais 
 
 
- Articular com Policia 
Ambiental, operações frequentes 
no interior e na ZA da Estação 
Ecológica Serra das Araras 
 

- Nº de Autos de Infração 
 
 
- Nº de Notificações 
 
 
- Nº de Operações realizadas 
 

 
 
 
 
- 2 Operações de fiscalização 
em empreendimentos anuais 
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Objetivo 2: Projeto de pavimentação da rodovia seja implantado considerando equipamentos que minimizem o atropelamento da fauna circulante na 
zona de amortecimento. 
 

Atividades 
Responsáveis/ 

Envolvidos Ação (es) Indicador (es) Meta (s) 

 
 
Participar do processo de 
licenciamento da pavimentação da 
Rodovia MT 343 observando o 
estabelecimento de condicionantes 
para minimização de atropelamentos 

- Equipe da Estação Ecológica 
Serra das Araras 
 
- Coordenação Regional da 10º 
Região do ICMBio (CR-
10/ICMBio) 
 
- Coordenação de Avaliação de 
Impactos Ambientais do ICMBio 
(COIMP-ICMBio) 
 

- Propor estudos de 
impactos ambientais  
 
- Propor medidas 
mitigatórias para diminuir 
os atropelamentos na 
Rodovia MT 343 
 

 
- Nº de atropelamento da 
fauna 
 
- Nº de inserção das medidas 
mitigatórias respectivo 
licenciamento 

 
 

- Menos 10 indivíduos da fauna 
atropelado por mês 
 
- 5 proposta de medida mitigatória 
sugerida pelo ICMBio implementada até 
2020  

 
 
 
Acompanhar a implementação do 
projeto da pavimentação da Rodovia 
MT 343 

- Equipe da Estação Ecológica 
Serra das Araras 
 
- Coordenação Regional da 10º 
Região do ICMBio (CR-
10/ICMBio) 
 
- Coordenação de Avaliação de 
Impactos Ambientais do ICMBio 
(COIMP-ICMBio) 
 

- Recrutar servidores do 
ICMBio e fiscais ICMBio 
para acompanhar a 
implementação na 
pavimentação 
 
- Realizar relatório de 
possíveis irregularidades 
ambientais na instalação 
do empreendimento. 

 

 
- Nº de visitas no 
empreendimento durante a 
instalação 
 
- Nº de Autos de Infração 
 
- Nº de Notificações 
 

 
 
- 3 Operações de fiscalizações no 
período de instalação da pavimentação 
 
 

 



5. CONCLUSÕES 

 

A elaboração da missão e da construção do Modelo Conceitual (Mapa Estratégico) da 

Estação Ecológica Serra das Araras, proposto no presente trabalho, proporcionou um grande 

avanço para a finalização do Plano de Manejo da Estação Ecológica Serra das Araras que vem 

sendo elaborando desde 2012, com servidores do ICMBio, sem a necessidade de contratação 

de consultores externos ao órgão. 

Considerando que já havia documentos e relatórios de eventos onde houve o 

diagnóstico participativo e a sistematização da análise situacional da Estação Ecológica Serra 

das Araras, na perspectiva dos diversos autores que se relacionam com a unidade de 

conservação, a produção deste trabalho mostrou-se funcional e útil para a construção de um 

documento fundamental para a gestão da Estação Ecológica Serra das Araras, que é seu Plano 

de Manejo. 

Embora a Oficina de Planejamento, proposto pelo Roteiro Metodológico (IBAMA, 

2002), buscava-se mobilizar o conhecimento e a experiência dos participantes para, de forma 

conjunta e consensual, elaborar um diagnóstico da Unidade propondo uma estratégia de ação 

para superação dos problemas identificados – pontos fracos e ameaças – aproveitando os 

potenciais existentes – pontos fortes e oportunidades, a utilização da metodologia de “Padrões 

Abertos” para a elaboração deste Planejamento Estratégico, diferenciou-se positivamente, 

uma vez que os “Padrões Abertos”, ou seja, padrões desenvolvidos por meio da colaboração 

pública (oriunda da Oficina de Pesquisadores e da Oficina de Planejamento Participativo), 

originou um modelo conceitual (Mapa Estratégico) o qual agregou uma grande quantidade de 

conhecimento de diferentes atores que atuam, pesquisam, são beneficiados direta ou 

indiretamente pela existência da Estação Ecológica Serra das Araras. 

A utilização do software Miradi como ferramenta foi útil para a construção dos 

fluxogramas da proposta do modelo conceitual, e aconselhável para ser utilizados em 

elaborações de futuros Planejamentos Estratégicos de outras unidades de conservação, como 

já vem sendo utilizado na elaboração das Avaliação do Estado de Conservação das Espécies 

da Fauna Brasileira. O software Miradi não somente auxilia na produção dos projetos, mas 

também no seu monitoramento.   

Embora proposto, neste Planejamento Estratégico, 5 estratégias prioritárias para a 

mitigação das ameaças (diretas e indiretas) ousadas, considerando o cenário pessimista atual 

da gestão da unidade de conservação, com falta de recursos financeiros e humanos (falta de 
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servidores), acredita-se que com o estabelecimento de parcerias com prefeituras, 

universidades, centro de pesquisas, associações, ONGs e OSCIPs e demais parceiros, 

poderemos cumprir as boa parte destas metas determinadas. 

Um bom sinal para isso é que todo este Planejamento Estratégico foi construído 

coletivamente, buscando no momento das oficinas, o comprometimento dos diversos autores 

para empenhar na execução das atividades que foram responsáveis.  

Próximo passo para este trabalho será a elaboração, dentro do Conselho Consultivo da 

Estação Ecológica Serra das Araras, de um Plano de Ação do Conselho, visando iniciar as 

atividades proposta neste Planejamento Estratégico. 
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