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RESUMO 
 
 
 

Este trabalho apresenta os resultados de uma atuação prática de facilitação interna 
para o desenvolvimento de um diagnóstico de realidade, que consiste no 
levantamento de dados em campo e análise dos usuários atendidos e usuários-alvo 
das unidades de conservação e de suas reais necessidades e expectativas com 
relação à gestão do território das unidades de conservação que compõem o Núcleo 
de Gestão Integrada Saracá-Trombetas, no Estado do Pará: Reserva Biológica do 
Rio Trombetas e Floresta Nacional Saracá-Taquera. Este diagnóstico tem por 
finalidade embasar a definição das ações prioritárias para se alcançar os objetivos 
estratégicos da perspectiva cidadãos-usuários dos Mapas Estratégicos da RBRT e 
da FNST com maior eficácia, atualizando-se os mapas em questão, bem como 
subsidiar o atendimento dos parâmetros abordados no critério de excelência 3 (três) 
do Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP), com o objetivo de 
potencializar os resultados da gestão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras chaves: Planejamento Estratégico, Rebio do Rio Trombetas, Flona 
Saracá-Taquera, Cidadãos-Usuários  
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1. INTRODUÇÃO 
 1.1. Tema 

 O trabalho em questão se desenvolve no contexto do Núcleo de Gestão 
Integrada Saracá-Trombetas, formalizado em 2016, composto pelas seguintes 
unidades de conservação federais: Reserva Biológica do Rio Trombetas (RBRT), 
criada em 21 de setembro de 1979 através do Decreto Federal 84.018, com área 
estimada de 385 mil ha, e Floresta Nacional Saracá-Taquera (FNST), criada em 27 
de dezembro de 1989 através do Decreto 98.704, com área de 429.600 ha, ambas 
localizadas na região denominada Calha Norte do Estado do Pará. 

Com o objetivo de potencializar os resultados da gestão, parte-se do 
pressuposto de se identificar os usuários atendidos e ainda não atendidos (usuários-
alvo), conhecer suas respectivas necessidades e expectativas com relação à gestão, 
o qual se revela como um diagnóstico da realidade (sob o ponto de vista dos 
usuários), com a finalidade de se direcionar a gestão para trabalhar de forma 
compatível, buscando a qualidade e a satisfação dos diversos públicos envolvidos 
com a unidade de conservação, fazendo aliados na conservação da biodiversidade 
no território. 

 
1.2  Unidades de Aplicação  
A Reserva Biológica do Rio Trombetas (RBRT) e a Floresta Nacional Saracá-

Taquera (FNST) estão localizadas na região oeste do Pará, também chamada Calha 
Norte do Pará, as quais somam a área aproximada de 837.000 hectares, dos quais 
aproximadamente 98% tem cobertura vegetal bem conservada que abrange três 
municípios, Oriximiná, Terra Santa e Faro. 

São unidades contíguas sendo divididas fisicamente apenas pelo rio Trombetas 
e, desde 2002, são administradas em conjunto, com a finalidade de otimizar os 
recursos disponíveis (humanos, físicos, e financeiros) e viabilizar uma melhor gestão 
do território como um todo. 

 



9 

 
Figura 1. Mapa com a localização da Reserva Biológica do Rio Trombetas e Floresta Nacional 
Saracá-Taquera 
 
As Unidades de Conservação Federais do Núcleo de Gestão Integrada Saracá-

Trombetas possuem um histórico de gestão voltada para resultados, o qual se 
iniciou com a implementação da metodologia e ferramentas do Programa de Gestão 
para Resultados (PGR) em 2007, consolidando-se em 2008, quando alcançou a 
pontuação 221,5 pontos de 250 pontos, tendo sido classificada nos primeiros 
estágios de desenvolvimento e implementação do Modelo de Excelência em Gestão 
Pública. 

Tais resultados foram decorrentes das práticas de gestão, que aderiu 
formalmente ao GesPública na época, quando contava com uma equipe de doze 
servidores na gestão. 

Ocorre que, em 2009 a equipe foi reduzida a um terço dos servidores e, em 
2015, chegou à situação crítica de três servidores para atender a todas as 
demandas das duas Unidades de Conservação (um quarto do quadro de 2008), 
prejudicando criticamente a execução das atividades, acarretando a necessidade de 
se fazer escolhas de atividades essenciais para serem executadas em detrimento de 
outras também prioritárias. 

Ademais a escassez de recursos humanos, a partir de 2010, as Unidades de 
Conservação passaram a ter novas demandas com alto grau de complexidade e 
conflitos para gerir, tais como o manejo florestal com concessão para exploração de 
18% do território da FNST por três empresas madeireiras concessionárias; o 
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monitoramento da execução do termo de compromisso permitindo a coleta de 
castanha-do-Brasil na RBRT pelos coletores tradicionais durante seis meses no ano; 
o aumento da pressão pela titulação do território quilombola reivindicado 
(aproximadamente 70% da área da RBRT e 30% da área da FNST) em decorrência 
de decisão judicial favorável já em sede recursal (segunda instância) determinando a 
demarcação do território; a ameaça de construção de empreendimento hidrelétrico 
no Rio Trombetas; novos pedidos de autorização/anuência para licenciamentos 
ambientais/supressão de vegetação, com verificação de cumprimento de 
condicionantes para as atividades de mineração de bauxita na FNST (33% do 
território da FNST está previsto como zona de mineração no plano de manejo) com o 
início do EIA/RIMA para exploração de novos platôs pela Mineração Rio do Norte em 
área sobreposta à área de reivindicação quilombola; a necessidade de revisão dos 
planos de manejo de ambas as Unidades de Conservação. 

Em decorrência de alguns destes fatos, em 2013, foi realizada a revisão 
planejamento estratégico das Unidades de Conservação, a qual foi objeto do tema 
do trabalho aplicativo final do II Ciclo do Programa de Gestão para Resultados, 
realizado na Acadebio/ICMBio em  2012/2013, de José Risonei Assis da Silva, chefe 
das Unidades de Conservação (UCs) à época, com o estabelecimento de novos 
objetivos estratégicos para cada uma das UCs separadamente, tendo em vista seus 
usuários, processos e objetivos/resultados esperados serem distintos, baseando-se 
no modelo Balanced Scorecard (BSB) proposto por Kaplan e Norton em 2001. 

No trabalho em questão, foram identificados os grupos de interesse primários e 
secundários das unidades de conservação, suas necessidades e expectativas, com 
a seguinte abordagem sobre os usuários acima elencados:  

Grupos de Interesse RBRT Interesses RBRT 
Primários Necessidades Expectativas 

a) Comunidades no interior e 
no entorno  

Recursos naturais, saúde, 
educação, saneamento. 

Melhoria da qualidade de vida, utilização 
dos recursos naturais, desenvolvimento 
de atividades econômicas. 

b) Populações tradicionais Recursos naturais, saúde, 
educação, saneamento, 
preservação da cultura. 

Melhoria da qualidade de vida, utilização 
dos recursos naturais, desenvolvimento 
de atividades econômicas e definição 
territorial. 
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Grupos de Interesse FNST Interesses FNST 
Primários Necessidades Expectativas 

a) Comunidades no interior e 
no entorno  

Recursos naturais, saúde, educação, 
saneamento. 

Melhoria da qualidade de vida e 
utilização dos recursos naturais. 

b) Populações tradicionais Recursos naturais, saúde, educação, 
saneamento, preservação da cultura. 

Melhoria da qualidade de vida, 
utilização dos recursos naturais, 
desenvolvimento de atividades 
econômicas e acesso a políticas 
públicas e definição territorial. 

c) Moradores, especialmente 
ribeirinhos, não 
reconhecidos como 
populações tradicionais 

Reconhecimento como população 
tradicional, melhoria da qualidade de 
vida, utilização dos recursos naturais 
e acesso a políticas públicas. 

Reconhecimento como população 
tradicional, melhoria da qualidade de 
vida, utilização dos recursos naturais, 
e acesso a políticas públicas.  

d) Concessionário de madeira Autorizações.  Agilidade nas autorizações e apoio do 
ICMBio na relação com as 
comunidades residentes. 

e) Mineradora (MRN)  Licenciamento ambiental. Agilidade na emissão das licenças. 
Fonte: SILVA. José Risonei Assis, 2013. 
Nesse contexto, os mapas estratégicos de ambas as unidades de conservação 

do Núcleo de Gestão Integrada Saracá-Trombetas, quais sejam, a Reserva Biológica 
do Rio Trombetas e a Floresta Nacional Saracá-Taquera foram reelaborados e 
organizados nas cinco perspectivas (Ambiente e Sociedade, Cidadãos-Usuários, 
Processos Internos, Aprendizado e Recursos) conforme as figuras abaixo.   

 Figura 2. Mapa Estratégico da Reserva Biológica do Rio Trombetas 
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MAPA ESTRATÉGICO DA FLONA SARACÁ-TAQUERA 

 

 Figura 3. Mapa Estratégico da Floresta Nacional Saracá-Taquera.  
1.3 . Objetivos 

 Objetivo Geral: Definir ações para se alcançar os objetivos estratégicos 
da perspectiva cidadãos-usuários dos Mapas Estratégicos da RBRT e da 
FNST, considerando as necessidades dos usuários para potencializar os 
resultados da gestão, iniciando o atendimento dos parâmetros do critério 
de excelência 3 (três) do Modelo de Excelência em Gestão Pública 
(MEGP). 

 Objetivos Específicos: 
(i) Definir a segmentação do “mercado”/setores de uso do território, através 

de um diagrama, mapeando estes com a identificação dos usuários 
atendidos e usuários-alvo (ainda não atendidos) legalmente autorizados a 
usar o território; 

(ii) Identificar as necessidades e expectativas destes segmentos de usuários 
das Unidades de Conservação em relação à gestão da RBRT e da FNST; 
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(iii) Subsidiar, por meio da análise dos dados em referência, a definição das 
ações prioritárias que promovam a gestão participativa, o fomento à 
pesquisa, o desenvolvimento socioambiental e a conservação da 
biodiversidade local (objetivos estratégicos da perspectiva cidadão-
usuário do mapa estratégico); 

(iv) Traçar o diagnóstico da realidade com a finalidade de melhor atender aos 
requisitos referentes ao Critério 3 do modelo de excelência em gestão 
pública (MEGP); e 

(v) Iniciar a construção de uma relação de confiança perante algumas 
comunidades da área, estabelecendo canais de comunicação direta com 
os usuários-cidadãos. 
 

2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA: 
 Com a finalidade de identificação dos setores atuantes no território, utilizou-se 
como base o trabalho realizado nas reuniões dos Conselhos Consultivos das 
Unidades de Conservação, em 02 e 03 de março de 2016, nas quais foram 
realizados estes mapeamentos para a modificação desses Conselhos, nos termos 
da Instrução Normativa n. 09/2014. 

Definidos os setores de uso legalmente autorizados no território, foram 
identificados os seus respectivos usuários, selecionando-se os que estão sendo 
atendidos pela gestão (usuários atendidos) e quais não estão sendo atendidos 
(usuários-alvo), com a elaboração de um diagrama dos usuários da unidade de 
conservação, o qual destacou a sociedade, os setores de uso do território, a 
segmentação dos usuários desses setores e a identificação dos usuários atendidos 
e usuários-alvo, de acordo com metodologia indicada pela Gauss Consulting Group. 

Identificados os usuários do território, foram aplicadas as ferramentas a seguir 
descritas, tomando-se o cuidado de evitar frustrações aos usuários ouvidos durante 
este trabalho, esclarecendo-os dos objetivos desse levantamento e das dificuldades 
enfrentadas na gestão do território, considerando-se a reduzida equipe de trabalho, 
a saber: 

1) Aplicação de questionários para os seguintes segmentos de usuários: 
pesquisadores (FNST e RBRT) e Mineração Rio do Norte (titular dos direitos 
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da concessão mineral) (FNST), abordando-se necessidades e expectativas 
com relação à gestão do território pelo ICMBio, sugestões de melhoria e 
considerações sobre a participação no Conselho Consultivo da unidade de 
conservação. 

2) Entrevista pessoal: com o pesquisador Ricard Scoles da Universidade Federal 
do Oeste do Pará (UFOPA) referência para a RBRT na temática da castanha; 
com as empresas que atuam na concessão florestal (FNST)_EBATA, GOLF e 
SAMISE, abordando-se necessidades e expectativas com relação à gestão do 
território pelo ICMBio, sugestões de melhoria e considerações sobre a 
participação no Conselho Consultivo da unidade de conservação;  

3) Oficinas nas 19 comunidades tradicionais de moradores da FNST: com 
ferramentas da gestão participativa e técnicas de comunicação não violenta 
(CNV), desenvolvidas por Marshall Rosenberg, utilizou-se tarjetas coloridas e 
dinâmicas que estimularam a participação efetiva das comunidades, 
levantando-se as necessidades e expectativas destas comunidades com 
relação ao ICMBio, as vantagens e desvantagens de se atuar/morar no 
território das UCs e considerações sobre a participação no Conselho 
Consultivo da unidade de conservação. As comunidades participantes foram: 
Tapagem, Sagrado Coração de Jesus, Mãe Cué, Curuçá, Palhal, Moura, 
Batata, Acari, Carimum, Samaúma I, Samaúma II, Ajarazal, Ajará, Casinha, 
Boa Nova, Saracá, Jamari da Ponte, Nascimento e Vira Volta; 

4) Síntese preliminar dos dados levantados e apresentação para a chefia da 
RBRT e da FNST, com o objetivo de avaliação dos resultados obtidos e 
validação destas informações com a identificação de algumas ações que 
serão priorizadas para se atingir os objetivos estratégicos de ambas as 
Unidades de Conservação. 

 
A princípio, o trabalho em questão se propunha a identificar as necessidades e 

expectativas apenas dos usuários-alvos, ou seja, não atendidos até então pela 
gestão, tendo-se iniciado as atividades propostas pelo setor de comunidades, 
aproveitando-se a logística das reuniões/oficinas in locu (nas próprias comunidades) 
para capacitação e escolha dos representantes no âmbito da reestruturação do 
Conselho Consultivo da FNST. 

As reuniões foram estruturadas da seguinte forma: 
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(i) breve apresentação da gestão e equipe que atende no escritório de Porto 
Trombetas, com descrição da atividade ora proposta, considerada 
primeira etapa da oficina, tendo como segunda etapa a capacitação e 
escolha dos representantes para o Conselho Consultivo da FNST;  

(ii) breve histórico dos órgãos ambientais no Brasil, explicação sucinta e 
didática de alguns trechos e mudanças trazidas pela lei do Sistema 
Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e pela Lei de Gestão de 
Florestas Públicas, criação do ICMBio e Serviço Florestal Brasileiro (SFB), 
divisão de atribuições e competências entre IBAMA (Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), ICMBio e SFB 
(Serviço Florestal Brasileiro);  

(iii) sucinta explicação do zoneamento proposto na nova versão do plano de 
manejo da FNST, que está em revisão, e suas respectivas normas de 
uso;  

(iv) levantamento de vantagens e desvantagens em residir no território da 
FNST, bem como das necessidades e expectativas relacionadas à gestão 
do território pelo ICMBio, através de manifestações escritas (tarjetas) e 
orais dos próprios participantes; 

(v) esclarecimento de dúvidas e questões tratadas durante a oficina, 
abordando todos os temas levantados no “varal de questões” (espaço 
específico para este fim); 

(vi) avaliação da reunião/oficina pelos participantes, considerando-se os 
critérios: “que bom, que pena, que bom seria se e o que eu aprendi aqui 
hoje”. 

Contudo, iniciadas as oficinas e entrevistas com os usuários, os resultados foram 
surpreendentes na medida em que a atitude hostil inicial foi gradativamente se 
transformando no decorrer da atividade em cordial e respeitosa, através da simples 
ação de ouvi-los e motivá-los a se manifestar, tanto sobre temas simples como a 
respeito de questões polêmicas. 

Além da mudança gradativa de atitude, as manifestações iniciais agressivas e 
acusatórias guardadas desde a época da ditadura militar com a criação da RBRT em 
1976, num local em que presença do poder público praticamente se resume ao 
órgão ambiental, foram sendo transformadas em sugestões de melhoria, denúncias 
de infrações ambientais e seus infratores, propostas de um novo início de relação, 
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tomando-se o cuidado de fomentar expectativas sobre o atendimento de demandas 
de forma rápida ou legalmente inviáveis, esclarecendo-se ponto a ponto estas 
questões, ouvindo a realidade relatada sob a versão desses usuários e explicando a 
realidade e as limitações da gestão e da reduzida equipe do ICMBio local. 

Assim, neste início de trabalho, entendeu-se que a identificação das 
necessidades e expectativas dos usuários significava um diagnóstico da realidade, 
na versão relatada pelos próprios usuários, e avaliou-se em conjunto com a chefia 
da unidade de conservação que seria interessante realiza-la com todos os usuários, 
atendidos e não atendidos (alvo). 

Nesse sentido, foram realizadas 11 (onze) reuniões/oficinas, de maio a julho de 
2016, nas quais estiveram presentes comunitários/usuários de dezoito das dezenove 
comunidades de moradores do interior da FNST, muitas localizadas em locais de 
difícil acesso e/ou só acessíveis nesta época do ano (período de cheia do rio) e/ou 
bem distantes de Porto Trombetas. A única comunidade que não participou das 
atividades foi a comunidade Ajará, com apenas 2 famílias residentes no território da 
FNST, segundo dados do censo realizado pelo ICMBio em 2014. 

Com relação aos usuários pesquisadores, únicos usuários considerados no caso 
da RBRT, cujo Plano de Manejo prevê como foco o fomento de pesquisas à 
conservação e manejo de quelônios, conservação e monitoramento da dinâmica 
populacional dos castanhais, sua produção e comercialização, bem como a pesquisa 
e monitoramento da biodiversidade, foram consultados os principais pesquisadores 
atuantes na unidade de conservação relacionados a estas temáticas através de 
questionários encaminhados via e-mail e/ou entrevistas pessoais. 

 
3. REFERENCIAL TEÓRICO: 

 
A condução da gestão das unidades de conservação que compõe o Núcleo de 

Gestão Integrada Saracá-Trombetas tem sido realizada com foco em resultados 
desde 2007, com base nos Planejamentos Estratégicos (PE) traçados por seus 
gestores, que se utilizaram da metodologia do Balanced Scorecard ou BSC proposto 
por Kaplan e Norton, citados por Marques et al. (2012), adaptado pelo núcleo para 
excelência de unidades de conservação ambiental (NEXUCS). 
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Nesse contexto, em 2013, foi realizada a revisão do Planejamento Estratégico da 
RBRT e FNST, com a elaboração do Mapa Estratégico de cada uma das unidades 
de conservação por Silva (2013), para organização dos objetivos estratégicos como 
ferramenta da metodologia do BSC. 

Segundo Kaplan & Norton, citados por Cabral (2012), o Mapa Estratégico 
consiste em uma representação gráfica que demonstra a hipótese (ou aposta) 
estratégica da organização através da construção de relações causais entre os 
diferentes objetivos existentes nas dimensões ou perspectivas estratégicas. 

Estas perspectivas são agrupadas a resultados, atreladas a uma relação de 
causa e efeito e uma lógica que sintetiza a aposta estratégica da organização, 
segundo Pinha (2012). 

Assim, tendo em vista que o Planejamento Estratégico realizado pela equipe das 
unidades de conservação de Porto Trombetas/PA foi traçado para ser realizado em 
cinco anos, ou seja, até 2018, considerou-se que não seria adequada a sua revisão 
geral neste momento, tendo-se priorizado neste trabalho o aprofundamento e 
detalhamento de questões diretamente relacionadas à perspectiva dos cidadãos-
usuários como uma aposta estratégica para potencializar os resultados da gestão. 

Esta aposta consiste em traçar ações prioritárias com a finalidade de atingir os 
objetivos estratégicos da perspectiva cidadãos-usuários a partir da identificação dos 
usuários atendidos e usuários-alvo do território e as suas respectivas reais 
necessidades e expectativas, inserindo estas informações na gestão dos processos 
como requisitos a serem atendidos, tendo por referência os fundamentos do critério 
de excelência “cidadãos” que compõe o Modelo de Excelência em Gestão Pública 
(MEGP, 2014). 

Segundo Cabral, 2012: 
“O Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP) oferece uma estrutura 
simples e coerente para analisar e avaliar os sistemas de gestão das 
organizações públicas com base em critérios de excelência. Esses critérios 
agrupam requisitos necessários para se construir um sistema de gestão orientado 
para a obtenção de resultados relevantes. Como esperado, o MEGP e os critérios 
de excelência estão alicerçados em um conjunto de princípios e fundamentos 
organizacionais que combinam a legalidade e a importância social do serviço 
público, com ênfase no desempenho e nos resultados da iniciativa privada. Desse 
modo, a avaliação com o apoio do MEPG, ao verificar o grau de desempenho da 
organização com base nos critérios de excelência, tem por objetivo maior a 
promoção e disseminação de princípios e fundamentos da excelência, que 
norteiam a formação de uma cultura organizacional orientada para a sociedade e 
para a busca de resultados.” 
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Ainda nesse sentido, foram utilizadas como referencial teórico e elemento 
motivador para o desenvolvimento desse trabalho as seguintes constatações e 
reflexões abordadas por Marcos Antônio Reis Araújo, Rogério F. Bittencort Cabral e 
Cleani Paraíso Marques, 2012, a saber: 

 
“A abordagem da gestão para resultados pressupõe uma lógica objetiva. É 
necessário identificar os seus principais usuários, levantar quais são suas 
necessidades, incorporar estas informações no processo de formulação 
estratégica, definir as metas a serem alcançadas em termos de bens e serviços 
a serem ofertados aos diversos usuários e, a partir de então, gerenciar os seus 
processos internos (programas de manejo) visando ao alcance das metas e à 
consequente satisfação dos usuários. 
A palavra qualidade é empregada como atributo de bens ou serviços que 
satisfazem os usuários. É vasta a bibliografia sobre o tema e várias 
conceituações tem sido propostas. No contexto dessa publicação, todavia, é 
mais conveniente dar à palavra qualidade uma definição simples e abrangente 
como a proposta por Juran: a adequação ao uso (Juran, 1991). 
Os clientes das empresas e os usuários dos serviços públicos tem desejos, 
expectativas e necessidades que devem ser atendidos e essa compreensão 
evidencia a abordagem da qualidade como característica dos produtos e 
serviços fornecidos pelas organizações. Entretanto, a qualidade pode ser 
compreendida como o modo pelo qual as organizações são geridas, resultando 
na contínua geração de bens e serviços compatíveis com as necessidades e 
expectativas dos usuários, buscando a plena satisfação dos diversos públicos envolvidos com a unidade de conservação (Moura, 2003), ou seja, a qualidade 
como abordagem para a gestão. A gestão pela qualidade constitui uma 
metodologia consistente e adequada para apoiar a orientação da gestão das 
organizações para resultados. 
Precisamos reconhecer que não se trata de sinônimos e que existem diferenças 
conceituais e metodológicas nas duas abordagens-gestão para resultados e 
gestão pela qualidade. Como exemplo, uma organização poderia, a partir de 
uma abordagem da gestão pela qualidade, melhorar seus processos e produtos 
de forma significativa. Entretanto, se esses produtos não forem necessitados ou 
desejados pela sociedade, podemos dizer que a organização não está 
efetivamente orientada para resultados.” 
 
Ora, dada a importância em se alcançar os resultados com base em serviços e 

bens compatíveis com as necessidades e expectativas dos usuários das unidades 
de conservação, tem-se como pressuposto fundamental para o desenvolvimento 
desse trabalho o levantamento destas informações de forma fidedigna e 
participativa, ouvindo-se a opinião dos próprios usuários legais do território, trabalho 
este que comumente não é realizado pelas equipes das unidades de conservação, 
que geralmente extraem estes dados da relação de demandas encaminhadas aos 
escritórios das unidades de conservação apenas pelos usuários que acessam a 
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gestão. 
Apesar desse levantamento de dados não ser um trabalho rápido e nem fácil de 

realizar, ainda mais em se tratando das dimensões amazônicas, entende-se como 
de fundamental importância, na medida em que todas as ações descritas como 
prioritárias para a gestão devem ser pautadas nas necessidades reais de todos os 
usuários do território legalmente autorizados para o seu respectivo uso, sob o risco 
de serem ineficazes, dificultando-se que se alcance uma gestão efetivamente 
orientada para resultados. 

Dentro dessa mesma abordagem, através de conceitos similares da iniciativa 
privada, utilizou-se ainda como referencial teórico o critério de excelência três do 
Modelo de Excelência de Gestão da Fundação Nacional da Qualidade (FNQ), o qual 
aprofunda a referida questão propondo a realização de análise da segmentação do 
“mercado”, bem como o Critério 3 (três) do Modelo de Excelência do Sistema de 
Gestão Pública adotado pelo Programa GesPública, que trata do Público Alvo, de 
setores de serviços e bens oferecidos aos usuários, no caso das unidades de 
conservação, os usos permitidos e previstos legalmente para o território. 

O Critério 3 (três) do Modelo de Excelência do Sistema de Gestão Pública, em 
analogia ao critério 3 (clientes) do Modelo de Excelência em Gestão da Fundação 
Nacional da Qualidade, prevê como critérios de avaliação o item 3.1. (Imagem e 
conhecimento mútuo), aplicado aos usuários-alvo, e o item 3.2. (Relacionamento 
com o público-alvo), aplicado aos usuários já atendidos, abordando estes dois 
públicos de forma diferenciada, considerando as especificidades de cada um, 
contudo ambos partem do pressuposto de se conhecer as necessidades e 
expectativas dos usuários para se gerar bens e serviços compatíveis, buscando a 
qualidade e a plena satisfação dos diversos públicos envolvidos com a unidade de 
conservação. 

Nesta análise, identifica-se, dentre os usuários que tem permissão legal de uso 
do território das unidades de conservação, quais estão sendo atendidos pela gestão 
(usuários atendidos) e quais não estão sendo atendidos (usuários-alvo), em seus 
respectivos segmentos de atuação no território, com a elaboração de um diagrama 
dos usuários da unidade de conservação, o qual deverá destacar a sociedade, os 
setores de uso do território, a segmentação dos usuários desses setores e a 
identificação dos usuários-alvo, de acordo com metodologia indicada pela Gauss 
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Consulting Group. 
Assim, respeitando-se a previsão legal e o plano de manejo das unidades de 

conservação com relação ao uso do território, através da análise do diagrama dos 
usuários atendidos e usuários-alvo, bem como de suas reais necessidades e 
expectativas com relação à gestão do território (legitimamente informadas pelos 
próprios usuários), obtém-se o que se denomina de diagnóstico de realidade, o qual 
serve como base para posterior avaliação e atendimento dos outros itens do critério 
de excelência três tanto do Modelo de Excelência em Gestão da FNQ quanto do 
Modelo de Excelência em Gestão Pública, bem como para definir as ações 
prioritárias para se alcançar os objetivos estratégicos da perspectiva cidadãos-
usuários dos Mapas Estratégicos da RBRT e da FNST com maior eficácia, 
potencializando os resultados da gestão. 

 
4. RESULTADOS ALCANÇADOS: 
 4.1. Mapeamento dos Setores de Uso do Território e respectivos 

Usuários Atuais: 
 

4.1.1. Reserva Biológica do Rio Trombetas 
Em 02 de março de 2016, foi realizada oficina e reunião ordinária do Conselho 

Consultivo da Reserva Biológica para sua respectiva reestruturação nos termos da 
nova instrução normativa do ICMBio (IN 09/2014), na qual foram mapeados os 
setores que atuam no território da unidade de conservação, a saber: 

“– USUÁRIOS DO TERRITÓRIO DE INFLUÊNCIA DA UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO: 
a) Setor Comunidades Tradicionais; 
b) Setor Voluntários do Projeto Quelônios da Amazônia; e 
c) Setor Atividade Portuária. 
 
– COLEGIADOS E ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS 
- INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO: 
a) Pesquisa Quelônios; b) Pesquisa Castanha; e 
c) Pesquisa Monitoramento da Biodiversidade.” 
 
A Reserva Biológica do Rio Trombetas possui a peculiaridade de 70% (setenta 

por cento) de sua área ser objeto de reivindicação de demarcação de território 
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quilombola, com demanda judicial em trâmite já tendo sido julgada favoravelmente 
aos quilombolas em segunda instância, com cinco comunidades quilombolas dentro 
do território desde muito tempo antes da sua criação (1979) e, no seu entorno 
próximo, seis comunidades na Floresta Nacional Saracá-Taquera e três 
comunidades nos territórios quilombolas já titulados T.Q. Alto Trombetas e T.Q. Boa 
Vista, o primeiro titulado no Brasil, as quais subsistem dos recursos naturais da 
região, tendo como principal fonte de renda a extração e comercialização da 
castanha, nos grandes e centenários castanhais localizados dentro da RBRT.  

Esta realidade provocou a formalização de um termo de compromisso entre o 
ICMBio e as associações quilombolas de coletores tradicionais em 2011 permitindo 
a extração e comercialização da castanha, já renovado e em vigor até o final de 
2017. 

Ademais, encontra-se sob a análise do ICMBio, um outro termo de 
compromisso, o qual prevê a regulamentação de outros usos seculares realizados 
pelos quilombolas no território, tais como a pesca para subsistência e o direito a 
continuarem enterrando seus familiares nos antigos cemitérios de seus ancestrais. 

Nesse contexto, no âmbito do Conselho Consultivo da RBRT, fez-se necessária 
a inclusão do Setor de Comunidades Tradicionais como usuárias do território, bem 
como dos Voluntários do Projeto Quelônios da Amazônia (projeto de manejo 
conservacionista de algumas espécies de quelônios na área), que são famílias 
residentes nas comunidades do interior da RBRT que trabalham como voluntárias 
durante um semestre do ano neste projeto. 

Além das comunidades quilombolas, a Reserva Biológica possui ainda como 
usuária a Mineração Rio do Norte (MRN), empresa que extrai bauxita na área da 
Floresta Nacional Saracá-Taquera, que desenvolve atividade portuária no rio 
Trombetas (já pertence à unidade de conservação) em frente à Vila de Porto 
Trombetas, local onde navios de todo o mundo vem para transportar a bauxita 
comercializada, uso este que já é realizado desde 1976, ou seja, antes da criação da 
REBIO (1979).   

Apesar da realidade ora exposta, com a autorização formal provisória de uso do 
território para os usuários mencionados, trata-se de uma Reserva Biológica, 
categoria de unidade de conservação de proteção integral cujo foco é a conservação 
da biodiversidade, tendo-se optado neste trabalho por considerá-los como usuários 
históricos temporários enquadrando-os como terceiros interessados, justamente pelo 
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caráter temporário da autorização em questão, não os incluindo no diagnóstico de 
realidade que abordou as necessidades e expectativas dos usuários da RBRT.   

Nesse sentido, esclarece-se que a gestão da RBRT aborda a questão com 
especial atenção e estratégica específica de atuação com o monitoramento 
constante das referidas atividades realizadas, estratégia esta que perdurará até a 
solução definitiva deste conflito territorial. 

Assim, para fins do diagnóstico em questão na RBRT, considerou-se apenas o 
setor de pesquisa científica com os setores de pesquisa de quelônios, pesquisa de 
castanha e pesquisa do monitoramento da biodiversidade e seus respectivos 
usuários atuais da RBRT, com os quais foram realizadas as entrevistas e 
questionários com a finalidade de identificar suas necessidades e expectativas. 

 
4.1.2. Floresta Nacional Saracá-Taquera 
Em 03 de março de 2016, foi realizada oficina e reunião ordinária do Conselho 

Consultivo da Floresta Nacional Saracá-Taquera para sua respectiva reestruturação 
nos termos da nova instrução normativa do ICMBio (IN 09/2014), na qual foram 
mapeados os seguintes setores que atuam no território: 

“II – USUÁRIOS DO TERRITÓRIO DE INFLUÊNCIA DA UNIDADE DE 
CONSERVAÇÃO: 
a) Comunidades quilombolas; 
b) Comunidades de agricultores familiares de Terra Santa; 
c) Comunidades agro-extrativistas/ribeirinhas; 
d) Concessão mineral;e 
e) Concessão florestal. 
 
III – COLEGIADOS E ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS 
 
IV- INSTITUIÇÕES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO” 
Com relação à Floresta Nacional Saracá-Taquera, conforme previsto na própria 

categoria de unidade de conservação de uso sustentável, os setores e respectivos 
usuários atuais são aqueles aos quais o uso múltiplo e sustentável dos recursos 
naturais do território é legalmente permitido, respeitando-se a conservação da 
biodiversidade e ecossistemas, bem como o modo de vida das comunidades 
tradicionais. 

Nesse contexto, com relação às comunidades tradicionais, foram identificados 
como usuários atuais os 1.930 moradores da unidades de conservação, segundo os 
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dados do último censo realizado em 2014, os quais residem nas 19 (dezenove) 
comunidades tradicionais situadas no interior da FNST, que ocupam 
aproximadamente 11% (onze por cento) do território, que se situam em três regiões 
diferentes da área, fato este que confere a cada um destes três grupos de 
comunidades usuárias características peculiares que permitem identificá-las como: 
comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas/agro-extrativistas; e 
comunidades de agricultores familiares. 

Ademais, outro setor relevante, cujo plano de manejo destina cerca de 33% 
(trinta e três) por cento da área da FNST para o seu uso, é o setor de concessão 
mineral, cuja exploração do recurso foi permitida através do próprio decreto de 
criação da FLONA em 1989, setor este que tem como usuário atual a Mineração Rio 
do Norte, maior empresa de extração de bauxita do país, que atua na região desde 
1976. 

 Por outro lado, tem-se o setor de concessão florestal, o qual atualmente possui 
como usuários três empresas madeireiras, quais sejam, EBATA, GOLF e SAMISE, 
que assinaram contrato com o Serviço Florestal Brasileiro para exercer a atividade 
de manejo florestal sustentável numa área aproximada de 16% (dezesseis por 
cento) da FNST, segundo o plano de manejo da Unidade de Conservação.  

Com relação ao setor de Organizações Não Governamentais, não existe 
nenhuma atuação relevante no território no momento, estando prevista a atuação do 
IMAFLORA (Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola) como 
fomentador de projetos de geração de renda com o comércio de produtos advindos 
da extração de recursos naturais não madeireiros da FNST pelas comunidades com 
previsão para início no ano de 2017, tendo em vista recente Termo de Reciprocidade 
firmado com ICMBio. Assim, optou-se por inclui-lo como usuário, com o 
levantamento de suas necessidades e expectativas, apenas após o início efetivo de 
suas atividades, ou seja, a partir de 2017, quando, diante da atuação prática, terão 
melhores condições de identificar suas demandas. 

Por fim, tem-se o setor de pesquisas que possui como usuários atuais 
pesquisadores mais direcionados à área da antropologia e à atividade de concessão 
florestal.  

 
4.2. Elaboração do Diagrama dos Usuários do Território: Usuários 

Atendidos e Usuários-Alvo 
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Considerando-se os usuários atuais acima identificados, bem como diagrama de 
usuários elaborado durante exercício realizado no estudo do critério três do modelo 
de excelência em gestão do Curso de Gestão para Resultados (abaixo), tem-se um 
esboço inicial para análise dos usuários atendidos e usuários-alvo da RBRT e FNST. 

 
Figura 4. Diagrama de Usuários FNST e da RBRT: 3.1. usuários-alvo; 3.2. usuários atendidos 

 
Define-se como usuários atendidos aqueles que, além de realizar o uso 

legalmente permitido do território, tem interação com a gestão do território, 
encaminhando as demandas pautadas nas suas necessidades aos servidores 
públicos que compõe a equipe de gestão do ICMBio. 

Por outro lado, define-se como usuário-alvo aquele cuja atuação é legalmente 
permitida no território da unidade de conservação e efetivamente exercida dentro de 
um determinado setor, sem interação com a gestão deste território. 

 
Com relação ao atendimento de usuários por setor de atuação no território, tem-

se o quanto segue: 
Setor Atendido (%) Alvo (%) UC 
Pesquisa REBIO 67% 33% RBRT 
1. Pesquisa 40% 60% FNST 
2.Comunidades Quilombolas 50% 50% FNST 
3. Comunidades Ribeirinhas/Agro-extrativistas 10% 90% FNST 
4. Comunidades Agricultores Familiares ------- 100% FNST 
5. Concessão Mineral 100% ----- FNST 
6. Concessão Florestal 67% 33% FNST 
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De acordo com a tabela acima, nota-se que apenas um dos seis setores de 
usuários da Floresta Nacional Saracá-Taquera é 100% atendido, o setor de 
concessão mineral. Coincidentemente, é o setor que tem pró-atividade, 
conhecimento técnico e informações suficientes para levar suas demandas e cobrar 
rápido retorno da gestão da FNST e das coordenações do ICMBio localizadas na 
sede, dependendo deste retorno para realização das suas atividades empresariais e 
econômicas.      

Com relação à RBRT, o único setor de usuários considerado tem atendimento a 
67% destes, faltando-se o atendimento a pesquisadores da área de monitoramento 
da biodiversidade. 

Nesse sentido, cumpre ainda identificar pormenorizadamente os usuários alvo e 
usuários atendidos, da forma a seguir descrita: 

 

Setor (7) Usuário/Segmento (31) Atendido (11) / Alvo (20)
Quelônios Atendido
Castanha Atendido
Monitoramento da Biodiversidade Alvo
Antropologia Atendido
Concessão Florestal Atendido
Concessão Mineral Alvo
Recursos naturais extraídos pelas
comunidades Alvo
Monitoramento da Biodiversidade Alvo
EBATA Atendido
GOLF Atendido
SAMISE Alvo

Concessão Mineral MRN Atendido
Moura Atendido
Curuçá-Mirim Atendido
Palhal Alvo
Sagrado Coração de Jesus Alvo
Mãe Cué Alvo
Tapagem Atendido
Nascimento Alvo
Jamary da Ponte Alvo
Vira Volta Alvo
Lago do Batata Alvo
Acari Atendido
Carimum Alvo
Samaúma I Alvo
Samaúma II Alvo
Ajarazal Alvo
Ajará Alvo
Saracá Alvo
Boa Nova Alvo
Casinha Alvo

Pesquisa REBIO

Pesquisa FLONA

Concessão Florestal

Comunidades 
Quilombolas

Comunidades 
Agricultores Familiares

Comunidades 
Ribeirinhas
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4.3. Levantamento das Necessidades e Expectativas dos Usuários 
 

4.3.1. Comunidades (FNST) 
 
Iniciadas as oficinas e entrevistas com os usuários, os resultados foram 

surpreendentes na medida em que a atitude hostil inicial foi gradativamente se 
transformando no decorrer da atividade em cordial e respeitosa, através da simples 
ação de ouvi-los e motivá-los a se manifestar, tanto sobre temas simples como a 
respeito de questões polêmicas. 

Além da mudança gradativa de atitude, as manifestações iniciais agressivas e 
acusatórias guardadas desde a época da ditadura militar com a criação da RBRT em 
1976, num local em que presença do poder público praticamente se resume ao 
órgão ambiental, foram sendo transformadas em sugestões de melhoria, denúncias 
de infrações ambientais e seus infratores, propostas de um novo início de relação, 
tomando-se o cuidado de fomentar expectativas sobre o atendimento de demandas 
de forma rápida ou legalmente inviáveis, esclarecendo-se ponto a ponto estas 
questões, ouvindo a realidade relatada sob a versão desses usuários e explicando a 
realidade e as limitações da gestão e da reduzida equipe do ICMBio local. 

Através das atividades propostas, foram identificadas 18 (dezoito) questões 
relatadas como necessidades das comunidades usuárias e residentes no território, 
as quais não se caracterizam preliminarmente como legalmente inviáveis, elencadas 
no quadro a seguir descrito:  
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NECESSIDADES 
Comunidades Madei-

ra p/ 
casa 1 

Madei-
ra p/ 
barco2 

Área 
roça-
do3 

Fiscali- 
zação4 Aumento 

Zona 
Popula-cional5 

Reunião 
conces-

são florestal6 

Abertu-
ra/limpe

-za estrada7 

Proje-
tos 

Cursos 8 

Criação 
peixes9 Contro-

le de 
acesso 10 

Acesso 
ao 
ICMBio 11 

Sinali-
zação12 

Picada 
limite 
da UC13 

Manejo 
Flores- 
tal Comu-
nitário14 

CCDRU 15 Pesca16 Coleta 
de 

Casta-nha 
REBIO17 

Termo  
Compro-

misso Ampliado 18 
Ajarazal X X X3.1; 3.2; 

3.3 
 X X X X    X X      

Samaúma I X X X3.1; 3.2; 
3.3 

 X X X X    X X      
Acari X X X3.1; 3.2; 

3.3 
 X X X X    X X   X16.1; 

16.2   
Carimum X X X3.1; 3.2; 

3.3 
X4.1 X X  X    X X      

Samaúma II X X X3.1; 3.2; 
3.3  X X  X    X X      

Casinha X X X3.1; 3.2; 
3.3 

X4.1; 4.3 X X  X X   X X      
Saracá X X X3.1; 3.2; 

3.3 X4.2; 4.3 X X  X    X X      
Boa Nova X X X3.1; 3.2; 

3.3 
X4.2; 4.3 X X  X    X X      

Lago Batata X X X3.1; 3.2; 
3.3 X4.1; 4.2; 

4.3; 4.4 X X  X X   X X  X X16.1; 
16.2   

Vira Volta X  X3.1; 3.2; 
3.3 

X4.2; 4.5    X   X X X X X    
Nascimento X       X X  X X X X X    
Jamary X X X3.1 X 4.2; 4.5  X X X   X X X X X    
Moura X X X3.1     X X     X X X16.1; 

16.2 X X 
Curuçá X X X3.1     X X     X  X16.1; 

16.2 X X 
Palhal X X X3.1     X X     X  X16.1; 

16.2 X X 
Sagrado X X X3.1 X X   X X X    X  X16.1; 

16.2 X X 
Mãe Cué    X X   X X X    X  X16.1; 

16.2 X X 
Tapagem    X X   X X X    X  X16.1; 

16.2 X X 
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1Madeira para casa: com a finalidade de utilizá-la na construção e/ou reforma das 
estruturas dos imóveis, as quais podem ser madeira de origem de árvore morta ou 
caída): licenças e vistorias para retirada das árvores; construção de pontes e caixas 
de abelhas. 2 Madeira para barco: reforma e/ou construção; só poderia ser através de doação 
de madeira apreendida ou das concessionárias (madeireiras) porque não serviria 
para este uso a madeira de origem de árvore morta ou caída 
3Área para roçado: licenças para fazer roçado3.1; solicitam uma área maior que 3 
hectares por família por ano para fazer a roça, sob a justificativa de que no plantio de 
mandioca a colheita é demorada3.2; possibilidade de utilizar agricultura mecanizada 
na área (pelo menos 1 hectare por família) 3.3 
4Fiscalização: fazendeiros com áreas na FLONA (não são comunitários) ampliando 
áreas de pastagem e retirada de madeira ilegal4.1; com relação à mineração 
(denúncias de contaminação da água e assoreamento dos igarapés que abastecem 
as comunidades)4.2; com relação à pesca no Lago da comunidade por não 
comunitários4.3; retirada de madeira ilegal4.4; com relação à caça de não 
comunitários nos territórios das comunidades4.5 
5Aumento da área da Zona Populacional: comunidades estão crescendo e alegam 
que a área total destinada é insuficiente (aproximadamente 11%) 6Reunião concessão florestal: diante de dúvidas e insatisfações, comunidades 
pedem agendamento de reunião das comunidades com ICMBio, Serviço Florestal 
Brasileiro, IBAMA, IMAFLORA (certificadora) e concessionárias (madeireiras)  7Abertura/limpeza de estradas e ramais 8Projetos/cursos: novas técnicas de plantio, educação ambiental, uso sustentável 
dos recursos e alternativas de geração de renda, tais como manejo de quelônios e 
pirarucu. 9Criação de peixe para subsistência e/ou venda 10Controle de acesso: comunidades querem que o ICMBio, através do trabalho dos 
agentes ambientais das Bases de Campo, apoie o controle de acesso ao território 
onde vivem, com a finalidade de evitar o acesso de pessoas estranhas não 
autorizadas pela coordenação das comunidades. 11Acesso ao ICMBio, sem ter que se deslocar até Porto Trombetas para 
encaminhamento de pedidos de licenças/necessidades das comunidades; meios de 
comunicação com o ICMBio. 12Sinalização: placas sinalizando onde inicia a FLONA e verificação de limites. 13Picada limite da UC: pessoas sabem onde é a picada da divisa da FLONA em 
campo, mas está precisando de limpeza porque a vegetação já cresceu no local 
(conferir se é este o limite correto/verificação de limites). 14Manejo Florestal Comunitário 15CCDRU: documento da terra principalmente para poder pedir financiamento 
bancário (PRONAF) 16Pesca: para subsistência16.1 (regulamentar: definir quantidade e condições); para 
comércio16.2(verificar possibilidade de manejo e regulamentação) 17Autorização (cadastro + papeleta) para coleta de castanha na área da Reserva 
Biológica do Rio Trombetas 18Termo de Compromisso Ampliado: aprovação da minuta em análise na 
COGECOT, a qual dispõe sobre todos os usos que as comunidades quilombolas 
fazem no território da REBIO do Rio Trombetas 
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No que se refere às expectativas destes usuários com relação à gestão do 
território pelo ICMBio, foram identificadas quatro questões consideradas de extrema 
importância:  
 EXPECTATIVAS 
 
Comunidades Informações / 

Esclarecimentos1 Parceria2 Compreensão ref. 
às necessidades 
dos comunitários3 

Mais presença 
no território4 

Ajarazal X  X X 
Samaúma I X  X X 
Acari X  X X 
Samaúma II X  X X 
Carimum X  X X 
Casinha X X X X 
Saracá X X X X 
Boa Nova X X X X 
Lago Batata X X X X 
Vira Volta X X X            X 
Nascimento X X X X 
Jamary X X X X 
Moura X X X X 
Curuçá X X X X 
Palhal X X X X 
Sagrado X X X X 
Mãe Cué X X X X 
Tapagem X X X X  

1Informações/Esclarecimentos: mais reuniões e atividades nas comunidades 
relacionadas aos seus respectivos direitos e deveres com relação às Unidades de 
Conservação; órgãos responsáveis por regulamentar e resolver suas necessidades 
cotidianas e relacionadas ao território; legislação ambiental, entre outros; 2Parceria:para capacitação dos comunitários no manejo e extrativismo de recursos 
naturais; desenvolvimento de ações conjuntas de fiscalização do território contra 
agentes externos;  3Compreensão referente às necessidades dos comunitários: do seu modo de 
vida, levando isso em consideração quando da revisão do plano de manejo; nas 
ações de fiscalização, considerando o que seria a pesca de subsistência; na 
emissão de autorizações, considerando suas necessidades. 4Mais presença no território: necessidade de comunicação e acesso ao ICMBio 
pelas comunidades mais distantes; para encaminhamento atendimento de 
denúncias. 
 4.3.2. Levantamento junto aos Usuários da atividade de Concessão 

Florestal (FNST) 
Dos três usuários deste segmento, havia contato superficial apenas com as duas 

primeiras empresas EBATA/GOLF (Usuários Atendidos) e nenhum contato com este 
terceiro usuário SAMISE (Usuário Alvo), contato que se iniciou coincidindo com o 
agendamento da entrevista para este diagnóstico. 
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Dessa forma, foram elencadas pelas empresas usuárias as seguintes 
necessidades: 

(i) Apoio para a realização de reuniões de esclarecimento de dúvidas nas 
comunidades, com a presença conjunta do ICMBio também com o objetivo 
de aumentar o número de participantes nestas reuniões, bem como para 
auxiliar na gestão dos conflitos territoriais relacionados à atividade; 

(ii) Proteção e fiscalização do ICMBio no que se refere às atividades de 
retirada de madeira ilegal das áreas da UMF para comercialização; 

(iii) Informações sobre a destinação do recurso que a concessão florestal 
repassa ao ICMBio; 

(iv) Investimento do recurso repassado ao ICMBio na FLONA, principalmente 
para aumentar a equipe dos servidores locais com a finalidade de 
melhorar a gestão da UC; 

(v) Participação do ICMBio no Conselho Municipal de Meio Ambiente de 
Oriximiná com a finalidade de auxiliar a propor soluções para viabilizar o 
pagamento dos valores referentes aos royalties destinados às 
comunidades e destinação da madeira acordada; e 

(vi) Plano de Manejo da FLONA revisado, atualizado e publicado, a fim de que 
possam obter dados oficiais relacionados a estudos de fauna e flora local, 
mapas e shapes atualizados das áreas das comunidades próximas às 
áreas das UMF´s, bem como informações atualizadas e oficiais 
relacionadas às comunidades. 

Com relação às expectativas, as empresas disseram que esperam firmar uma 
boa parceria com a finalidade de auxiliá-las a executarem seu trabalho no território 
da FLONA. 

  
4.3.3. Levantamento do Usuário da atividade de Concessão Mineral (FNST) 
Uma das empresas atuantes na FNST é a Mineração Rio do Norte (MRN) 

(Usuário Atendido), com a atividade de concessão mineral autorizada pelo Decreto 
de criação da unidade de conservação (1989), que destina cerca de 33% (trinta e 
três por cento) ou um terço do seu território especificamente para este fim, com a 
extração de bauxita, a qual é comercializada para o mundo todo e transportada 
através de trens, caminhões e grandes navios. 

Ressalta-se que, dentre os usuários das Unidades de Conservação em questão, 
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foi o único que não respondeu às solicitações de agendamento de entrevista pessoal 
e questionários enviados para levantamento das suas necessidades e expectativas. 

Diante disso, nesse caso, utiliza-se como parâmetro as necessidades e 
expectativas relacionadas no último Planejamento Estratégico realizado na FLONA, 
em 2013, quais sejam: licenciamento ambiental e agilidade na emissão das licenças 
ambientais. 

Atualmente, estas atribuições não estão sob a responsabilidade direta da gestão 
da unidade de conservação, mas com a Coordenação de Impactos Ambientais 
(COIMP) localizada na sede do ICMBio, em Brasília. 

 Ademais, sugere-se ainda como necessidade da Mineração Rio do Norte, na 
qualidade de usuária da FNST, com relação à gestão local do ICMBio a obtenção de 
autorizações diretas para a realização de atividades relacionadas com a extração do 
minério, tais como a supressão vegetal, manutenção de estrada e outras. 

 
4.3.4. Levantamento dos Usuários Pesquisadores (FNST e RBRT) 
Na dinâmica de aplicação dos questionários e entrevistas aos pesquisadores, foi 

notória a coincidência das necessidades e expectativas abordadas relacionadas à 
gestão do ICMBio com relação ao setor de pesquisa, sugerindo-se, dessa forma, 
que as ações direcionadas à área sejam realizadas para todas as pesquisas e 
usuários pesquisadores que se relacionam com Núcleo de Gestão Integrada Saracá-
Trombetas. Assim, foram abordadas as seguintes necessidades pelos 
pesquisadores: 

(i) Apoio Logístico: deslocamento, hospedagem, internet, alimentação, 
equipamentos; com estabelecimento de fluxo que melhore a comunicação 
entre as bases avançadas do ICMBio e o escritório sede com relação às 
expedições de pesquisa e extensão em andamento; 

(ii) Um servidor responsável pelo tema que acompanhe todos os processos de 
pesquisa, dando segurança e apoio para o pesquisador, informando a 
dinâmica da UC aos interessados; 

(iii) Calendário de pesquisa anual: melhor preparo da logística com as bases de 
campo; 

(iv) Conhecimento Biogeográfico das áreas de pesquisa disponível em banco de 
dados, com possibilidade de acesso via internet; 
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(v) Banco de dados organizado por temas com as pesquisas realizadas na UC, 
que preveja mecanismo de repasse de informações e conhecimentos 
adquiridos relacionados às pesquisas quando das mudanças de servidores e 
gestores; 

(vi) Clareza nas normas de realização de pesquisa na UC: direitos e deveres do 
ICMBio, dos pesquisadores, formas de apoio ao pesquisador, normas e 
condutas do pesquisador na área, para não haver ruídos e/ou falha na 
comunicação entre o ICMBio e o pesquisador, podendo causar diversos tipos 
de conflitos; 

(vii) Parceira Institucional: apoio financeiro a pesquisas de interesse da UC; e 
(viii) Melhora no protocolo de manejo de praia de reprodução de quelônios (arcaico 

e sem fundamentos científicos). 
Com relação às expectativas, os pesquisadores se manifestaram abordando as 

seguintes questões:  
(i) Parceria Institucional: monitoramento conjunto dos recursos naturais e 

elaboração de planos ação em sintonia com os resultados da pesquisa; 
(ii) Apoio a pesquisas que considerem o saber tradicional (valorização da 

cultura das comunidades); 
(iii) Confiança na execução da pesquisa em campo e no seu planejamento; e 
(iv) Obter as informações necessárias para elaboração da pesquisa. 
 
4.3.5. Análise das inconformidades das necessidades e expectativas do 

Planejamento Estratégico de 2013 
Há que se salientar que existe significativa diferença entre as necessidades e 

expectativas manifestadas pelos próprios usuários das unidades de conservação do 
Núcleo de Gestão Integrada Saracá—Trombetas, que possuem uma característica 
mais prática, e aquelas decorrentes das demandas levadas pelos usuários (somente 
por aqueles que tem acesso) ao escritório da gestão do ICMBio. 

Tem-se como exemplo a concessão florestal, cuja necessidade dos usuários 
apresentada no levantamento realizado para a construção do mapa estratégico foi 
“autorizações”, sendo que na entrevista realizada com os representantes das 
empresas usuárias, nenhum deles mencionou “autorizações” como uma de suas 
necessidades, tendo sido elencadas outras seis necessidades. Não resta dúvida de 
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que necessitam das autorizações, mas consideram-nas como atribuição legal do 
ICMBio, tendo outras necessidades de significativa importância. 

Outro exemplo desta análise é a ausência de pesquisadores como usuários de 
ambas as unidades de conservação, não tendo sido levantadas anteriormente 
necessidades e expectativas deste importante segmento de usuários. 

  
4.4. Das ações relacionadas às necessidades e expectativas dos 

usuários e os objetivos estratégicos propostos nos Mapas 
Estratégicos 

De acordo com as informações obtidas através das manifestações dos usuários 
atendidos e usuários-alvo, sugere-se abaixo ações prioritárias para a gestão com a 
finalidade de nortear a atuação da equipe de gestão para se alcançar resultados 
concretos em consonância com os objetivos estratégicos traçados nas perspectivas 
cidadão-usuário e processos internos de cada mapa estratégico. 

4.4.1. Necessidades/Expectativas e suas respectivas ações 
Primeiramente, cumpre elencar as ações propostas para atender às 

necessidades e expectativas dos usuários, dentro dos limites permitidos pela 
legislação: 

4.4.1.1. Usuários: Comunidades (FNST) 
 NECESSIDADE I: Autorizações para retirada de madeira morta ou caída para 

reforma/construção de casas; para roçados em áreas de capoeira de até 3 
hectares por ano por família; para abertura/limpeza de estradas e ramais 

AÇÕES: 
(i) organizar calendário anual de mutirões da equipe para fazer as vistorias 

necessárias na madeiras, áreas de roçado e abertura/limpeza de estradas 
e ramais nas três regiões (área: licenciamento) - FNST; 

(ii) entrar em contato IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis) para verificar possibilidade de doação das 
madeiras apreendidas e armazenadas no pátio da Base do Patauá  (área: 
fiscalização) - FNST; 

(iii) revisar do plano de manejo com reconhecimento das 19 (dezenove) 
comunidades residentes na zona populacional do plano de manejo 
viabilizando a expedição de formalização das referidas autorizações 
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nestas áreas, bem como da previsão de abertura e/ou limpeza de 
estradas e ramais  (área: plano de manejo) -  FNST. 

 NECESSIDADE II: Acesso ao ICMBio (comunicação) para encaminhamento de 
pedidos de licenças e necessidades das comunidades 

AÇÕES: 
(i) verificar possibilidade de utilizar a Base do Patauá na região das 

comunidades de pequenos agricultores, com estabelecimento de 
procedimentos para tanto e utilização do rádio (área: administrativo e 
manutenção) - FNST; 

(ii) verificar possibilidade de assistência técnica para funcionamento de rádio 
nas comunidades quilombolas e/ou uso da Base do Tabuleiro (área: 
administrativo e manutenção) – FNST e RBRT; 

(iii) organizar calendário anual de mutirões da equipe para encaminhamento 
das demandas nas comunidades ribeirinhas (área: licenciamento) - FNST; 
e 

(iv) incluir os representantes das próprias comunidades no Conselho 
Consultivo como participantes (área: sócio-ambiental) – FNST. 

 NECESSIDADE III: Área maior que 3 hectares por ano por família para o plantio 
de roça, atualmente prevista na minuta do plano de manejo em revisão; 
possibilidade de utilizar agricultura mecanizada em 1 hectare por família; 
criação de peixe para subsistência e/ou venda; aumento da área da Zona 
Populacional para comunidades ribeirinhas e de pequenos agricultores e/ou 
possibilidade de compatibilidade das zonas (concessão florestal e zona 
populacional)  

AÇÕES: 
(i) verificar a viabilidade das solicitações acima referentes à alterações na 

zona populacional com a coordenação de plano de manejo do ICMBio, 
enquanto a minuta ainda está em revisão (área: plano de manejo) - FNST. 

 NECESSIDADE: Doação de madeira oriunda das apreensões da fiscalização 
para reforma de embarcações 

AÇÕES: 
(i) alterar a orientação da coordenação da fiscalização, que atualmente 

queima a madeira apreendida, e verificação da viabilidade de logística 
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para dar perdimento e doar madeira ilegal apreendida recém cortada 
(área: fiscalização) - FNST. 

 NECESSIDADE IV: todos os usos que as comunidades quilombolas fazem no 
território da REBIO do Rio Trombetas através da aprovação da minuta do 
Termo de Compromisso Ampliado, incluindo a pesca para subsistência, com a 
definição da quantidade e condições para o exercício da atividade, 
considerando-se uma quota para comércio (verificar possibilidade de manejo 
e regulamentação) 

AÇÕES: 
(i) Encaminhar a proposta de regulamentação da pesca de subsistência e 

para comércio em separado do termo de compromisso ampliado para 
aprovação da COGECOT (Coordenação Geral de Gestão de Conflitos 
Territoriais do ICMBio) e COPROD (Coordenação de Produção e Uso 
Sustentável) (área: sócio-ambiental) – FNST e RBRT. 

 NECESSIDADE V: esclarecimento de dúvidas e encaminhamento de demandas 
relacionadas à concessão florestal no território da FNST através de uma 
reunião das comunidades com ICMBio, Serviço Florestal Brasileiro, IBAMA 
(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), 
IMAFLORA (Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola) 
(certificadora) e concessionárias (madeireiras); esclarecimento e verificação 
de possibilidade de implantação da atividade de manejo florestal comunitário. 

AÇÕES: 
(I) encaminhar a questão no Conselho Consultivo da FNST, sugerindo criação 

de Câmara Temática com os atores em questão, com proposta de 
capacitação dos participantes (áreas: sócio-ambiental e concessão florestal) - 
FNST; e 

(II) terminar a revisão do plano de manejo da FNST com determinação das zonas 
de uso, incluindo a zona de manejo florestal comunitário (áreas: plano de 
manejo) - FNST. 

 NECESSIDADE VI: apoio e fomento de projetos relacionados ao uso sustentável 
dos recursos naturais, alternativas de geração de renda e educação 
ambiental, bem como cursos que abordem novas técnicas de plantio, 
extração e manejo dos recursos naturais. 
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AÇÕES: 
(I) encaminhar as demandas de cursos nas comunidades ao Ministério do 

Meio Ambiente em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI) para trazer o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (PRONATEC AMBIENTAL) (área: sócio-ambiental) - 
FNST; 

(II) verificar parceria com instituição sem fins lucrativos que se interesse em 
realizar projetos de agrofloresta e de uso sustentável dos recursos 
naturais na região (área: sócio-ambiental) - FNST; 

(III) apoiar e acompanhar o projeto “Origens Brasil” a ser desenvolvido pelo 
IMAFLORA (Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola), com 
a indicação de comunitários da FLONA que se interessaram em se 
cadastrar (área: sócio-ambiental) – FNST e RBRT. 

 NECESSIDADE VII: ações de fiscalização para conter a ampliação de áreas de 
pastagem realizadas por fazendeiros, retirada de madeira ilegal e caça por 
não comunitários na zona populacional, de acordo com as denúncias 
encaminhadas; providências que poderão ser tomadas com relação às 
denúncias de contaminação da água e assoreamento de igarapés que 
abastecem as comunidades de água potável por parte da Mineração Rio do 
Norte, bem como com relação à pesca nos Lagos da FLONA por pessoas não 
residentes nas comunidades. 

AÇÕES: 
(i) apurar as denúncias de contaminação da água e assoreamento de 

igarapés que abastecem as comunidades de água potável por parte da 
Mineração Rio do Norte e/ou, caso não seja competência do ICMBio, 
encaminhá-las ao IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis), bem como com relação à pesca nos 
Lagos da FLONA por pessoas não residentes nas comunidades (área: 
fiscalização) - FNST; e 

(ii) apurar as denúncias encaminhadas e planejamento de atividades de 
fiscalização que tratem a questão da ampliação de áreas de pastagem 
realizadas por fazendeiros, retirada de madeira ilegal e caça por não 
comunitários na zona populacional (área: fiscalização) - FNST. 
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 NECESSIDADE VIII: apoio ao controle de acesso ao território onde vivem as 
comunidades quilombolas através do trabalho dos agentes ambientais das 
Bases de Campo, auxiliando na verificação do acesso de pessoas estranhas 
não autorizadas pela coordenação das comunidades. 

AÇÕES: 
(i) discutir com a equipe e organizar qual será o apoio possível dos agentes 

ambientais às associações e coordenadores das comunidades 
envolvidas, montando procedimento conjunto, com encaminhamento da 
lista de moradores e pessoas autorizadas a entrar/trafegar pela RBRT 
sem autorização, bem como definição de canal de comunicação com os 
coordenadores para emissão da autorização de passagem (área: 
fiscalização) – RBRT e FNST. 

 NECESSIDADE IX: sinalização dos limites corretos onde se inicia a FNST 
próximo à área onde se situam as comunidades, bem como limpeza da 
respectiva picada. 

AÇÕES: 
(i) abrir processo de verificação de limites para conferência e sinalização 

destes limites em campo (área: regularização fundiária) - FNST; 
(ii) após a verificação dos limites, demarcar em campo as divisas, iniciando-

se pelas áreas próximas às comunidades, fazendo ou limpando a picada 
de divisa e colocando as placas de sinalização (área: regularização 
fundiária) - FNST; e 

(iii) elaborar plano de sinalização, com planejamento do número de placas e 
layout para orçamento para dar andamento à demanda (área: 
regularização fundiária) – RBRT e FNST. 

 NECESSIDADE X: assinatura do contrato de cessão de direito real de uso 
(CCDRU) com comunitários. 

AÇÕES: 
(i) montar o planejamento da regularização fundiária com cronograma de 

execução (área: regularização fundiária) – RBRT e FNST; 
(ii) terminar a revisão do plano de manejo da FNST, com reconhecimento 

das áreas ocupadas pelas comunidades como zona populacional (área: 
revisão do plano de manejo) - FNST; e 
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(iii) construir perfil do beneficiário da FNST com as comunidades, aprová-lo 
no Conselho Consultivo e publicá-lo (área: sócio-ambiental) - FNST. 

4.4.1.2. Usuários: atividade de concessão florestal (FNST) 
As ações que se sugere para atender às necessidades das referidas empresas 

madeireiras usuárias são: 
(i) Participar das reuniões agendadas pelas empresas madeireiras nas 

comunidades para esclarecimento de dúvidas e auxílio na gestão dos 
conflitos territoriais relacionados à atividade (área: concessão florestal) - 
FNST; 

(ii) Fiscalizar as atividades de retirada de madeira ilegal das áreas da UMF 
para comercialização (área: fiscalização) - FNST; 

(iii) Participar do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Oriximiná, ainda 
que como convidado, com a finalidade de auxiliar a propor soluções para 
viabilizar o pagamento dos valores referentes aos royalties destinados às 
comunidades e destinação da madeira acordada (área: concessão 
florestal) - FNST; e 

(iv) Terminar a revisão do Plano de Manejo da FNST e sua respectiva 
publicação, com fornecimento dos dados oficiais aos interessados (área: 
plano de manejo) - FNST. 

4.4.1.3. Usuário: atividade de concessão mineral (FNST) 
Não se sugere nenhuma ação relacionada ao atendimento das necessidades do 

único usuário, qual seja, a Mineração Rio do Norte (MRN), considerando-se que não 
houve manifestação sobre as questões abordadas bem como por ser o único usuário 
que, num diagnóstico preliminar (na medida em que não houve a possibilidade de se 
checar com o próprio usuário esta informação), é 100% atendido pela gestão do 
ICMBio. 

Sugere-se realizar a última tentativa, como instrumento de validação, com envio 
de ofício na tentativa de esclarecer qual seria a dificuldade do agendamento e 
retorno quanto às informações em questão - FNST. 

Por fim, outra sugestão é a organização de banco de dados relacionado às 
licenças e autorizações emitidas contendo as informações consideradas 
importantes, a fim de otimizar a consulta dos dados pela gestão para responder às 
demandas referentes ao assunto (área: concessão mineral) - FNST. 
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4.4.1.4. Usuários: Pesquisadores RBRT e FNST 
As ações que se sugere para atender às necessidades dos referidos usuários 

são: 
- estabelecer fluxo e procedimento padrão, com mapeamento do processo, que 
melhore a comunicação entre as bases avançadas do ICMBio e o escritório sede 
com relação às expedições de pesquisa e extensão em andamento, com 
programação do apoio logístico necessário a cada expedição (área: pesquisa) – 
RBRT e FNST; 
- designar um servidor responsável pelo tema que acompanhe todos os 
processos de pesquisa, dando segurança e apoio para o pesquisador, 
informando a dinâmica da UC aos interessados (área: pesquisa) – RBRT e 
FNST; 
- estipular de calendário de pesquisa anual, com as principais pesquisas 
desenvolvidas nas UC´s, principalmente aquelas relacionadas a quelônios e 
monitoramento do termo de compromisso, para melhor preparo da logística 
conjunta com as bases de campo para receber estes pesquisadores (área: 
pesquisa) – RBRT e FNST; 
- elaborar banco de dados organizado por temas com as pesquisas realizadas na 
UC e conhecimento biogeográfico das áreas de pesquisa, o qual possa ser 
acessado via internet (área: pesquisa) – RBRT e FNST; 
- elaborar Cartilha do Pesquisador contendo informações sobre as normas para 
realização de pesquisa no território, direitos e deveres do ICMBio e dos 
pesquisadores, formas de apoio ao pesquisador e normas de conduta do 
pesquisador na área (área: pesquisa) – RBRT e FNST; 
- definir anualmente quais temas de pesquisas serão prioritariamente apoiados 
pela unidade de conservação (área: pesquisa) – RBRT e FNST; 
- reanalisar o projeto de manejo conservacionista de quelônios, revisitando-se os 
dados de pesquisas realizadas nos últimos anos, com a revisão do protocolo de 
manejo de praia de reprodução (áreas: pesquisa e manejo de quelônios) - RBRT. 
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4.4.2. Relação entre as ações propostas e os objetivos do Mapa Estratégico 
 
No contexto em questão, foram propostas as 32 (trinta e duas) ações prioritárias acima elencadas (item 4.2.1), descrevendo-se 

abaixo a vinculação de cada uma delas com os objetivos estratégicos dos Mapas Estratégicos. 
 

Ação Objetivo Estratégico Vinculado 
I. Terminar a revisão do plano de manejo da FNST, considerando o 
atendimento a 6 (seis) necessidades levantadas pelos usuários 
comunidades e concessionárias madeireiras: reconhecimento das 19 
(dezenove) comunidades residentes na zona populacional do plano de 
manejo para viabilizar a expedição de formalização das referidas 
autorizações nestas áreas e concessão de contrato de concessão de direito 
real de uso (CCDRU) aos beneficiários; previsão de abertura e/ou limpeza 
de estradas e ramais; alterações solicitadas na zona populacional: aumento 
da área total, aumento da área de plantio/roça, mecanização de parte da 
área; inclusão de zona de manejo florestal comunitário para as comunidades 
ribeirinhas e agro-extrativistas; atualização dos dados oficiais das 
comunidades para compartilhar informações aos interessados. 

 
Perspectiva Cidadão Usuário: Promover o desenvolvimento socioambiental 
das comunidades tradicionais (FNST) 
 
Perspectiva Processos Internos: Revisar e Implementar o Plano de Manejo 
da Unidade (FNST) 
 
 

II. Organizar calendário anual de mutirões da equipe para fazer as vistorias 
necessárias nas madeiras, áreas de roçado e abertura/limpeza de estradas 
e ramais nas três regiões, sendo necessário para atender a 2 (duas) 
necessidades abordadas pelos usuários das comunidades. 

Perspectiva Cidadão Usuário: Promover o desenvolvimento socioambiental 
das comunidades tradicionais (FNST) 
Perspectiva Processos Internos: consolidar o processo de autorizações para 
licenciamento (FNST) 

III. Incluir os representantes das próprias comunidades no Conselho 
Consultivo como participantes. 

Perspectiva Cidadão-Usuário: Consolidar a gestão participativa e envolver a 
sociedade na conservação da biodiversidade (FNST). 
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Ação Objetivo Estratégico Vinculado 
IV. Encaminhar a proposta de regulamentação da pesca de subsistência e 
para comércio em separado do termo de compromisso ampliado para 
aprovação da COGECOT (Coordenação Geral de Gestão de Conflitos 
Territoriais do ICMBio) e COPROD (Coordenação de Produção e Uso 
Sustentável). 

Perspectiva Cidadão-Usuário: Construir e Monitorar a Implantação de 
Termos de Compromisso com Comunidades Tradicionais (RBRT); e, 
Promover o desenvolvimento socioambiental das comunidades tradicionais 
(FNST). 
Perspectiva Processos Internos: monitorar uso múltiplo de recursos (FNST). 

V. Encaminhar as demandas de cursos nas comunidades ao Ministério do 
Meio Ambiente em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI) para trazer o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (PRONATEC AMBIENTAL). 

Perspectiva Cidadão-Usuário: Promover o desenvolvimento socioambiental 
das comunidades tradicionais (FNST). 
Perspectiva Processos Internos: monitorar uso múltiplo de recursos (FNST). 

VI. Verificar parceria com instituição sem fins lucrativos que se interesse em 
realizar projetos de agrofloresta e de uso sustentável dos recursos naturais 
na região. 

Perspectiva Cidadão-Usuário: Promover o desenvolvimento socioambiental 
das comunidades tradicionais (FNST). 
Perspectiva Processos Internos: monitorar uso múltiplo de recursos (FNST). 

VII. Apoiar e acompanhar o projeto “Origens Brasil” a ser desenvolvido pelo 
IMAFLORA (Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola), com a 
indicação de comunitários para o cadastro, sendo que na RBRT apenas 
usuários amparados pelo Termo de Compromisso em vigor (coleta de 
castanha). 

Perspectiva Cidadão-Usuário: Construir e Monitorar a Implantação de 
Termos de Compromisso com Comunidades Tradicionais (RBRT); e, 
Promover o desenvolvimento socioambiental das comunidades tradicionais 
(FNST). 

VIII. Construir perfil do beneficiário da FNST com as comunidades, aprová-lo 
no Conselho Consultivo e publicá-lo para possibilitar CCDRU aos 
beneficiários. 

Perspectiva Cidadão-Usuário: Promover o desenvolvimento socioambiental 
das comunidades tradicionais e Consolidar a gestão participativa e envolver 
a sociedade na conservação da biodiversidade (FNST). 
Perspectiva Processos Internos: monitorar uso múltiplo de recursos e 
promover a consolidação territorial da unidade (FNST). 
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  Ação Objetivo Estratégico Vinculado 
IX. Estabelecer fluxo e procedimento padrão para pesquisa na RBRT e 
FNST, com mapeamento do processo, que melhore a comunicação entre as 
bases avançadas do ICMBio e o escritório sede com relação às expedições 
de pesquisa e extensão em andamento, com programação do apoio logístico 
necessário a cada expedição. 

Perspectiva Cidadão-Usuário: Estimular o desenvolvimento de pesquisas 
(RBRT); e, Estimular e apoiar o desenvolvimento de pesquisas (FNST). 

X. Designar um servidor responsável pelo tema que acompanhe todos os 
processos de pesquisa, dando segurança e apoio para o pesquisador, 
prestando as informações necessárias aos interessados em pesquisar no 
território. 

Perspectiva Cidadão-Usuário: Estimular o desenvolvimento de pesquisas 
(RBRT); e, Estimular e apoiar o desenvolvimento de pesquisas (FNST). 

XI. Estipular de calendário de pesquisa anual, com as principais pesquisas 
desenvolvidas nas UC´s, principalmente aquelas relacionadas a quelônios e 
monitoramento do termo de compromisso, para melhor preparo da logística 
conjunta com as bases de campo para receber estes pesquisadores. 

Perspectiva Cidadão-Usuário: Estimular o desenvolvimento de pesquisas 
(RBRT); e, Estimular e apoiar o desenvolvimento de pesquisas (FNST). 

XII. Elaborar banco de dados organizado por temas com as pesquisas 
realizadas na UC e conhecimento biogeográfico das áreas de pesquisa, o 
qual possa ser acessado via internet. 

Perspectiva Cidadão-Usuário: Estimular o desenvolvimento de pesquisas 
(RBRT); e, Estimular e apoiar o desenvolvimento de pesquisas (FNST). 

XIII. Elaborar Cartilha do Pesquisador contendo informações sobre as 
normas para realização de pesquisa no território, direitos e deveres do 
ICMBio e dos pesquisadores, formas de apoio ao pesquisador e normas de 
conduta do pesquisador na área. 

Perspectiva Cidadão-Usuário: Estimular o desenvolvimento de pesquisas 
(RBRT); e, Estimular e apoiar o desenvolvimento de pesquisas (FNST). 

XIV. Definir anualmente quais temas de pesquisas serão prioritariamente 
apoiados pela unidade de conservação. 

Perspectiva Cidadão-Usuário: Estimular o desenvolvimento de pesquisas 
(RBRT); e, Estimular e apoiar o desenvolvimento de pesquisas (FNST). 
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Ação Objetivo Estratégico Vinculado 
XV. Reanalisar o projeto de manejo conservacionista de quelônios, 
revisitando-se os dados de pesquisas realizadas nos últimos anos, com a 
revisão do protocolo de manejo de praia de reprodução. 
 

Perspectiva Cidadão-Usuário: Estimular o desenvolvimento de pesquisas 
(RBRT); e, Estimular e apoiar o desenvolvimento de pesquisas (FNST). 

XVI. Entrar em contato IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis) para verificar possibilidade de doação para 
as comunidades das madeiras apreendidas e armazenadas no pátio da 
Base do Patauá. 

Perspectiva Cidadão-Usuário: Promover o desenvolvimento socioambiental 
das comunidades tradicionais (FNST). 
Perspectiva Processos Internos: monitorar e promover o uso múltiplo de 
recursos e implementar plano de proteção (FNST). 

XVII. Alterar a orientação da coordenação da fiscalização, que atualmente 
queima a madeira apreendida, e verificação da viabilidade de logística para 
dar perdimento e doar madeira ilegal apreendida recém cortada às 
comunidades. 
 

Perspectiva Cidadão-Usuário: Promover o desenvolvimento socioambiental 
das comunidades tradicionais (FNST). 
Perspectiva Processos Internos: monitorar e promover o uso múltiplo de 
recursos e implementar plano de proteção (FNST). 

XVIII. Apurar as denúncias de contaminação da água e assoreamento de 
igarapés que abastecem as comunidades de água potável por parte da 
Mineração Rio do Norte e/ou, caso não seja competência do ICMBio, 
encaminhá-las ao IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis), bem como com relação à pesca nos Lagos 
da FLONA por pessoas não residentes nas comunidades. 
 

Perspectiva Cidadão-Usuário: Promover o desenvolvimento socioambiental 
das comunidades tradicionais (FNST). 
Perspectiva Processos Internos: implementar plano de proteção (FNST). 

XIX. Apurar as denúncias encaminhadas e planejamento de atividades de 
fiscalização que tratem a questão da ampliação de áreas de pastagem 
realizadas por fazendeiros, retirada de madeira ilegal e caça por não 
comunitários na zona populacional. 
 

Perspectiva Cidadão-Usuário: Promover o desenvolvimento socioambiental 
das comunidades tradicionais (FNST). 
Perspectiva Processos Internos: implementar plano de proteção (FNST). 
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Ação Objetivo Estratégico Vinculado 
XX. Discutir com a equipe e organizar qual será o apoio possível no controle 
de acesso ao território dos agentes ambientais às associações e 
coordenadores das comunidades envolvidas, montando procedimento 
conjunto, com encaminhamento da lista de moradores e pessoas 
autorizadas a entrar/trafegar pela RBRT sem autorização, bem como 
definição de canal de comunicação com os coordenadores para emissão da 
autorização de passagem. 

Perspectiva Cidadão-Usuário: Consolidar a gestão participativa e envolver a 
sociedade na conservação da biodiversidade (RBRT e FNST); e, Promover 
o desenvolvimento socioambiental das comunidades tradicionais (FNST). 
Perspectiva Processos Internos: implementar plano de proteção (RBRT e 
FNST). 

XXI. Fiscalizar as atividades de retirada de madeira ilegal das áreas das 
Unidades de Manejo Florestal já licitadas para o desenvolvimento da 
atividade de concessão florestal. 

Perspectiva Processos Internos: implementar plano de proteção (FNST). 

XXII. Abrir processo de verificação de limites para conferência e sinalização 
destes limites em campo. 

Perspectiva Cidadão-Usuário: Promover o desenvolvimento socioambiental 
das comunidades tradicionais (FNST). 
Perspectiva Processos Internos: promover a consolidação territorial da 
unidade (FNST). 

XXIII. Após a verificação dos limites, demarcar em campo as divisas, 
iniciando-se pelas áreas próximas às comunidades, fazendo ou limpando a 
picada de divisa e colocando as placas de sinalização. 

Perspectiva Cidadão-Usuário: Promover o desenvolvimento socioambiental 
das comunidades tradicionais (FNST). 
Perspectiva Processos Internos: promover a consolidação territorial da 
unidade (FNST). 

XXIV. Elaborar plano de sinalização, com planejamento do número de 
placas e layout para orçamento para dar andamento à demanda. 

Perspectiva Cidadão-Usuário: Promover o desenvolvimento socioambiental 
das comunidades tradicionais (FNST). 
Perspectiva Processos Internos: promover a consolidação territorial da 
unidade (FNST). 
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Ação Objetivo Estratégico Vinculado 
XXV. Montar o planejamento da regularização fundiária com cronograma de 
execução. 

Perspectiva Cidadão-Usuário: Promover o desenvolvimento socioambiental 
das comunidades tradicionais (FNST). 
Perspectiva Processos Internos: promover a consolidação territorial da 
unidade (FNST) e buscar a consolidação territorial da unidade (RBRT). 

XXVI. Encaminhar a solicitação de reunião das comunidades com ICMBio, 
Serviço Florestal Brasileiro, IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis), IMAFLORA (Instituto de Manejo e 
Certificação Florestal e Agrícola) (certificadora) e concessionárias 
(madeireiras) no Conselho Consultivo da FNST para a resolução das 
dúvidas, esclarecimentos e conflitos relacionados ao tema, sugerindo a 
criação de Câmara Temática com os atores em questão, com proposta de 
capacitação dos participantes para as discussões.Ação compartilhada com a 
área socioambiental. 

Perspectiva Cidadão-Usuário: Consolidar a gestão participativa e envolver a 
sociedade na conservação da biodiversidade (FNST). 
Perspectiva Processos Internos: monitorar o uso múltiplo de recursos 
(FNST). 

XXVII. Participar das reuniões agendadas pelas empresas madeireiras nas 
comunidades para esclarecimento de dúvidas e auxílio na gestão dos 
conflitos territoriais relacionados à atividade. 

Perspectiva Cidadão-Usuário: Consolidar a gestão participativa e envolver a 
sociedade na conservação da biodiversidade (FNST). 
Perspectiva Processos Internos: monitorar o uso múltiplo de recursos 
(FNST). 

XXVIII. Participar do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Oriximiná, 
ainda que como convidado, com a finalidade de auxiliar a propor soluções 
para viabilizar o pagamento dos valores referentes aos royalties destinados 
às comunidades e destinação da madeira acordada. 

Perspectiva Cidadão-Usuário: Promover o desenvolvimento socioambiental 
das comunidades tradicionais (FNST). 
Perspectiva Processos Internos: monitorar o uso múltiplo de recursos 
(FNST). 

XXIX. Realizar última tentativa com a Mineração Rio do Norte, como 
instrumento de validação, com envio de ofício na tentativa de esclarecer qual 
seria a dificuldade do agendamento e retorno quanto às informações em 
questão. 

Perspectiva Processos Internos: monitorar o uso múltiplo de recursos 
(FNST). 
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Ação Objetivo Estratégico Vinculado 
XXX. Organização de banco de dados relacionado às licenças e 
autorizações diretas emitidas, contendo as informações consideradas 
importantes, a fim de otimizar a consulta dos dados pela gestão para 
responder às demandas referentes ao assunto. 

Perspectiva Processos Internos: monitorar o uso múltiplo de recursos 
(FNST). 

XXXI. Verificar possibilidade de utilizar a Base do Patauá na região das 
comunidades de pequenos agricultores para encaminhamento e protocolo 
de demandas das comunidades daquela região, com estabelecimento de 
procedimentos para tanto. 

Perspectiva Cidadão-Usuário: Promover o desenvolvimento socioambiental 
das comunidades tradicionais (FNST) 
Perspectiva Processos Internos: monitorar o uso múltiplo de recursos e 
consolidar o processo de autorizações (FNST). 

XXXII. Verificar possibilidade de assistência técnica para funcionamento de 
rádio nas comunidades quilombolas e/ou uso da Base do Tabuleiro. 

Perspectiva Cidadão-Usuário: Consolidar a gestão participativa e envolver a 
sociedade na conservação da biodiversidade (RBRT); e Promover o 
desenvolvimento socioambiental das comunidades tradicionais (FNST). 
Perspectiva Processos Internos: implementar plano de proteção” (RBRT e 
FNST) 
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4.4.3. Das alterações propostas nos Mapas Estratégicos 
Tendo em vista compatibilizar o mapa com o atendimento das necessidades dos 

usuários conferindo-lhe um maior potencial para a geração de resultados, foram 
levantadas ações relacionadas a objetivos estratégicos da Perspectiva Processos 
Internos, resultado este não previsto quando do início deste trabalho. 

Nesse contexto, restou necessária a propositura das alterações ora descritas 
com a finalidade de conferir coerência e assertividade aos Mapas Estratégicos em 
questão, resultando na seguinte reconfiguração dos objetivos estratégicos da 
perspectiva Processos Internos: 

 Reserva Biológica do Rio Trombetas: 
1. Revisar e implementar o plano de manejo da unidade; 
2. Buscar a consolidação territorial da unidade; 
3.  Revisar e implementar o plano de proteção; 
4. Consolidar o modelo de gestão orientado para resultados; 
5. Gerir os conflitos relacionados à subsistência das comunidades tradicionais; e 
6. Construir banco de dados, procedimentos e informações básicas para 

fomento à atividade de pesquisa. 
 Floresta Nacional Saracá-Taquera: 

1. Monitorar e promover as atividades de uso múltiplo dos recursos naturais; 
2. Revisar e implementar o plano de proteção; 
3. Revisar e implementar o plano de manejo da unidade; 
4. Promover a consolidação territorial da unidade; 
5.  Revisar e consolidar o processo de autorizações; 
6. Consolidar o modelo de gestão orientado para resultados; 
7. Reestruturar e capacitar o Conselho Consultivo; 
8. Construir banco de dados, procedimentos e informações básicas para 

fomento à atividade de pesquisa. 
Nesse mesmo sentido e com mesma finalidade supra exposta, fez-se ainda 

necessária a inclusão do seguinte Objetivo Estratégico da Perspectiva Cidadãos-
Usuários no Mapa Estratégico da Floresta Nacional Saracá-Taquera: “Fomentar o 
uso múltiplo responsável dos recursos naturais”. 
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Assim, foram propostas as seguintes alterações assinaladas na cor “vermelha” 
nos Mapas abaixo. 
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Conservar os locais de ocorrência da castanha-do-Pará
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Gerir os conflitos relacionados à subsistência das comunidades tradicionais

Construir banco de dados, procedimentos e informações básicas para fomento à atividade de pesquisa.

 
Figura 5. Nova proposta de Mapa Estratégico RBRT 
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Promover o uso sustentável dos recursos naturais

Estimular e apoiar o desenvolvimento de pesquisas

Otimizar a utilização dos recursos existentes
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Monitorar e promover as atividades de uso múltiplo dos recursos naturais

Promover a consolidação territorial da unidade

33

Reestruturar e capacitar o Conselho Consultivo
Construir banco de dados, procedimentos e informações básicas para fomento à atividade de pesquisa.

Fomentar o uso múltiplo responsável dos recursos naturais

 Figura 6. Nova proposta de Mapa Estratégico FNST 
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4.5. Do canal de comunicação com os usuários 
No contexto de distâncias amazônicas, este trabalho teve ainda como resultado 

o combinado de se manter este canal de comunicação direta construído com os 
usuários, outro requisito essencial a ser considerado para atendimento ao critério 3 
do Modelo de Excelência em Gestão Pública (MEGP), da seguinte forma: 

I. Usuários atendidos e alvo das Comunidades (FNST): 
(i) e-mail, telefone, comunicado (escrito ou oral) encaminhado através dos 

agentes ambientais das Bases de Campo do ICMBio, presença pessoal no escritório 
de Porto Trombetas tanto para os usuários alvo como para os atendidos; 

(ii) com relação às comunidades mais distantes e de difícil acesso, que são 
consideradas usuários alvo, todas elas localizadas na FNST, este canal de 
comunicação será realizado no mínimo três vezes ao ano, através dos seus 
representantes (recentemente indicados), quando da sua vinda para as reuniões do 
Conselho Consultivo, na medida em que cada comunidade do território terá um 
representante direto, residente da própria comunidade, no referido Conselho. 

II. Usuários Pesquisadores atendidos e alvo (FNST e RBRT): e-mail, telefone e 
presencial quando da realização das pesquisas, aprimorando-se este canal de 
comunicação com a concretização das ações sugeridas, indicando-se um 
responsável proativo pela área para manutenção desse canal de comunicação. 
Ademais, os pesquisadores das temáticas fundamentais especificadas no plano de 
manejo (quelônios, castanha e monitoramento da biodiversidade) da RBRT foram 
convidados a compor o Conselho Consultivo representando o setor e suas 
respectivas instituições, convite este aceito; 

III. Usuários atendidos e alvo da Concessão Florestal (FNST): e-mail, telefone e 
presencial, no mínimo através das três reuniões anuais mínimas do Conselho 
Consultivo. Nesse contexto, foram trocadas informações e contatos com os 
responsáveis pela empresa SAMISE, usuário alvo até então não atendido, a qual foi 
convidada a participar das reuniões do Conselho Consultivo da FNST, dividindo a 
vaga destinada à área como conselheira suplente, convite este aceito. 

IV. Usuários atendidos da Concessão Mineral (FNST): e-mail, telefone e 
presencial. 
 

4.6. Da avaliação do trabalho pela chefia da equipe de gestão 
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Por fim, ressalta-se que apesar da equipe ser pequena, contando atualmente 
com quatro servidores, incluindo a chefia e uma recém-chegada analista ambiental, 
que iniciou suas atividades nesta semana, não foi possível reunir a equipe toda para 
a apresentação dos resultados deste trabalho com a finalidade de se discutir e 
definir as ações prioritárias conjuntamente com os respectivos responsáveis pelos 
processos internos, tendo em vista incompatibilidade das agendas.  

Dessa forma, as discussões em torno dos resultados obtidos com o trabalho em 
questão foram realizadas inicialmente apenas com a chefia do Núcleo de Gestão 
Integrada Saracá-Trombetas, que as considerou interessantes e valiosas, 
principalmente no que se aos dados obtidos com os usuários, os quais já serão úteis 
para direcionar algumas agendas consideradas prioritárias, tais como a revisão do 
plano de manejo da FNST que poderá contemplar algumas das necessidades de 
seus usuários nas normas da respectiva zona que ocupam, ações de fiscalização no 
território, prioridades da agenda de regularização fundiária e a reformulação dos 
processos relacionados às pesquisas. 

 
5. CONCLUSÕES 
 

No âmbito do trabalho em questão foi realizada uma revisão e nova identificação 
dos usuários das unidades de conservação do Núcleo de Gestão Integrada Saracá-
Trombetas através de uma escuta ativa dos próprios usuários e das suas 
respectivas necessidades, traçando-se um diagnóstico da realidade, tendo como 
resultado uma relação de necessidades diferentes daquelas utilizadas para a 
construção dos Mapas Estratégicos da RBRT e da FNST. 

Dessa forma, a partir do referido levantamento, foram propostas 32 (trinta e 
duas) ações a serem discutidas com a equipe de gestão para serem selecionadas as 
prioritárias, as quais poderão satisfazer às necessidades e expectativas dos 
usuários, os quais, por sua vez, são potenciais parceiros e colaboradores para 
auxiliarem na gestão do território, parceria esta fundamental para se obter 
resultados, ainda mais diante do cenário político e econômico atual do país de 
escassez de recursos humanos e financeiros. 

Aliás, cumpre ressaltar que a parceria com a gestão do ICMBio foi a expectativa 
unânime de todos os usuários que fizeram parte deste diagnóstico que, após este 
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trabalho inicial, relataram estar dispostos e disponíveis para iniciar esta relação com 
o órgão gestor. 

Nesse sentido, destaca-se a avaliação realizada pelos usuários pesquisadores, 
que demostraram grande disposição em contribuir com o trabalho da gestão para 
alcançar os objetivos das unidades de conservação, dispondo-se a participar do 
Conselho Consultivo e/ou Câmaras Temáticas, bem como a desenvolver parcerias 
focadas na identificação e fomento ao desenvolvimento de pesquisas voltadas às 
ações de conservação da RBRT e da FNST, entendendo a iniciativa como uma 
atitude de valorização da contribuição do setor de pesquisas para a conservação. 

Ademais, o trabalho em questão propiciou a elaboração de um diagnóstico da 
realidade que proporcionará a base de dados para que a gestão possa desenvolver 
práticas de administração com a finalidade de atender ao Critério 3 do Modelo de 
Excelência em Gestão Pública (Público Alvo do MEGP), potencializando seus 
resultados com qualidade. 

Através das atividades realizadas, construiu-se ainda um canal de 
comunicação direta com os cidadãos-usuários do território e, em muitos casos, um 
início de relação com a expectativa mútua de se estabelecer parcerias para a gestão 
e a conservação da biodiversidade (“voto de confiança” mútuo). 

Por outro lado, avalia-se que a prática foi uma excelente prova de que o fato de 
se “ouvir” os usuários do território, através de uma escuta ativa, e propiciar situações 
simples de participação na gestão tem o enorme potencial transformador das 
relações conflituosas, sendo ferramenta de extrema importância para a gestão dos 
conflitos do território.  

Notória se fez essa constatação, considerando-se que a maioria das atividades 
em questão se iniciou num cenário bastante hostil e terminou num ambiente 
transformado de harmonia e esperança, com os usuários fazendo denúncias de 
irregularidades e infrações e sugestões de melhorias das ações de gestão, gerando 
expectativas de ambos os lados na construção de uma parceria duradoura. 

Em suma, através desse levantamento mais aprofundado e específico das 
necessidades e expectativas dos usuários diretos do território, obteve-se um 
direcionamento mais focado e prático para se planejar, desenvolver ações e 
conduzir os processos internos de gestão de forma compatível com estas 
necessidades e expectativas, viabilizando a obtenção de resultados mais efetivos 
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necessitados ou desejados pelos diversos públicos envolvidos com as unidades de 
conservação do Núcleo de Gestão Integrada Saracá-Trombetas. 

Por fim, ressaltam-se os próximos passos a serem dados, objetivando dar 
continuidade às ações iniciadas através deste trabalho, quais sejam: 

(i) Realizar reunião com toda a equipe da gestão do Núcleo de Gestão 
Integrada Saracá-Trombetas para apresentação e discussão do trabalho e 
ações prioritárias propostas com apresentação de proposta direcionada a 
cada área responsável pelos processos envolvidos. 

(ii) Avaliar as ações executadas, através do giro PDCA. 
(iii) Analisar e elaborar proposta, com base nos dados levantados neste 

trabalho, para atendimento dos itens do critério 3 (Público Alvo) do Modelo 
de Excelência em Gestão Pública (MEGP), incluindo retorno aos usuários 
participantes do diagnóstico quanto às ações viáveis para se atender às 
suas necessidades e expectativas. 

(iv) Realizar esse mesmo levantamento de dados e propositura de ações 
também para os usuários temporários da RBRT, com a finalidade de maior 
assertividade da gestão nas ações relacionadas às atividades 
desenvolvidas por estes usuários enquanto ainda forem autorizadas no 
território. 
 

 “Seja a mudança que você quer ver no mundo”. Mahatma Gandhi 
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