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RESUMO

Este trabalho apresenta os resultados de uma atuação prática de implementação de
uma metodologia de gestão para resultados no Parque Nacional do Itatiaia. Através
de reuniões gerais e setoriais de equipe e posterior compilação e análise das
informações foi realizada uma monitoria das ações previstas no plano de manejo,
uniformizada a classificação das ações para a nomenclatura atual das Áreas
Temáticas, revisados os principais elementos do planejamento estratégico (Missão,
Visão e objetivos por Área Temática) e desdobramento dos objetivos em planos de
ação. Na análise do planejamento do parque com relação às metas institucionais
verificou-se uma relativa coerência. Verificou-se também a falta de relação entre as
metas planejadas e o instrumento de avaliação da efetividade de gestão das Unidades
de Conservação, o SAMGE. Também foi acordada com a equipe uma rotina de
acompanhamento do planejamento com reuniões mensais por área temática e
reuniões gerais a cada 4 meses.

Palavras chaves: Parque Nacional do Itatiaia, ICMBio, Planejamento, Gestão para
Resultados, PGR, SAMGE.
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1. INTRODUÇÃO
1.1. Tema
A proposta deste trabalho é analisar os diferentes instrumentos de planejamento do
Parque Nacional do Itatiaia (PNI), desenvolvendo e dando início à aplicação prática
de uma metodologia de gestão para resultados baseada no acompanhamento
periódico do planejamento pela equipe.
1.2. Unidade de Aplicação
Criado em 14 de junho de 1937 pelo presidente Getúlio Vargas (Brasil, 1937) o PNI
foi o primeiro parque nacional estabelecido no Brasil, sendo assim uma referência
histórica para as Unidades de Conservação (UC) nacionais.
Inserido no Bioma Mata Atlântica e situado na Serra da Mantiqueira entre os estados
de Minas gerais e Rio de Janeiro, o Itatiaia abrange parte do território dos municípios
de Itatiaia/RJ, Resende/RJ, Itamonte/MG e Bocaina de Minas/MG (FIGURA 1). Sua
altitude varia de 540 m, próximo ao Vale do Paraíba, a 2.791 m no Pico das Agulhas
Negras, ponto culminante do Estado do Rio de Janeiro e 5º mais alto do Brasil.
O gradiente altitudinal, a riqueza de mananciais e as características geológicas e
geomorfológicas resultam numa rica biodiversidade e ampla variedade de
ecossistemas e paisagens, conferindo ao PNI uma grande importância para a
conservação da natureza. Tal fato já era reconhecido por diversos naturalistas desde
o início do século XIX. Mais recentemente, o parque integra a Reserva da Biosfera da
Mata Atlântica, reconhecida pela UNESCO e está numa área classificada como de
prioridade extremamente alta para a conservação da biodiversidade, conforme o
Mapa de Áreas Prioritárias para a Conservação da Biodiversidade, do Ministério do
Meio Ambiente. (Tomzhinski, 2012).

FIGURA 1: Localização do PNI no contexto do Bioma Mata Atlântica e do Mosaico de Unidades de Conservação da Mantiqueira (Tomzhinski,
2012)

O Parque Nacional do Itatiaia está localizado às margens da Rodovia Presidente Dutra
a meio caminho entre as duas maiores metrópoles do país – São Paulo e Rio de
Janeiro – a menos de 4 horas de carro de mais de 36 milhões de brasileiros (FIGURA
2) e a menos de 3 horas dos dois principais aeroportos internacionais, Guarulhos e
Tom Jobim. Essa localização estratégica dá ao parque grande visibilidade e
potencializa o turismo nacional e internacional.
Esse potencial tem se refletido num aumento da visitação do parque. No entanto,
analisando-se apenas os últimos cinco anos, observa-se uma tendência de

160.000

14.000

140.000

12.000

120.000
10.000
100.000
8.000
80.000
6.000
60.000
4.000
40.000
2.000

20.000
0
2010

2011 2012 2013
Visitantes Parte Baixa

2014 2015 2016 2017
Visitantes Parte Alta
Ano

0
2018 2019
Média mensal

GRÁFICO 1: Visitação do Parque Nacional do Itatiaia entre 2010 e 2019.
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estabilização em torno do patamar de 130.000 visitantes/ano.

FIGURA 2: Mapa ilustrativo da população residente próxima ao PNI (Natureza Urbana, 2018)

A elevação desse patamar quantitativo sem comprometer a preservação da UC e
melhorando a experiência dos visitantes demanda investimentos em infraestrutura e
serviços. Para isso o ICMBio incluiu o PNI num projeto piloto de concessão de serviços
de apoio à visitação que prevê esses investimentos agregando um parceiro privado.
Esse projeto resultou no Contrato de Concessão no 01/2019 assinado em fevereiro de
2019 com a empresa Hope Serviços / BR Parques Concessionária do Parque
Nacional do Itatiaia SPE, que começou a operar os serviços em 1º de abril do mesmo
ano.
O PNI é um parque relativamente bem estruturado, contando com 4 Postos de
Informação e Controle (PIC), Centro de Visitantes, banheiros para visitantes, camping,
estradas, trilhas. Abrigos, casas de aluguel, centro de vivência, além de diversas
estruturas administrativas, como sede, garagem e oficina. Tal estrutura favorece o
desenvolvimento das atividades necessárias para os objetivos do parque, no entanto
também agrega uma significativa demanda de recursos para operação e manutenção.
O parque tem ativos a maior parte dos processos e macroprocessos do ICMBio, que
na estrutura local se refletem em 6 Áreas Temáticas: Administração e Finanças,
Consolidação Territorial, Gestão Socioambiental, Pesquisa e Monitoramento,
Proteção e Manejo para a Conservação e Uso Público e Negócios (FIGURA 3).
Para a execução das ações necessárias para o bom funcionamento da unidade, o
parque conta com 11 Analistas Ambientais, 4 Técnicos Ambientais, 1 Analista
Administrativo e 2 Técnicos Administrativos, totalizando 18 servidores. Embora possa
parecer um número elevado quando comparado à maioria das outras Ucs do ICMBio,
é insuficiente para a dinâmica do parque, especialmente porque 30% do quadro está
para se aposentar a qualquer momento.
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FIGURA 3: Organograma do Parque Nacional do Itatiaia em 2020.
1.3. Justificativa
Apesar de diversas iniciativas nos últimos anos, o Parque Nacional do Itatiaia ainda
não tem uma cultura de sistematicamente planejar, medir e acompanhar o resultado
das ações planejadas, ou seja, um ciclo “PDCA” (Plan, Do, Check, Act) contínuo.
A existência de diversos instrumentos institucionais de planejamento e que usam
nomenclaturas e metodologias distintas dificulta o estabelecimento dessa cultura.
Muitas vezes o esforço de nossa equipe é mais direcionado pelas demandas do diaa-dia. Também as ações e resultados alcançados acabam não sendo bem divulgados
interna e externamente.
Apesar de haver uma linha estratégica de planejamento e uma coerência das ações
de gestão com os objetivos, a complexidade dos processos e novos desafios, somada
à limitação de recursos, demanda uma rotina de acompanhamento do planejamento
que permita à equipe otimizar a gestão dos recursos humanos e materiais com foco
nos resultados.
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Para que a equipe incorpore a cultura de gestão por resultados é importante que a
metodologia seja objetiva e não resulte num esforço exagerado que possa
comprometer a execução das ações planejadas.
1.4. Objetivo
Iniciar a implantação de uma metodologia objetiva e contínua de planejamento e
acompanhamento das ações e resultados. Com isso espera-se otimizar e focar os
esforços da equipe para os objetivos propostos, medindo e divulgando interna e
externamente os resultados.
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2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA:
O trabalho teve início em fevereiro de 2019 com a recuperação de iniciativas e
elementos anteriores de planejamento. Foram revisitados:
a) Decreto de criação do Parque Nacional do Itatiaia (Brasil, 1937);
b) Objetivos dos parques nacionais previstos no Sistema Nacional de Unidades
de conservação – SNUC (Brasil, 2000)
c) Programa de Gestão à Vista, implantado no ICMBio entre 2011 e 2012 com
apoio da consultoria NEXUCS – Núcleo para excelência de unidade de
conservação ambiental;
d) Plano de Manejo do Parque Nacional do Itatiaia (ICMBio, 2014), especialmente
os plano de ação dos programas;
e) Planejamento (CANVAS) por áreas temáticas do PNI, desenvolvido com a
facilitação do Analista Ambiental Alexandre Cordeiro, em dezembro de 2016
(ANEXO 1).
Com base na metodologia usada para a preparação do planejamento por área
Temática (CANVAS) de 2016, foram encaminhadas para a equipe seis “perguntas
para reflexão”, como preparação para uma reunião inicial de planejamento.
Recebemos por escrito as respostas de 10 servidores, ou seja 63% do total à época.
a) Em poucas palavras (um ou dois parágrafos) o que você faz no seu trabalho?
Enumere suas atividades
b) Na sua área de responsabilidade quem você atende com mais frequência?
c) Se você pudesse mudar duas coisas na sua área de responsabilidade, o que
você mudaria?
d) Quem são os parceiros (internos e/ou externos) sem os quais seu trabalho não
poderia ser feito, ou ficaria muito prejudicado?
e) Quais recursos são fundamentais para execução do seu trabalho? (entenda
recursos como sistemas, conhecimento, capacidade de locomoção entre
outros, menos logística básica tipo energia, telefonia, água, etc.
f) Quais sugestões de prioridades e diretrizes você teria para o Parque Nacional
do Itatiaia em 2019?
Ainda em fevereiro de 2019 foi realizada uma reunião geral de equipe, onde foram
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apresentados os resultados por área temática no ano anterior, abordadas as
prioridades para o ano apresentadas ao Presidente do ICMBio e as propostas de
prioridades elencadas nos questionários (ítem”f”). Foram também revistos a missão,
visão e valores do PNI (a equipe optou por manter os valores do ICMBio), além do
propósito e objetivos por Área Temática.
Em função de uma série de fatores a metodologia foi interrompida durante o ano,
sendo retomada em novembro de 2019, já com base na proposta inicial deste
Trabalho Aplicativo Final (TAF) preparado por mim, com orientação da Analista
Ambiental Marina Pinheiro Kluppel no curso PGR6 (APÊNDICE A).
Os propósitos e objetivos de cada Área Temática foram organizados num quadro,
relacionando-os com os processos institucionais. Paralelamente foi preparada uma
planilha para monitoria das ações do plano de manejo, relacionando a nomenclatura
de programas utilizada à época com as Áreas Temáticas e Processos utilizados
atualmente no parque.
A próxima etapa foi a realização de uma série de reuniões com as equipes que atuam
em cada Área Temática, quando foi realizada a monitoria das ações do plano de
manejo, revisados os propósitos e objetivos e construída uma primeira versão de
plano de ação para cada uma. Por último a planilha da monitoria foi discutida numa
reunião geral, sendo que o resultado foi encaminhado a todos os servidores pudessem
opinar, já que não foi possível que todos pudessem participar das reuniões em função
das agendas de final ano.
Por fim todo o material foi compilado, sistematizado e analisado em relação à metas
institucionais e ao SAMGE, instrumento hoje utilizado para avaliar a efetividade de
gestão das UCs.

16

3. REFERENCIAL TEÓRICO:
3.1. PLANEJAMENTO E GESTÃO PARA RESULTADOS
A menos que se traduzam as grandes ideias em passos e atitudes concretas,
elas serão inúteis!. O planejamento é a definição de um plano de ação a ser
percorrido para alcançar determinado objetivo, já a gestão vai além: ela inclui a
execução das ações planejadas, monitoramento e controle dos resultados alcançados
com a realização de ajustes conforme a necessidade (ICMBio, 2019).
Segundo Araújo, a Gestão para Resultados é uma abordagem de gestão que busca
definir os resultados certos e fazê-los acontecer, disponibilizando metodologias e
ferramentas que apoiem a mudança no modelo de gestão (NEXUCS, 2012).
Uma dessas metodologias é o ciclo PDCA, que no original é a sigla para Plan, Do,
Check and Act e pode ser traduzido como Planejamento, Desenvolvimento
(execução), Checagem e Ação corretiva. Ela representa um ciclo de melhoria contínua
baseada no planejamento das ações, monitoramento das execução e ajuste do
planejamento com base nas novas informações e pode ser melhor compreendido
através da FIGURA 4.

FIGURA 4: Representação gráfica do ciclo PDCA (NEXUCS, 2012).
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Resumidamente, cada etapa do ciclo PDCA prevê algumas etapas a serem
realizadas:
Planejamento (P):
•

Definir os objetivos e as metas a serem atingidas;

•

Definir os meios / métodos a serem usados (plano de ação);

Desenvolvimento (D):
•

Comunicar o planejamento e treinar pessoas;

•

Executar as ações conforme o planejado;

•

Registrar o resultado

Checagem (C):
•

Verificar se as metas planejadas foram alcançadas;

•

Verificar a ocorrência de desvios em relação às metas;

Ação (A):
•

Analisar o que pode ser feito para melhorar / corrigir os resultados alcançados;

•

Ajustar o planejamento.

3.2. BALANCED SCORECARD
Segundo Rogério Cabral, A maioria dos planos estratégicos para as Unidades de
Conservação brasileiras falhou na sua implementação. O mesmo quadro já havia sido
registrado para empresas americanas na década de 1980 (NEXUCS, 2012). Por que
é tão difícil fazer a ponte entre os planos e sua execução?
Rogério Cabral (NEXCUS, 2012) cita André Comte-Sponville: “a simplicidade é o
contrário da duplicidade, da complexidade, da pretensão. Por isso é tão difícil.”
e propõem dois aspectos principais a serem considerados:
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1. A qualidade das estratégias é menos determinante para o sucesso do que a
sua execução. Portanto as estratégias e as ferramentas para sua execução e
monitoramento devem ser simples, objetivas e exequíveis;
2. Deve haver uma conexão lógica entre os elementos do planejamento
estratégico e as ações a serem executadas.
O ponto cego do processo gerencial é a conexão entre o planejamento, a execução e
o monitoramento. Para isso Kaplan e Norton propõem o Balanced Scorecard (BSC),
um método simples e consistente de gestão estratégica a partir do desdobramento da
estratégia em resultados mensuráveis e seu acompanhamento a partir de indicadores
e metas.
Uma das ferramentas utilizadas na metodologia do BSC é o mapa estratégico, que
consiste em uma representação gráfica que demonstra a hipótese estratégica da
organização através da construção de relações causais entre os diferentes objetivos
estratégicos (NEXCUCS, 2012). A FIGURA 5 mostra os modelos de mapas
estratégicos para os setores público e privado propostos por Kaplan e Norton.

FIGURA 5: Comparação entre os modelos de mapas estratégicos propostos por
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Kaplan e Norton em 2004 (EMPRAD, 2016).
A adaptação da metodologia BSC e da ferramenta mapa estratégico para as Unidades
de Conservação teve início em 2004 com Parque Nacional do Caparaó e em 2006 foi
adotada pelo Programa de gestão para resultados (PGR). Em 2008 o ICMBio passou
a adotar essa metodologia no seu planejamento estratégico (ICMBio, 2012).
O mapa representa o conjunto de resultados intermediários que levam ao rumo
estratégico. A utilização de perspectivas, ou camadas sequenciais para organizar
esses resultados facilita a representação, compreensão e equilíbrio do conjunto. Após
diversas evoluções, Cabral propõe as perspectivas Ambiente e Sociedade, CidadãosUsuários, Processos Internos, Recursos e Aprendizado, para os mapas estratégicos
de UCs (NEXUCS, 2012). A FIGURA 6 apresenta o mapa estratégico do ICMBio para
o período 2015/2018.
3.3. SAMGE
Todas as informações do item 3.3 têm como fonte o Manual de Aplicação do SAMGE
de 2019 (ICMBio, 2019).
O Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão (SAMGe) é uma metodologia de
avaliação e monitoramento de gestão desenvolvida e utilizada pelo ICMBio para
avaliar a efetividade de gestão das UCs e subsidiar a tomada de decisão.
Em 2010, o ICMBio, por meio da Coordenação de Avaliação e Monitoramento de
Unidades de Conservação (CAMUC), criou um Grupo de Trabalho para identificar
experiências de monitoramento de efetividade e incentivar a reflexão sobre o
desenvolvimento de uma ferramenta de monitoramento da gestão voltada para
resultados. Após 4 ciclos de desenvolvimento e efetiva aplicação, em 2018 o SAMGE
se tornou uma moderna plataforma on-line e foi respondido por 313 UC federais.
O SAMGE busca aferir a efetividade de gestão de unidades de conservação a partir
da análise das inter-relações dos recursos e valores - RV (o que se busca manter),
dos usos (interfaces entre os RV e a sociedade) e das ações de manejo realizadas
pelo órgão gestor. A FIGURA 7 ilustra a lógica do SAMGE e a inter-relação de seus
elementos.
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FIGURA 6: Mapa estratégico do ICMBio 2015/2018 (ICMBio, 2020).
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Figura 7: Diagrama das inter-relações e fluxo de preenchimento SAMGe. (ICMBio,
2019).
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O SAMGE é baseado nos objetivos de conservação e seus recursos de valores. Os
objetivos identificam os motivos legais para a criação de uma determinada UC e
exprimem as respostas que se espera da política pública de conservação da natureza.
No mesmo sentido, eles são os motivos que justificam a intervenção pública na
melhoria do estado de conservação de determinado atributo e nos usos relacionados
às UC. A FIGURA 8 mostra os objetivos legais das UC de Proteção Integral
identificados no SAMGE.

FIGURA 8: Relação e objetivos legais das UCF de proteção integral, segundo o
SAMGE (ICMBio, 2019).

Os Recursos e Valores (RV) são aqueles aspectos ambientais (espécies,
ecossistemas, ou processos ecológicos), sociais (bem-estar social), econômicos,
culturais, históricos, geológico/paisagísticos, incluindo serviços ecossistêmicos e
outros atributos baseados em experiências, histórias, cenas, sons, cheiros, que em
conjunto são representativos de toda a UC e serão levados em conta, prioritariamente,
durante os processos de planejamento e manejo porque são essenciais para atingir o
objetivo da UC.
Faz parte da metodologia avaliar os RV conforme a necessidade ou não de
intervenção do Estado. Para isso, eles poderão ser classificados como conservação
ou intervenção. O primeiro indica que o RV se encontra no estado desejado de
conservação. Já o segundo indica que o RV necessita de ação de manejo preventiva
ou de recuperação de danos recorrentes, ou de impactos negativos de lenta ou difícil
recuperação
Os RV são também avaliados pelo SAMGE com relação aos usos que deles são feitos.
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Os usos são as relações de direitos reais (usar, colher os frutos e dispor) entre os
Recursos e Valores (bens tangíveis e intangíveis a serem mantidos na UC) e a
sociedade, independente da atuação estatal. Eles são divididos inicialmente em oito
usos genéricos:
•

Pesquisa científica;

•

Visitação e Turismo;

•

Propriedade intelectual derivada;

•

Uso do Solo;

•

Uso de Fauna;

•

Uso de Recurso Abiótico;

•

Utilidade Pública e Interesse Social.

Esses usos genéricos são divididos em usos específicos e avaliados seus impactos e
ações de manejo necessárias. O diagnóstico e análise de todos esses fatores resulta
na avaliação de efetividade de gestão de cada UC e é resumido num relatório anual
de cada uma. O ANEXO 3 traz o relatório SAMGE do Parque Nacional do Itatiaia do
ano de 2019.
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4. RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÃO:
É interessante registrar que o Decreto de Criação do primeiro parque nacional do
Brasil (Brasil, 1937) já trazia discriminados os principais elementos que norteiam hoje
as nossas Áreas Temáticas e seus propósitos:
“...Considerando que essa localização importa, ao mesmo tempo,
em proteção à natureza, auxílio às ciências naturais incremento
das correntes turísticas e reserva, para as gerações vindouras, das
florestas existentes ou sejam todos os objetivos reunidos,
simultâneamente, que justificam a criação de Parques Nacionais;...
PROTEÇÃO E MANEJO
“... a região em que está localizada a referida Estação Biológica
deve ser transformada em Parque Nacional para que possa ficar
perpetuamente conservada no seu aspecto primitivo ...”
PESQUISA E MONITORAMENTO
“... e atender às necessidades de ordem cientifica decorrentes das
circunstâncias;...”
CONSOLIDAÇÃO TERRITORIAL
“... Considerando que, tendo sido alienados a particulares
pequenos lotes de terras encravados nas que foram conservadas
na posse e domínio pleno da União, torna-se imprescindível que
tais lotes voltem a êsse domínio, para que as terras ocupadas pelo
Parque não sofram soluções de continuidade prejudicial ao seu
objetivo;...”
USO PÚBLICO E NEGÓCIOS
“..., é preciso atender também às de ordem turística, que se
apresentam em condições de fazer do Parque um centro de
atração para viajantes, assim nacionais como estrangeiros;...
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
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“... Considerando que, por se tratar de terras do patrimônio
nacional,

onde

existem

benfeitorias

e

pessoal

técnico

especializado,...”
Da mesma forma, os elementos gerais do planejamento do Parque Nacional do Itatiaia
refletem os objetivos previstos no artigo 11º da Lei 9.985/2.000 (SNUC):
“O Parque Nacional tem como objetivo básico a preservação de
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza
cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o
desenvolvimento de atividades de educação e interpretação
ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo
ecológico.
§ 1o O Parque Nacional é de posse e domínio públicos, sendo que
as

áreas

particulares

incluídas

em

seus

limites

serão

desapropriadas, de acordo com o que dispõe a lei....”
Apesar de a área meio (Administração e Finanças) não aparecer claramente no
decreto de criação e no SNUC, sem ela as outras Áreas Temáticas simplesmente não
funcionam e o parque não atingirá seu objetivos, portanto se o planejamento e
acompanhamento das ações não levar em consideração os propósitos da área meio
e seus desdobramentos, medindo e aprimorando seus resultados, todo o processo
ficará prejudicado.
A FIGURA 9 resume o resultado da revisão dos princípios estratégicos do PARNA
Itatiaia, propósitos e objetivos por Área Temática, revisto nas reuniões gerais e
setoriais.
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MISSÃO DO PNI: “Preservar perpetuamente as paisagens, mananciais e ecossistemas
únicos do maciço do Itatiaia, permitindo que a sociedade usufrua de seus benefícios
através de pesquisas científicas, atividades de educação ambiental, recreação em contato
com a natureza e turismo ecológico, de forma ordenada e sem comprometer a sua
integridade.”
VISÃO DO PNI: “Ser uma Unidade de Conservação referência na excelência dos serviços
oferecidos à sociedade.”
VALORES (ICMBio): Cordialidade, impessoalidade, compromisso com o resultado,
transparência, ética, cooperação, criatividade, profissionalismo e determinação
Processo institucional
Objetivos
correspondente
GESTÃO DO PNI: Coordenar a equipe e agregar parceiros e recursos ao PNI, de forma a
buscar continuamente a excelência no cumprimento de sua missão.
Representar localmente o ICMBio e o Parque Nacional do
Itatiaia, agregando recursos e parceiros
Gerir a equipe, planejar, priorizar e monitorar as atividades
do PNI conjuntamente com a equipe
Garantir a integridade e funcionamento do PNI melhoria
continua da infraestrutura e serviços oferecidos à
sociedade.
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS: Manter a infraestrutura e o bom funcionamento das
atividades meio, dando o suporte necessário às atividades finalísticas do Parque Nacional
do Itatiaia
Garantir a integridade, funcionamento manutenção,
controle, renovação e eventual desfazimento dos bens
INFRAESTRUTURA
móveis e imóveis do Parque Nacional do Itatiaia
Fiscalizar, acompanhar e garantir o bom funcionamento
dos contratos de serviços e aquisição de meios para o PNI
GESTÃO DE CONTRATOS
e a otimização da aplicação dos recursos
Garantir o funcionamento dos processos relativos à Gestão
GESTÃO DE PESSOAS
de Pessoas no âmbito do PNI
Garantir a organização e preservação dos documentos e
GESTÃO DE DOCUMENTOS
processos do PNI
CONSOLIDAÇÃO TERRITORIAL: Incorporar ao patrimônio do ICMBio a totalidade das
áreas públicas e privadas localizadas no interior do PNI, consolidando e sinalizando seus
limites
Incorporar áreas públicas e privadas ao patrimônio do
REGULARIZAÇÃO
ICMBio
FUNDIÁRIA
CONSOLIDAÇÃO DE
Demarcar e sinalizar os limites do PNI
LIMITES
GESTÃO SOCIOAMBIENTAL: Aproximar a sociedade do Parque Nacional do Itatiaia e
promover a sensibilização quanto à importância das Unidades de Conservação e da
proteção da biodiversidade
Informar, sensibilizar e desenvolver o senso crítico do
público alvo quanto as questões ambientais e as Unidades
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
de Conservação.
Promover a participação social, de forma organizada, no
desenvolvimento de ações junto a gestão do PNI, em prol
GESTÃO PARTICIPATIVA
da conservação da biodiversidade.
Promover o engajamento da sociedade na conservação da
biodiversidade e nas diferentes Áreas Temáticas do parque
VOLUNTARIADO
por meio da ação voluntária.
Promover o PNI e divulgar suas ações internamente e para
COMUNICAÇÃO SOCIAL
a sociedade.
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Identificar e desenvolver soluções participativas para os
GESTÃO DE CONFLITOS
conflitos envolvendo os recursos do PNI
PESQUISA E MONITORAMENTO: Proporcionar meios para a geração e disseminação
conhecimento técnico-científico aplicado à conservação da Mata Atlântica
Fazer a gestão, no âmbito da UC, do Sistema de
Autorização e Informação em Biodiversidade - SISBIO,
estimulando pesquisas nas linhas prioritárias para a gestão
PESQUISA
do PNI e divulgando para a sociedade o conhecimento
técnico-científico gerado no PNI
Proporcionar os meios de apoio para a geração de
conhecimento técnico-científico aplicado à conservação da
APOIO À PESQUISA
biodiversidade
Monitorar os componentes da biodiversidade com o
MONITORAMENTO DA
objetivo de avaliar o estado de conservação dos mesmos
BIODIVERSIDADE
PROTEÇÃO E MANEJO PARA CONSERVAÇÃO: Proteger o Parque Nacional do Itatiaia
incluindo seus recursos naturais e materiais
Coibir os ilícitos ambientais e/ou atividades que possam ter
FISCALIZAÇÃO E
impacto no PNI
VIGILÂNCIA
ANÁLISE DE IMPACTOS E
Promover e monitorar a recuperação das áreas
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS
perturbadas/degradadas
DEGRADADAS
Reduzir o impacto dos incêndios florestais através do
INCÊNDIOS FLORESTAIS
manejo integrado do fogo
Controlar espécies exóticas
MANEJO DE EXÓTICAS
USO PÚBLICO E NEGÓCIOS: Proporcionar uma experiência de qualidade ao visitante
com segurança e mínimo impacto ambiental negativo abrangendo, de forma sustentável, a
maior parcela possível da sociedade
Agregar parceiros para cumprir os propósitos de Uso
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS
Público fazer a gestão dos serviços delegados
Ampliar a visitação e o espectro de experiências mantendo
a qualidade, manejando os impactos e proporcionando
GESTÃO DA VISITAÇÃO
segurança aos visitantes
ESTRUTURAÇÃO DA
Melhorar a estrutura oferecida aos visitantes
VISITAÇÃO

FIGURA 9: Princípios estratégicos do Parque Nacional do Itatiaia

Na monitoria das ações previstas no plano de manejo, estas foram classificadas como
Não Realizadas (NR), Parcialmente Realizadas (PR) ou Realizadas (R). Foram
também classificadas em relação aos programas originais do plano de manejo e as
atuais Áreas Temáticas do PNI. O APÊNDICE B traz a íntegra da monitoria, que tem
os resultados resumidos apresentados nas Tabelas 1 e 2, sob a ótica de Programas
e Áreas Temáticas, respectivamente. A transposição dos resultados de Programas
para Áreas Temáticas foi obtida utilizando-se a ferramenta “Tabela Dinâmica” do
software Microsoft Excel®:
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Tabela 1: Resultado da monitoria do plano de manejo sob a ótica de Programas;

Tabela 2: Resultado da monitoria do plano de manejo sob a ótica das atuais Áreas
Temáticas;
As tabelas completas com a discriminação das ações encontram-se nos APÊNDICES
C e D. As tabelas 1 e 2 contabilizam as mesmas ações previstas no Plano de Manejo,
apenas classificadas de formas diferentes: a tabela 1 usando a nomenclatura antiga
e a tabela 2 a atual.
Os objetivos de cada Área Temática foram desdobrados em planos de ação, que
incluem as ações mantidas na monitoria e são apresentados nos APÊNDICES E a J.
Estes planos de ação ainda estão em fase de uniformização e ajustes e cobrem a
maioria das ações da UC. Na próxima etapa do trabalho estas serão priorizadas e
estabelecidos até 3 indicadores e metas por macroprocesso.

4.1. Análise do planejamento com relação às metas institucionais
Apesar de ainda haver etapas a cumprir, a proposta prática de gestão para resultados
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apresentada seguiu a metodologia BSC e o sistema de metas e indicadores, que vem
sendo utilizado pelo ICMBio. Esta se mostrou coerente e objetiva, apesar da
complexidade dos processos do ICMBio e do PNI.
A FIGURA 10 traz as metas institucionais para o período de 1º de junho de 2019 a 31
de maio de 2020, Portaria nº 637, de 5 de novembro de 2019, com relação ao
planejamento do PNI.
METAS
GLOBAIS

1- Contribuir para a
conservação das
espécies,
ecossistemas e
diversidade biológica

INDICADOR

1- Número de espécies da
fauna silvestre com estado
de conservação avaliado
2- Percentual de espécies
ameaçadas de extinção
com Planos de Ação
Nacional - PAN

3- Número de editais de
delegação de serviços
publicados em UC
4- Número de Planos de
2- Ampliar o Uso
Manejo publicados ou
Público nas Unidades
revisados
de Conservação
5- Número de unidades de
Federais
conservação com visitação
monitorada

3- Resolução de
conflitos e ações
sustentáveis
implantadas

META DO PERÍODO

1- Aumentar para 3500 o
número de espécies da
fauna silvestre avaliadas no
ciclo 2019-2020
2- Aumentar para 72% o
percentual de espécies
ameaçadas de extinção
com Planos de Ação
Nacional - PAN no período
3- Publicar 10 editais de
delegação de serviços no
período
4- Publicar ou revisar 21
Planos de Manejo no
período
5- Aumentar para 126 a
quantidade de unidades de
conservação que possuem
programa de monitoramento
de visitação
6- Elaborados 4 TC em UC
de proteção integral

6- Número de Termos de
Compromisso - TC
devidamente elaborados em
UC de proteção integral
7- Número de UC aderidas
7- Assentir 21 UC ao
ao Programa de
programa de
Voluntariado
voluntariado no
período

4- Assegurar a
8- Número de ações de
8- Realizar 700 ações de
proteção nas
fiscalização de proteção
fiscalização de proteção
Unidades de
ambiental realizadas nas
ambiental realizadas nas
Conservação
UC
UC no período
Federais
FIGURA 10: Metas institucionais para o período 2019-2020
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Mesmo levando em consideração a defasagem de períodos abrangidos e algumas
incompatibilidades para as metas do período, observamos uma coerência entre as
metas institucionais e as ações executadas e planejadas pelo PNI.
Meta Global 1: indiscutivelmente o PNI contribui com a conservação de espécies,
ecossistemas e diversidade biológica. No entanto nosso sistema de monitoramento
da biodiversidade ainda é incipiente e não entrou como prioridade no atual ciclo de
planejamento;
Meta Global 2: ampliar e qualificar o uso público tem sido uma meta prioritária para o
PNI nos últimos anos, no entanto as metas para o período não se aplicam ao parque
pois já estamos na fase de operação tanto da concessão de serviços quanto do
monitoramento da visitação. Quanto à revisão do Plano de Manejo como um todo não
é uma prioridade da UC para o período, no entanto a monitoria e replanejamento das
ações é e foi objeto deste trabalho;
Meta Global 3: A resolução de conflitos e ações sustentáveis estão abrangidas em
nosso planejamento. O PNI contribuiu com 1 dos 4 Termos de Compromisso (TC)
estabelecidos como meta para o período e nosso planejamento agora prevê o
acompanhamento dos TC. Quanto ao programa de voluntariado a meta não se aplica
pois o parque já tem programa de voluntariado em andamento.
Meta Global 4: A proteção da UC é uma prioridade, está plenamente inserida no
planejamento e o parque contribui significativamente para a meta estabelecida para o
período.
Todas as metas globais estão refletidas no planejamento do parque, embora haja
certa discrepância para as metas do período e as prioridades estabelecidas para a
UC. Isso se deve à diversidade do universo institucional, que abrange unidades e
processos em variados níveis de implementação. No caso do PNI sentimos falta
especialmente de metas relacionadas à Regularização Fundiária.
4.2. Análise da metodologia com relação ao SAMGE
Este trabalho não tem a pretensão de aprofundar o assunto, mas cabe aqui uma
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reflexão: enquanto o ICMBio planeja e tem seus resultados institucionais e individuais
seguindo uma metodologia baseada no BSC, com objetivos, metas e indicadores, a
efetividade de gestão das Unidades de Conservação é aferida com base em outra
metodologia, o SAMGE, e as duas metodologias não conversam entre si.
O direcionamento do SAMGE é focado basicamente na conservação e não é uma
ferramenta simples e objetiva de ser usada na gestão, por isso sempre me pareceu
apenas mais um esforço de preenchimento e compilação de informações.
O SAMGE trata a proteção de ecossistemas como único objetivo dos Parque
Nacionais (ICMBio, 2019). Apesar de ser uma questão semântica e o art 11 do SNUC
permitir a interpretação de que o objetivo dos parques nacionais é apenas a
conservação dos ecossistemas, no Parque Nacional do Itatiaia sempre tratamos este
como o primeiro objetivo, porém não o único.
Para todos os efeitos sempre interpretamos a pesquisa científica, a educação
ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológicos como
objetivos previstos em lei e não como um uso permitido dos atributos.
Sob o ponto de vista do planejamento e da gestão para resultados esse detalhe faz
toda a diferença, uma vez que as ações, indicadores e metas serão desdobrados a
partir dos resultados, ou objetivos, que se pretende alcançar. Desta forma
Boa parte das UCs, e por consequência o próprio ICMBio, ainda não consolidaram
uma cultura de gestão para resultados com uma prática de girar o ciclo PDCA,
especialmente quando falamos de monitorar os resultados.
O SAMGE, seguindo a lógica do PDCA, evoluiu muito a partir do 2º ciclo de aplicação,
se tornando mais amigável e permitindo o aprofundamento das análises. No entanto,
até onde tenho conhecimento, ele não é uma ferramenta útil no dia-a-dia dos gestores
das UC. Uma das explicações para isso talvez seja que se ainda não tivemos “fôlego”
institucional para consolidar uma metodologia de gestão para resultados, quanto mais
duas que não se falam ou convergem entre si.
O SAMGE é uma ferramenta moderna, poderosa sob o ponto de vista de análise e
bem estruturada em termos de plataforma de software. O ICMBio investiu
significativos recursos no seu desenvolvimento e ele tem forte embasamento técnico
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e teórico. Uma possível abordagem para a questão pode ser buscar uma
convergência com a metodologia BSC com uma primeira etapa simples e objetiva para
todas as UCs. As UCs que tiverem consolidado essa etapa e tiverem condições,
passariam para um nível de preenchimento e análise mais detalhados e sofisticados.
4.3. Análise da aplicação prática
O público alvo principal na concepção deste trabalho é a própria equipe do parque,
muito embora o resultado servirá também como ferramenta para informar e alinhar o
planejamento com as Coordenações e direção do ICMBio, bem como o Conselho
Consultivo do parque.
Desde o início foi prevista uma certa relutância da equipe, especialmente devido aos
diversos processos descontinuados de planejamentos passados. No entanto, na
primeira reunião todos se comprometeram a colaborar com o processo. Na prática a
maior parte da equipe participou apenas “puxada” pela chefia, como mais uma
obrigação no meio de tantas outras demandas do dia-a-dia. No entanto alguns se
engajaram mais a fundo e entenderam a ferramenta como uma forma de direcionar e
otimizar as ações de sua Área Temática.
Os resultados práticos já podem ser vistos parcialmente em algumas Áreas
Temáticas, especialmente a de Gestão Socioambiental que já está integrando seu
planejamento com a Câmara temática de Educação Ambiental. No entanto o processo
só vai se consolidar se for dada continuidade ao monitoramento e atualização
continuada do planejamento e incorporação dos planos de ação como uma ferramenta
de trabalho.
As premissas do planejamento inicial do TAF (continuidade da gestão, manutenção
da equipe, disciplina e motivação da equipe e do gestor) se mantiveram verdadeiras,
muito embora a quantidade de demandas torne difícil parar para planejar e
acompanhar o planejamento, tanto para a equipe quanto para o gestor. A bem da
verdade, o fato da obrigatoriedade e prazos para o TAF foram importantes para
manter a disciplina de realizar as etapas planejadas no plano de projeto deste trabalho
final (APÊNDICE A)
Os principais riscos previstos no planejamento do TAF, que eram a descontinuidade
de gestão (mudança de chefia do PNI) e da equipe (aposentadoria) não se
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concretizaram durante o período de elaboração deste trabalho. No entanto são fatores
que ainda persistem, já que são naturais no processo, mas à medida em que a prática
for se tornando rotineira para a equipe o risco de as mudanças afetarem a
continuidade vão diminuindo.
5. CONCLUSÕES
Apesar do tempo limitado, a metodologia aplicada se mostrou de grande valia para
organizar e planejar as ações da Unidade. Ainda existem etapas importantes do
processo a serem levadas adiante antes do primeiro giro do PDCA:
1. Uniformizar / ajustar Planos de Trabalho;
2. Priorizar as ações e processos estratégicos e elaborar uma
representação gráfica num mapa estratégico;
3. Estabelecer um sistema de indicadores e metas objetivo e com uma
rotina de acompanhamento;
4. Incorporar os planos de ação, indicadores e metas como uma ferramenta
rotineira de trabalho do gestor e da equipe através de reuniões mensais
de acompanhamento por área temática e a cada 4 meses de nivelameto
geral da equipe..
Sob o ponto de vista institucional mais abrangente consideramos importante dar
continuidade à melhoria do Programa de Gestão para Resultados com metas e
indicadores, ampliando sua aplicação através da capacitação de gestores e da sua
implementação através de ferramentas simples e objetivas que possam ser replicadas
nas UC considerando seus diferentes níveis de implementação e capacidade
operacional.
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APENDICE A: CANVAS de planejamento do TAF
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APENDICE B: Planilha de monitoria do Plano de Manejo de 2014
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APENDICE C: Tabela dos resultados da monitoria discriminada por Programas
e Subprogramas do Plano de Manejo
Nomenclatura Programas PM 2014
CONHECIMENTO
Monitoramento
1 - Monitorar impactos de visitação nas trilhas e atrativos.
2 - Monitorar os atropelamentos de fauna silvestre no PNI.
3 - Implementar um programa de monitoramento da qualidade das
águas.
Pesquisa
1 - Definir linhas prioritárias de pesquisa para a gestão do PNI.

NR
3

3

R
9
1
1

1

Total
Geral
20
3
1
1

1
6
1

8

1
17
1

1

1

1

1

PR
8
2

10 - Manter o gerenciamento do sistema de emissão de autorizações de
pesquisa vinculado ao SISBIO.
11 - Realizar eventos periódicos como saraus, cursos, palestras e
seminários com os pesquisadores cadastrados.
12 - Gerenciar o acervo da biblioteca.
13 - Proporcionar logística de apoio para a realização de pesquisas no
PNI.
14 - Estabelecer uma sala de apoio a pesquisa com equipamentos
básicos de pesquisa.
15 - Incentivar uma rede de pesquisadores.
15 - Criar um banco de dados que centralize as informações
provenientes das pesquisas sobre a o PNI e entorno.
16 - Manter no site, um informativo digital contendo as normas da UC, o
Zoneamento, orientações de como usar e manter as instalações da UC,
acondicionar o lixo, entre outros.
2 - Fomentar as pesquisas prioritárias para a gestão do PNI¹.
3 - Divulgar amplamente as linhas de pesquisa prioritárias para o PNI
em especial para parceiros, universidades e instituições de pesquisa e
órgãos de fomento.
4 - Submeter, à Diretoria de Conservação da Biodiversidade (DIBIO) do
ICMBio/sede, projetos emergenciais de interesse para a gestão do PNI.
5 - Implementar e garantir o funcionamento de estações
meteorológicas completas e o gerenciamento de seus dados.
6 - Elaborar lista de flora com espécies ameaçadas, endêmicas e exóticas
que ocorrem no PNI.
7 - Elaborar lista de fauna com espécies ameaçadas, endêmicas e
exóticas que ocorrem no PNI.
8 - Implantar um observatório de aves no PNI.
9 - Incentivar o desenvolvimento de estudos na Zona de Amotecimento
do PNI.
CONSOLIDAÇÃO TERRITORIAL
Demarcação e Sinalização de Limites

1

1
1

1

1

1
1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

4
2

3

1
1

1
8
2
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1 - Atualização da demarcação do PNI ao longo de todo o seu limite.
2 - Sinalizar os limites do PNI
Regularização Fundiária
1 - Estabelecer TAC com famílias que possuam ocupações no interior do
PNI.
2 - Estabelecer TAC com todos os empreendimentos comerciais dentro
do PNI.
3 - Fazer o cadastro de todas as famílias e ocupações situadas nos limites
do PNI.
4 - Estabelecer ordem de prioridades para a regularização fundiária e
atualizar periodicamente.
5 - Atualizar o levantamento fundiário de todo o PNI
6 - Abrir e instruir processos para regularização fundiária de todas as
propriedades particulares dentro do PNI.
GESTÃO SOCIOAMBIENTAL
Educação Ambiental
1 - Elaborar e implementar um Plano de Educação Ambiental para o PNI
e comunidades do entorno.
10 - Implementar projeto Agenda Ambiental na Administração Pública
A3P na sede do PNI.
2 - Avaliar o Plano de Educação Ambiental periodicamente, visando
corrigir eventuais lacunas e distorções na sua implementação.
3 - Capacitar os funcionários, voluntários, parceiros, conselheiros e
estagiários para atuarem na implantação do Plano de Educação
Ambiental.
4 - Promover cursos preparatórios e capacitação nas comunidades, para
formação de multiplicadores (professores, agentes de saúde,
voluntários).
5 - Implementar campanhas educativas junto aos moradores e
proprietários.
6 - Realizar oficina e concurso de fotografia ambiental.
7 - Desenvolver campanhas de coleta seletiva do lixo e saneamento
básico, em conjunto com as comunidades; fazendo monitoramento
periódico.
8 - Realizar reuniões/palestras nas prefeituras, escolas, órgãos oficiais,
sindicatos, associações, dentre outros, para a divulgação da legislação
ambiental.
9 - Elaborar e implementar programa de gestão seletiva de resíduos
sólidos.
Gestão de Conflitos
1 - Implementar Termos de compromisso com as comunidades
residentes no PNI, conforme as normas vigentes.
2 - Realização periódica de reuniões com as comunidades envolvidas em
conflitos com o PNI (Santa Clara, Maromba, Serra Negra, Vale do Prata,
etc).
Gestão Participativa
1 - Promover reuniões do Conselho Consultivo
2 - Estimular a participação dos conselheiros do CCPNI
3 - Buscar fomento para o treinamento dos conselheiros.

1
1
2

3

1

1
1
6

1

1

1

1
1

1
1

1

2
2

1
9
6

5
2

1
1
1
16
10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
2

1
2

1

1

1

1
1

1

3
1
1

1
4
1
1
1

50

4 - Promover a revisão e adequação do Regimento Interno do Conselho.
OPERACIONALIZAÇÃO
Administração
1 - Elaborar e atualizar anualmente o Regimento Interno do PNI.
2 - Delegar as atribuições de cada Coordenação do PNI.
3 - Promover treinamento para os funcionários e conselheiros do PNI.
4 - Estabelecer as escalas de trabalho e plantão no PNI, para
atendimento ao público.
5 - Fazer gestão para complementar o quadro funcional do PNI para
atender as demandas necessárias, conforme previsto nas normas deste
programa.
6 - Regulamentar o tráfego interno de veículos leves, pesados e cargas
perigosas, incluindo o transporte de fornecimento de GLP.
7 - Recuperar biblioteca e acervo bibliográfico do PNI.
8 - Garantiar a preservação ou destinar as obras raras da biblioteca para
outras instituições que tenham condição de preservá-las.
Cooperação Institucional
1 - Articular e formalizar parcerias com outras Instituições.
Infraestrutura e Equipamentos
1 - Fazer vistoria anual indicando reformas, quando necessário, da
infraestrutura do PNI adequando-as com tecnologias ecológicas,
conforme for possível.
2 - Atualizar anualmente o quadro de destinação de imóveis da UC.
3 - Planejar a adequação das antenas de Furnas Centrais Elétricas S/A.
4 - Inventariar mobiliário e equipamentos do PNI e providenciar
desfazimento de inúteis e/ou inservíveis através de comissão.
5 - Estabelecer parcerias para o uso compartilhado do Posto de Mauá.
6 - Manutenção do sistema de radiocomunicação.
7 - Fazer gestão junto ao DNIT para a reforma e manutenção da BR 485 e
da sua sinalização.
8 - Articular junto aos órgão responsáveis a limitação ou redução do
tráfego de veículos pesados e de cargas perigosas nas rodovias dentro
da ZA, exceto a BR-116, considerando o risco de acidentes ambientais e
atropelamento da fauna.
PROTEÇÃO E MANEJO PARA A CONSERVAÇÃO
Fiscalização
1 - Atualizar periodicamente o Plano de Proteção do PNI, adotando
medidas corretivas sempre que necessário.
10 - Implementar um Posto de Informação e Controle no acesso ao PNI
pela Cachoeira do Escorrega.
11 - Cadastrar os moradores e ocupantes do PNI.
12 - Cadastro georeferenciado e controlar as ocupações e atividades
irregulares dentro dos limites do PNI.
2 - Elaborar projetos temáticos para o Plano de Proteção, organizados
minimamente em Extração de Palmito, Fogo e Caça.
3 - Realizar fiscalização sistemática em regiões defindas dentro do
Parque e entorno próximo
4 - Atualizar constantemente o banco de dados da fiscalização.
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4

1
1
1
8

1

1
1
1

1
1

1
1

1
1
1

1

1

10
4

1
25
12

1

1

1

1
8
6

7
2

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1
1
1

1
1

51

5 - Criar um BD Georeferenciado da fiscalização.
6 - Viabilizar a realização de monitoramento periódico através de
sobrevôos programados.
7 - Implementar um Posto de Informação e Controle no acesso ao PNI
pela Garganta do Registro.
8 - Contratar projeto e Implantar uma Base Operacional na Parte Baixa.
9 - Implementar um Posto de Informação e Controle no acesso ao PNI
pela Vargem Grande.
Manejo para a conservação
1 - Emitir pareceres a respeito de atividades em licenciamento na Zona
de Amortecimento do PNI.
2 - Recuperar áreas degradas (trilhas, erosões, fogo).
3 - Propor e executas a erradicação de espécies exóticas da fauna,
através de projetos específicos determinados pela espécie, tamanho da
população, grau de impacto sobre o ecossistema e zoneamento
estabelecido.
4 - Propor e executas a erradicação de espécies exóticas da flora,
priorizando as com potencial invasor, através de projetos específicos
determinados pela espécie, área de contaminação e zoneamento.
5 - Avaliar a viabilidade de remanescentes de ambientes naturais
localizados no entorno da Unidade e áreas de RL e RPPNs, para sua
conversão em Corredores Ecológicos que se integrariam aos esforços de
proteção da UC.
6 - Elaborar um programa para identificar e erradicar a contaminação
dos corpor hídricos do PNI por efluentes sanitários domésticos ou
comerciais.
7 - Elaborar termo de autorização para regulamentar as estruturas de
captação de água no interior do PNI e solicitar sua adequação.
Prevenção e Combate a Incêndios
1 - Atualizar anualmente o Plano Operativo de Prevenção e Combate a
Incêndios.
2 - Executar a abertura de aceiros em locais identificados como
prioritários.
3 - Erradicar a incidência de Incêndios dentro do Parque e diminuir no
Entorno.
4 - Propor e executar a setorização da região administrativa "Parte Alta"
priorizando o planalto das Agulhas Negras e a região do Morro
cavado/Alto dos Brejos.
5 - Formar e implementar brigadas voluntárias.
6 - Fazer articulação com o Mosaico da Serra da Mantiqueira para
participar cooperativamente com este programa.
USO PÚBLICO E NEGÓCIOS
Delegação de Serviços e Desenvolvimento de Negócios
1 - Elaborar projeto para implantar atividade de arvorismo e de tirolesa,
em locais a serem avaliados quanto a viabilidade.
2 - Delegar uma loja de souvenires e livraria especializada no CV para a
venda de livros, livretos, manuais, guias e mídias, especialmente com
informação do PNI, bem como de outras UC, de meio ambiente em geral
e de cultura.

1

1
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3 - Delegar os serviços de alimentação na Cafeteria e Lanchonte da
Mata.
Visitação
1 - Elaborar um plano de ação para as trilhas com base no diagnóstico
de uso público (Encarte 3) com revisão anual.
10 - Elaborar um estudo de viabilidade e modelagem para a possível
implementação do sistema de transporte coletivo de apoio ao uso
público, preferencialmente sem a exclusão do veículo próprio.
11 - Desativar as churrasqueiras e sinalizar com a proibição da atividade
no local e em outros locais do Parque.
12 - Implantar base de apoio para atividades de uso público por
voluntários e entidades parceiras na área do Imóvel 21.
13 - Desenvolver e implementar um Plano de Gestão de Riscos e
Contingências.
14 - Atualizar periodicamente as normas de uso público (escalada, uso
militar, abrigos, travessias).
15 - Regulamentar, de forma participativa, descontos e isenções no
ingresso para moradores do entorno do PNI, descontos sazonais,
ingressos (passes) de longo período, entre outros.
16 - Equipar e adequar as instalações do PNI para o atendimento a
idosos e portadores de defidiência, mediante projeto específico, onde
houver viabilidade.
17 - Elevar as placas da Calçada da Fauna e instalar com pequeno ângulo
voltado para o corredor de passagem.
18 - Retirar a tela “gaiola” da ponte do maromba e verificar se a
estrutura principal de guarda corpo necessita manutenção. Ampliar o
guarda corpo para a lateral da ponte.
19 - Disponibilizar locais para atendimento de emergência: um na parte
baixa e um na parte alta e no escorrega.
2 - Planejar e implementar trilhas suspensas caso seja viável, após
estudo prévio de viabilidade.
20 - Realizar estudo para prever uso dos hotéis e demais instalaçoes
associadas.
21 - Padronizar um sistema de identificação para todos os acessos do
PNI.
22 - Implantar um Centro de Visitantes e um posto de informação e
controle no sítio do Escorrega.
23 - Desenvolver atividade de uso público para a AD Escorrega.
24 - Implementar um Posto de Informação Turística na Garganta do
Registro.
25 - Implementar um Posto de Informação e Controle na Garganta do
Registro com receptivo.
26 - Elaborar e/ou avaliar projetos para meio de hospedagem na parte
alta do PNI, na região do Alsene, com finalidade de elaborar e lançar
edital para concessão.
27 - Planejar a adequação das antenas de Furnas Centrais Elétricas S/A,
com alternativas para modernização ou retirada das antenas da Parte
Alta e linhas de transmissão associadas. Estruturar propostas em
conformidade com a manutenção ou retirada das antenas.
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28 - Elaborar e/ou avaliar projetos e destinar a área degradada, próxima
ao Posto 3, inserida na ZUInt, como local para acampamento e
heliponto. Prever estrutura de apoio para o acampamento.
29 - Realizar o monitoramento periódico das atividades ligadas ao Uso
Público no PNI e seus impactos sobre a fauna e flora.
3 - Planejar e implantar áreas de acampamento e hospedagem de baixo
custo, que poderão ser delegadas.
30 - Manter o trecho da estrada entre o Posto Marcão e o Abrigo
Rebouças em condições de trafegabilidade.
4 - Regulamentar o uso de bicicletas e definir itinerários para o uso
destas.
5 - Elaborar banco dados de visitação e elaborar banco de dados para
auxílio no planejamento do PNI.
6 - Elaborar e disponibilizar formulários de avaliação dos serviços
prestados no PNI, bem como, da experiência vivida pelos visitantes, para
definir novas linhas e a efetividade dos Programas Interpretativos e de
Educação Ambiental.
7 - Aprimorar e implementar programa de sinalização que abranja todo
o PNI, contando com seus diferentes usos: uso especial, para visitantes,
militares e moradores.
8 - Inserir, na maquete, as novas opções de uso público indicadas no
presente plano, após sua implantação.
9 - Planejar e implementar pequenos nichos cobertos para descanso,
abrigo de sol e chuva e lanches, para uso pelos visitantes..
Voluntariado e Estágios
1 - Criar um Plano de Voluntariado e um Plano de Estágios.
2 - Realizar capacitações para voluntários para atuação nas atividades da
UC.
3 - Oficializar e manter registro de voluntários de acordo com as normas
em vigor.
4 - Elaborar termo de reciprocidade com instituições parceiras para
viabilizar o Programa de Voluntariado e Plano de Estágios do PNI.
Total Geral

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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1
4
1

1

1

1

1
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1
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1
2
1

28

1
43
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APENDICE D: Tabela dos resultados da monitoria discriminada por Áreas
Temáticas
Áreas Temáticas do PNI - 2020
GESTÃO DO PNI
1 - Articular e formalizar parcerias com outras Instituições.
1 - Elaborar e atualizar anualmente o Regimento Interno do PNI.
10 - Implementar um Posto de Informação e Controle no acesso ao PNI
pela Cachoeira do Escorrega.
2 - Delegar as atribuições de cada Coordenação do PNI.

1

Total
Geral
13
1
1

1

1

NR

PR

R

8

1

4
1

3 - Planejar a adequação das antenas de Furnas Centrais Elétricas S/A.
5 - Avaliar a viabilidade de remanescentes de ambientes naturais
localizados no entorno da Unidade e áreas de RL e RPPNs, para sua
conversão em Corredores Ecológicos que se integrariam aos esforços de
proteção da UC.

8 - Articular junto aos órgão responsáveis a limitação ou redução do
tráfego de veículos pesados e de cargas perigosas nas rodovias dentro
da ZA, exceto a BR-116, considerando o risco de acidentes ambientais e
atropelamento da fauna.
8 - Contratar projeto e Implantar uma Base Operacional na Parte Baixa.
8 - Garantiar a preservação ou destinar as obras raras da biblioteca para
outras instituições que tenham condição de preservá-las.
9 - Implementar um Posto de Informação e Controle no acesso ao PNI
pela Vargem Grande.
USO PÚBLICO E NEGÓCIOS
1 - Elaborar projeto para implantar atividade de arvorismo e de tirolesa,
em locais a serem avaliados quanto a viabilidade.
1 - Elaborar um plano de ação para as trilhas com base no diagnóstico
de uso público (Encarte 3) com revisão anual.
10 - Elaborar um estudo de viabilidade e modelagem para a possível
implementação do sistema de transporte coletivo de apoio ao uso
público, preferencialmente sem a exclusão do veículo próprio.
11 - Desativar as churrasqueiras e sinalizar com a proibição da atividade
no local e em outros locais do Parque.
12 - Implantar base de apoio para atividades de uso público por
voluntários e entidades parceiras na área do Imóvel 21.

1

1

1

1

1

1

5 - Estabelecer parcerias para o uso compartilhado do Posto de Mauá.
5 - Fazer gestão para complementar o quadro funcional do PNI para
atender as demandas necessárias, conforme previsto nas normas deste
programa.
7 - Implementar um Posto de Informação e Controle no acesso ao PNI
pela Garganta do Registro.

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8
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1
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1
1

1

1

1

1

1
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13 - Desenvolver e implementar um Plano de Gestão de Riscos e
Contingências.
14 - Atualizar periodicamente as normas de uso público (escalada, uso
militar, abrigos, travessias).

1
1

15 - Regulamentar, de forma participativa, descontos e isenções no
ingresso para moradores do entorno do PNI, descontos sazonais,
ingressos (passes) de longo período, entre outros.
16 - Equipar e adequar as instalações do PNI para o atendimento a
idosos e portadores de defidiência, mediante projeto específico, onde
houver viabilidade.
17 - Elevar as placas da Calçada da Fauna e instalar com pequeno ângulo
voltado para o corredor de passagem.
18 - Retirar a tela “gaiola” da ponte do maromba e verificar se a
estrutura principal de guarda corpo necessita manutenção. Ampliar o
guarda corpo para a lateral da ponte.
19 - Disponibilizar locais para atendimento de emergência: um na parte
baixa e um na parte alta e no escorrega.
2 - Delegar uma loja de souvenires e livraria especializada no CV para a
venda de livros, livretos, manuais, guias e mídias, especialmente com
informação do PNI, bem como de outras UC, de meio ambiente em geral
e de cultura.
2 - Planejar e implementar trilhas suspensas caso seja viável, após
estudo prévio de viabilidade.
20 - Realizar estudo para prever uso dos hotéis e demais instalaçoes
associadas.
21 - Padronizar um sistema de identificação para todos os acessos do
PNI.
22 - Implantar um Centro de Visitantes e um posto de informação e
controle no sítio do Escorrega.
23 - Desenvolver atividade de uso público para a AD Escorrega.
24 - Implementar um Posto de Informação Turística na Garganta do
Registro.
25 - Implementar um Posto de Informação e Controle na Garganta do
Registro com receptivo.
26 - Elaborar e/ou avaliar projetos para meio de hospedagem na parte
alta do PNI, na região do Alsene, com finalidade de elaborar e lançar
edital para concessão.
27 - Planejar a adequação das antenas de Furnas Centrais Elétricas S/A,
com alternativas para modernização ou retirada das antenas da Parte
Alta e linhas de transmissão associadas. Estruturar propostas em
conformidade com a manutenção ou retirada das antenas.
28 - Elaborar e/ou avaliar projetos e destinar a área degradada, próxima
ao Posto 3, inserida na ZUInt, como local para acampamento e
heliponto. Prever estrutura de apoio para o acampamento.
29 - Realizar o monitoramento periódico das atividades ligadas ao Uso
Público no PNI e seus impactos sobre a fauna e flora.
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3 - Delegar os serviços de alimentação na Cafeteria e Lanchonte da
Mata.
3 - Planejar e implantar áreas de acampamento e hospedagem de baixo
custo, que poderão ser delegadas.
30 - Manter o trecho da estrada entre o Posto Marcão e o Abrigo
Rebouças em condições de trafegabilidade.
4 - Estabelecer as escalas de trabalho e plantão no PNI, para
atendimento ao público.
4 - Regulamentar o uso de bicicletas e definir itinerários para o uso
destas.
5 - Elaborar banco dados de visitação e elaborar banco de dados para
auxílio no planejamento do PNI.

1
1

6 - Elaborar e disponibilizar formulários de avaliação dos serviços
prestados no PNI, bem como, da experiência vivida pelos visitantes, para
definir novas linhas e a efetividade dos Programas Interpretativos e de
Educação Ambiental.
7 - Aprimorar e implementar programa de sinalização que abranja todo
o PNI, contando com seus diferentes usos: uso especial, para visitantes,
militares e moradores.
8 - Inserir, na maquete, as novas opções de uso público indicadas no
presente plano, após sua implantação.
9 - Planejar e implementar pequenos nichos cobertos para descanso,
abrigo de sol e chuva e lanches, para uso pelos visitantes..
PROTEÇÃO E MANEJO PARA A CONSERVAÇÃO
1 - Emitir pareceres a respeito de atividades em licenciamento na Zona
de Amortecimento do PNI.
1 - Atualizar anualmente o Plano Operativo de Prevenção e Combate a
Incêndios.
1 - Atualizar periodicamente o Plano de Proteção do PNI, adotando
medidas corretivas sempre que necessário.
11 - Cadastrar os moradores e ocupantes do PNI.
12 - Cadastro georeferenciado e controlar as ocupações e atividades
irregulares dentro dos limites do PNI.
2 - Elaborar projetos temáticos para o Plano de Proteção, organizados
minimamente em Extração de Palmito, Fogo e Caça.
2 - Executar a abertura de aceiros em locais identificados como
prioritários.
2 - Recuperar áreas degradas (trilhas, erosões, fogo).
3 - Erradicar a incidência de Incêndios dentro do Parque e diminuir no
Entorno.
3 - Fazer o cadastro de todas as famílias e ocupações situadas nos limites
do PNI.
3 - Propor e executas a erradicação de espécies exóticas da fauna,
através de projetos específicos determinados pela espécie, tamanho da
população, grau de impacto sobre o ecossistema e zoneamento
estabelecido.
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3 - Realizar fiscalização sistemática em regiões defindas dentro do
Parque e entorno próximo
4 - Atualizar constantemente o banco de dados da fiscalização.
4 - Propor e executar a setorização da região administrativa "Parte Alta"
priorizando o planalto das Agulhas Negras e a região do Morro
cavado/Alto dos Brejos.
4 - Propor e executas a erradicação de espécies exóticas da flora,
priorizando as com potencial invasor, através de projetos específicos
determinados pela espécie, área de contaminação e zoneamento.
5 - Criar um BD Georeferenciado da fiscalização.
5 - Formar e implementar brigadas voluntárias.
6 - Elaborar um programa para identificar e erradicar a contaminação
dos corpor hídricos do PNI por efluentes sanitários domésticos ou
comerciais.
6 - Viabilizar a realização de monitoramento periódico através de
sobrevôos programados.
6 - Fazer articulação com o Mosaico da Serra da Mantiqueira para
participar cooperativamente com este programa.
6 - Regulamentar o tráfego interno de veículos leves, pesados e cargas
perigosas, incluindo o transporte de fornecimento de GLP.
7 - Elaborar termo de autorização para regulamentar as estruturas de
captação de água no interior do PNI e solicitar sua adequação.
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
1 - Fazer vistoria anual indicando reformas, quando necessário, da
infraestrutura do PNI adequando-as com tecnologias ecológicas,
conforme for possível.
2 - Atualizar anualmente o quadro de destinação de imóveis da UC.
4 - Inventariar mobiliário e equipamentos do PNI e providenciar
desfazimento de inúteis e/ou inservíveis através de comissão.
6 - Manutenção do sistema de radiocomunicação.
7 - Fazer gestão junto ao DNIT para a reforma e manutenção da BR 485 e
da sua sinalização.
CONSOLIDAÇÃO TERRITORIAL
1 - Atualização da demarcação do PNI ao longo de todo o seu limite.
2 - Sinalizar os limites do PNI
4 - Estabelecer ordem de prioridades para a regularização fundiária e
atualizar periodicamente.
5 - Atualizar o levantamento fundiário de todo o PNI
6 - Abrir e instruir processos para regularização fundiária de todas as
propriedades particulares dentro do PNI.
PESQUISA E MONITORAMENTO
1 - Definir linhas prioritárias de pesquisa para a gestão do PNI.
1 - Monitorar impactos de visitação nas trilhas e atrativos.
10 - Manter o gerenciamento do sistema de emissão de autorizações de
pesquisa vinculado ao SISBIO.

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1
1

1

1

1

1
3

1
2

1

1

1

1

3

5

1

1

2
1
1

1
1

2

1
1

1

1

1

5
1
1

1

1

1

1

1

1

8
1

9
1

20
1
1

1

1
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11 - Realizar eventos periódicos como saraus, cursos, palestras e
seminários com os pesquisadores cadastrados.

1
1

12 - Gerenciar o acervo da biblioteca.

1

16 - Manter no site, um informativo digital contendo as normas da UC, o
Zoneamento, orientações de como usar e manter as instalações da UC,
acondicionar o lixo, entre outros.
2 - Fomentar as pesquisas prioritárias para a gestão do PNI¹.
2 - Monitorar os atropelamentos de fauna silvestre no PNI.
3 - Implementar um programa de monitoramento da qualidade das
águas.
3 - Divulgar amplamente as linhas de pesquisa prioritárias para o PNI
em especial para parceiros, universidades e instituições de pesquisa e
órgãos de fomento.
4 - Submeter, à Diretoria de Conservação da Biodiversidade (DIBIO) do
ICMBio/sede, projetos emergenciais de interesse para a gestão do PNI.
5 - Implementar e garantir o funcionamento de estações
meteorológicas completas e o gerenciamento de seus dados.
6 - Elaborar lista de flora com espécies ameaçadas, endêmicas e exóticas
que ocorrem no PNI.
7 - Elaborar lista de fauna com espécies ameaçadas, endêmicas e
exóticas que ocorrem no PNI.
8 - Implantar um observatório de aves no PNI.
9 - Incentivar o desenvolvimento de estudos na Zona de Amotecimento
do PNI.
GESTÃO SOCIOAMBIENTAL
1 - Criar um Plano de Voluntariado e um Plano de Estágios.
1 - Elaborar e implementar um Plano de Educação Ambiental para o PNI
e comunidades do entorno.
1 - Estabelecer TAC com famílias que possuam ocupações no interior do
PNI.
1 - Implementar Termos de compromisso com as comunidades
residentes no PNI, conforme as normas vigentes.
1 - Promover reuniões do Conselho Consultivo
10 - Implementar projeto Agenda Ambiental na Administração Pública
A3P na sede do PNI.

1
1

13 - Proporcionar logística de apoio para a realização de pesquisas no
PNI.
14 - Estabelecer uma sala de apoio a pesquisa com equipamentos
básicos de pesquisa.
15 - Incentivar uma rede de pesquisadores.
15 - Criar um banco de dados que centralize as informações
provenientes das pesquisas sobre a o PNI e entorno.

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

4

12
1

1

1

8

24
1

1

1

1

1
1

1
1

1

1
1
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2 - Avaliar o Plano de Educação Ambiental periodicamente, visando
corrigir eventuais lacunas e distorções na sua implementação.
2 - Estabelecer TAC com todos os empreendimentos comerciais dentro
do PNI.
2 - Estimular a participação dos conselheiros do CCPNI

1

1

1

1
1

2 - Realização periódica de reuniões com as comunidades envolvidas em
conflitos com o PNI (Santa Clara, Maromba, Serra Negra, Vale do Prata,
etc).
2 - Realizar capacitações para voluntários para atuação nas atividades da
UC.
3 - Buscar fomento para o treinamento dos conselheiros.

1

1

3 - Promover treinamento para os funcionários e conselheiros do PNI.
4 - Elaborar termo de reciprocidade com instituições parceiras para
viabilizar o Programa de Voluntariado e Plano de Estágios do PNI.

8 - Realizar reuniões/palestras nas prefeituras, escolas, órgãos oficiais,
sindicatos, associações, dentre outros, para a divulgação da legislação
ambiental.
9 - Elaborar e implementar programa de gestão seletiva de resíduos
sólidos.
Total Geral

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1
1

7 - Desenvolver campanhas de coleta seletiva do lixo e saneamento
básico, em conjunto com as comunidades; fazendo monitoramento
periódico.
7 - Recuperar biblioteca e acervo bibliográfico do PNI.

28

1
1

1

4 - Promover a revisão e adequação do Regimento Interno do Conselho.
4 - Promover cursos preparatórios e capacitação nas comunidades, para
formação de multiplicadores (professores, agentes de saúde,
voluntários).
5 - Implementar campanhas educativas junto aos moradores e
proprietários.
6 - Realizar oficina e concurso de fotografia ambiental.

1
1

3 - Capacitar os funcionários, voluntários, parceiros, conselheiros e
estagiários para atuarem na implantação do Plano de Educação
Ambiental.
3 - Oficializar e manter registro de voluntários de acordo com as normas
em vigor.

1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1
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APENDICE H: Plano de Ação da Área Temática Pesquisa e Monitoramento
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ANEXO 2: Relatório de Aplicação do Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão – SAMGe
Nº Cadastro:

0000.00.0184
Gestor

Preenchedor:

Gustavo Wanderley Tomzhinski

Instrumento de Criação:

Decreto 1713 de 14/06/1937

Este relatório visa expor os principais pontos para a caracterização avaliativa dos objetivos de gestão de uma unidade de conservação por meio do SAMGe, ou seja, destacar os pontos essenciais
para que a política pública possa trazer o retorno esperado pela sociedade. Destacam-se nesta exposição, a inter-relação dos Recursos e Valores versus Usos, assim como o grau de impacto
correspondente, gerando alertas que possam contribuir na priorização de ações de mitigação ou gestão.
O relatório abaixo foi estruturado de forma sintética e em tópicos, permitindo uma ampla interpretação pelo usuário, enquadrando, no entanto, os principais aspectos da avaliação.

A)

OBJETIVOS

▸ A Unidade de Conservação, conforme sua categoria de gestão e de decreto de criação, objetiva o
seguinte:
1 - propiciar a realização de pesquisas científicas (Objetivo de Unidade)
2 - Desenvolver o turismo em contato com a natureza (Objetivo de Unidade)
3 - preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica (Objetivo de Categoria)

B)

RECURSOS E VALORES – RV

▸ A Unidade de Conservação tem como Recursos e Valores para seu objetivo de categoria:
■ Floresta ombrófila (preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica)
■ Nascentes de 12 bacias (preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica)
■ Campos de altitude (preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica)
■ Planalto do Itatiaia (preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica)
■ Floresta alto-montana (preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica)
■ Estrutura e serviços para proporcionar atividades de uso público, educação ambiental, interpretação e vivência (Desenvolver o turismo em contato com a natureza)
■ Estrutura de alojamento, trilhas e acesso para a realização de pesquisas científicas (propiciar a realização de pesquisas científicas)

▸ Dentre os Recursos e Valores descritos, os que requerem ações de manejo para retornarem ao
estado desejado de conservação são:
▸ Os Recursos e Valores estão agrupados nos seguintes tipos:
Floresta alto-montana

BIODIVE
RSIDADE
GEODIVERSIDADE E PAISAGENS
SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS

SOCIOEC
ONÔMICO

Floresta ombrófila
Campos de altitude
Planalto do Itatiaia
Nascentes de 12 bacias
Estrutura de alojamento, trilhas e acesso para a realização de pesquisas científicas
Estrutura e serviços para proporcionar atividades de uso público, educação ambiental, interpretação e vivência
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C)

USOS

▸ Na unidade de conservação ocorrem os seguintes usos:
USOS GENÉRICOS

1 - PESQUISA CIENTÍFICA

2 - VISITAÇÃO E TURISMO

3 - PROPRIEDADE INTELECTUAL DERIVADA

4 - USO DO SOLO

USOS ESPECÍFICOS AVALIADOS

DESCRIÇÃO DOS USOS ESPECÍFICOS

Pesquisa científica

Sobre flora, fauna, visitação,sócio-ambiental, fogo, manejo, etc

Visitação sem ordenamento

Visitação clandestina e motos em trilhas sem controle

Turismo ecológico

Caminhada, escalada, banho de rio, etc

Atividades de educação ambiental

Visitas escolares e eventos de ed. Ambiental

Visitação para fins educacionais

Visitas acadêmicas

Atividades de recreação em contato com a natureza

Corridas de montanha, corridas, encontros, etc

Uso privado de imagem (direito autoral)

Turistas, fotógrafos

Uso comercial de imagem (direito autoral)

Comerciais, eventos

Empresa autorizada (marca)

Parceria através de Termo de Reciprocidade

Moradia (propriedade)

Agricultores tradicionais da Serra Negra - Termos de Compromisso em andamento

Moradia (propriedade)

Casas de veraneio e outras Parte Baixa - Regularização Fundiária em andamento

Outras atividades comerciais

Hotéis, restaurante e loja - Regularização Fundiária em andamento

Agricultura (propriedade)

Agricultores tradicionais - Termos de Compromisso em andamento

Pecuária (propriedade)

Extensiva acima de 1800 m Termos de Compromisso em andamento

5 - USO DE FAUNA

Caça

Mamíferos e aves no interior e entorno da UC

6 - USO DE FLORA

Extrativismo vegetal

Extração clandestina de palmito

Servidão de passagem

Estrada para Vargem Grande - pré-existente

Transmissão de energia

Rede para moradores e próprio parque

Captação de água

Captação de água Itatiaia e Retiro

Torre de comunicação

Torre de do sistema de comunicação de microondas de FURNAS. Considerada
essencial para a segurança do sistema nacional de transmissão de energia elétrica e
sem alternativa locacional. Objeto de Termo de Compromisso com o Ministério
Público Federal

8 - UTILIDADE PÚBLICA E INTERESSE SOCIAL

Para melhor compreensão das tabulações, são apresentados, na primeira coluna da esquerda para a direita, os USOS GENÉRICOS e a coloração conforme sua classificação legal. Os usos destacados
em verde são aqueles que, dentro da política pública, são INCENTIVADOS (expressamente dispostos no SNUC), os de amarelo são os PERMITIDOS (não estão expressamente disposto e lei, mas
podem ocorrer mediante instrumento legal), e, por fim, os de vermelho representam os usos VEDADOS (incompatíveis para determinada categoria).

D)

AVALIAÇÃO DOS USOS

▸ Na unidade de conservação, os usos que geram alguma espécie de benefício são:
USOS ESPECÍFICOS AVALIADOS

DESCRIÇÃO DOS USOS ESPECÍFICOS

O USO NA UNIDADE OCORRE
COMO:

SITUAÇÃO OU INSTRUMENTO QUE
ALTERA A CLASSIFICAÇÃO LEGAL

Pesquisa científica

Sobre flora, fauna, visitação,sócio-ambiental, fogo,
manejo, etc

INCENTIVADO

Visitação sem ordenamento

Visitação clandestina e motos em trilhas sem controle

VEDADO

Turismo ecológico

Caminhada, escalada, banho de rio, etc

INCENTIVADO

Atividades de educação ambiental

Visitas escolares e eventos de ed. Ambiental

INCENTIVADO

Visitação para fins educacionais

Visitas acadêmicas

PERMITIDO

Atividades de recreação em contato com a
natureza

Corridas de montanha, corridas, encontros, etc

INCENTIVADO

Uso privado de imagem (direito autoral)

Turistas, fotógrafos

PERMITIDO

Uso comercial de imagem (direito autoral)

Comerciais, eventos

PERMITIDO

Empresa autorizada (marca)

Parceria através de Termo de Reciprocidade

PERMITIDO

Moradia (propriedade)

Agricultores tradicionais da Serra Negra - Termos de
Compromisso em andamento

PERMITIDO

Termo de compromisso - Acordo de gestão

Moradia (propriedade)

Casas de veraneio e outras Parte Baixa - Regularização
Fundiária em andamento

PERMITIDO

Falta de regularização fundiária

Outras atividades comerciais

Hotéis, restaurante e loja - Regularização Fundiária em
andamento

PERMITIDO

Falta de regularização fundiária

Agricultura (propriedade)

Agricultores tradicionais - Termos de Compromisso em
andamento

PERMITIDO

Termo de compromisso - Acordo de gestão

Pecuária (propriedade)

Extensiva acima de 1800 m Termos de Compromisso em VEDADO
andamento

Caça

Mamíferos e aves no interior e entorno da UC

VEDADO

Extrativismo vegetal

Extração clandestina de palmito

VEDADO

Servidão de passagem

Estrada para Vargem Grande - pré-existente

PERMITIDO

Outros direitos assegurados

Transmissão de energia

Rede para moradores e próprio parque

PERMITIDO

Outros direitos assegurados

Captação de água

Captação de água Itatiaia e Retiro

PERMITIDO

Plano de Manejo
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Torre de comunicação

Torre de do sistema de comunicação de microondas de
FURNAS. Considerada essencial para a segurança do
sistema nacional de transmissão de energia elétrica e
sem alternativa locacional. Objeto de Termo de

PERMITIDO

Termo de compromisso - Acordo de gestão

Compromisso com o Ministério Público Federal
Ao avaliar os USOS, um fato que deve ser considerado é a possibilidade de haver usos divergindo da classificação legal apresentada pelo Sistema e a interpretação do gestor ou equipe. Isso se
deve ao fato de o SAMGe permitir a identificação de usos que ocorrem sem autorização, ou que não foram devidamente regulamentados ou remediados ou, ainda, a continuidade de um uso em
desacordo legal por haver amparo de algum instrumento de gestão (termo de compromisso, plano de manejo, etc).

▸ Dentre os usos que ocorrem na unidade de conservação, os que geram os maiores benefícios econômicos e/ou
sociais são:
USOS ESPECÍFICOS
AVALIADOS

DESCRIÇÃO DOS USOS ESPECÍFICOS

O USO NA
UNIDADE OCORRE
COMO:

Visitação para fins
educacionais

Visitas acadêmicas

PERMITIDO

Atividades de educação
ambiental

Visitas escolares e eventos de ed. Ambiental

INCENTIVADO

Pesquisa científica

Sobre flora, fauna, visitação,sócio-ambiental, fogo, manejo, etc

INCENTIVADO

Turismo ecológico

Caminhada, escalada, banho de rio, etc

INCENTIVADO

Pecuária (propriedade)

Extensiva acima de 1800 m Termos de Compromisso em andamento

VEDADO

Agricultura (propriedade)

Agricultores tradicionais - Termos de Compromisso em andamento

PERMITIDO

Atividades de recreação em Corridas de montanha, corridas, encontros, etc
contato com a natureza

INCENTIVADO

Moradia (propriedade)

Agricultores tradicionais da Serra Negra - Termos de Compromisso em andamento

PERMITIDO

Outras atividades
comerciais

Hotéis, restaurante e loja - Regularização Fundiária em andamento

PERMITIDO

Uso comercial de imagem
(direito autoral)

Comerciais, eventos

PERMITIDO

Empresa autorizada
(marca)

Parceria através de Termo de Reciprocidade

PERMITIDO

Caça

Mamíferos e aves no interior e entorno da UC

VEDADO

Visitação sem
ordenamento

Visitação clandestina e motos em trilhas sem controle

VEDADO
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Moradia (propriedade)

O USO NA
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UNIDADE OCORRE
COMO:

DESCRIÇÃO DOS USOS ESPECÍFICOS

Extrativismo vegetal

Extração clandestina de palmito

VEDADO

Servidão de passagem

Estrada para Vargem Grande - pré-existente

PERMITIDO

Transmissão de energia

Rede para moradores e próprio parque

PERMITIDO

Torre de comunicação

Torre de do sistema de comunicação de microondas de FURNAS. Considerada essencial para a segurança do sistema nacional de
transmissão de energia elétrica e sem alternativa locacional. Objeto de Termo de Compromisso com o Ministério Público Federal

PERMITIDO

Captação de água

Captação de água Itatiaia e Retiro

PERMITIDO

Alguns desses usos são usos legalmente vedados para a categoria e, apesar de trazerem algum benefício sob a ótica econômica e/ou social, é importante manejáe-los no intuito de mitigar os
impactos e/ou reduzir possíveis entraves futuros.

▸ Dentre os usos que ocorrem na unidade de conservação, os que geram os maiores impactos positivos para a
conservação e manejo são:
USOS ESPECÍFICOS AVALIADOS

DESCRIÇÃO DOS USOS ESPECÍFICOS

O USO NA UNIDADE OCORRE COMO:

Pesquisa científica

Sobre flora, fauna, visitação,sócio-ambiental, fogo, manejo, etc

INCENTIVADO

Atividades de educação ambiental

Visitas escolares e eventos de ed. Ambiental

INCENTIVADO

Turismo ecológico

Caminhada, escalada, banho de rio, etc

INCENTIVADO

Visitação para fins educacionais

Visitas acadêmicas

PERMITIDO

Atividades de recreação em contato com a natureza

Corridas de montanha, corridas, encontros, etc

INCENTIVADO

Uso comercial de imagem (direito autoral)

Comerciais, eventos

PERMITIDO

Empresa autorizada (marca)

Parceria através de Termo de Reciprocidade

PERMITIDO

Uso privado de imagem (direito autoral)

Turistas, fotógrafos

PERMITIDO

▸ Na unidade de conservação, os usos que geraram alguma espécie de impacto negativo são:

USOS
ESPECÍFICOS
AVALIADOS

O USO NA
UNIDADE
OCORRE
COMO:

DESCRIÇÃO DOS USOS ESPECÍFICOS

Visitação sem
ordenamento

Visitação clandestina e motos em trilhas sem controle

VEDADO

Agricultura

Agricultores tradicionais - Termos de Compromisso em andamento

PERMITIDO

(propriedade)

SITUAÇÃO OU
INSTRUMENTO QUE
ALTERA A
CLASSIFICAÇÃO
LEGAL

Termo de compromisso -

SEVERIDADE MAGNITUDE IRREVERSIBILIDADE

2

1

2

2

2

2

Acordo de gestão

Atividades de
recreação em
contato com a
natureza

Corridas de montanha, corridas, encontros, etc

INCENTIVADO

1

1

1

Pecuária
(propriedade)

Extensiva acima de 1800 m Termos de Compromisso em andamento

VEDADO

2

2

2

Moradia
(propriedade)

Casas de veraneio e outras Parte Baixa - Regularização Fundiária em
andamento

PERMITIDO

Falta de regularização
fundiária

2

1

3

Captação de água Captação de água Itatiaia e Retiro

PERMITIDO

Plano de Manejo

1

1

0

Moradia
(propriedade)

Agricultores tradicionais da Serra Negra - Termos de Compromisso em
andamento

PERMITIDO

Termo de compromisso Acordo de gestão

2

1

3

Caça

Mamíferos e aves no interior e entorno da UC

VEDADO

2

1

2

Torre de
comunicação

Torre de do sistema de comunicação de microondas de FURNAS.
Considerada essencial para a segurança do sistema nacional de
transmissão de energia elétrica e sem alternativa locacional. Objeto de

PERMITIDO

Termo de compromisso Acordo de gestão

2

1

2

Outras atividades Hotéis, restaurante e loja - Regularização Fundiária em andamento
comerciais

PERMITIDO

Falta de regularização
fundiária

2

1

3

Extrativismo
vegetal

VEDADO

1

1

2

Termo de Compromisso com o Ministério Público Federal

Extração clandestina de palmito

▸ Os principais alertas de impacto negativo que demandam ação de manejo imediata são:
USOS
ESPECÍFICOS
AVALIADOS

DESCRIÇÃO DOS USOS ESPECÍFICOS

O USO NA
UNIDADE
OCORRE COMO:

Visitação sem
ordenamento

Visitação clandestina e motos em trilhas sem controle

VEDADO

Agricultura
(propriedade)

Agricultores tradicionais - Termos de Compromisso em andamento

PERMITIDO

Pecuária
(propriedade)

Extensiva acima de 1800 m Termos de Compromisso em andamento

VEDADO

Moradia

Casas de veraneio e outras Parte Baixa - Regularização Fundiária em andamento

PERMITIDO

(propriedade)

SITUAÇÃO OU INSTRUMENTO
QUE ALTERA A CLASSIFICAÇÃO
LEGAL

Termo de compromisso - Acordo
de gestão

Falta de regularização fundiária
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Moradia
(propriedade)

Agricultores tradicionais da Serra Negra - Termos de Compromisso em andamento

PERMITIDO

Caça

Mamíferos e aves no interior e entorno da UC

VEDADO

Termo de compromisso - Acordo
de gestão
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Outras

Ministério Público Federal
DESCRIÇÃO DOS USOS ESPECÍFICOS
Hotéis, restaurante e loja - Regularização Fundiária em andamento

O USO NA
SITUAÇÃO OU INSTRUMENTO
UNIDADE
QUE ALTERA A CLASSIFICAÇÃO
OCORRE COMO: Falta de regularização
LEGAL fundiária
PERMITIDO

Extração clandestina de palmito

VEDADO

atividades
comerciais
Extrativismo
vegetal

O SAMGe possui a atribuição de alertar quais os USOS que exercem maior impacto negativo para as unidades de conservação, por exemplo, no bloco acima, em que é permitida a identificação dos
usos que deverão ser priorizados.

E)

AVALIAÇÃO DAS AÇÕES DE MANEJO/DE GESTÃO

▸ As principais ações de manejo/de gestão elencadas pelos gestores da UC são:
PROCESSO

AÇÃO DE MANEJO

DESCRIÇÃO DA AÇÃO

INSTRUMENTO

Pesquisa

Gerir atividades de pesquisa e gestão do
conhecimento

Controle e autorização SISBio

OUTRO INSTRUMENTO

Regularização Fundiária

Realizar a regularização fundiária em imóveis
privados

Instrução processual e aquisição de áreas

PLANO DE MANEJO

Pesquisa

Gerir atividades de pesquisa e gestão do

Estrutura adequada para receber pesquisadores

PLANO DE MANEJO

conhecimento
Visitação e Turismo

Planejar e Ordenar o Uso Público

Fechamento da estrada Posto Marcão - Abrigo Rebouças,
estabelecimento/ revisão de normas

PLANO DE MANEJO

Educação Ambiental

Realizar Programa/Plano de Educação
Ambiental

Recepção de estudantes e projetos de Educação Ambiental; Programa
de Acessibilidade

PLANO DE MANEJO

Visitação e Turismo

Planejar e Ordenar o Uso Público

Parcerias / concessão para serviços como transporte único, lanchonete, PLANO DE MANEJO
hospedagem

Visitação e Turismo

Planejar e Ordenar o Uso Público

Recuperação / Manutenção de trilhas e abrigos

PLANO DE MANEJO

Proteção

Realizar a fiscalização

Fiscalização da UC

PLANO DE FISCALIZAÇÃO

Gestão de Conflitos

Elaborar Termo de Compromisso

Termos de Compromisso com comunidade de Serra Negra

PLANO DE MANEJO

Suporte Operacional

Garantir infraestrutura para realização das
atividades

Manutenção de toda a infraestrutura da UC

PLANO DE MANEJO

Proteção

Realizar ações de Manejo Integrado do Fogo

Manejo Integrado do Fogo

PLANO DE MANEJO
INTEGRADO DO FOGO

Proteção

Realizar ações preparatórias para o Manejo

Manejo Integrado do Fogo

PLANO DE MANEJO

Integrado do Fogo

INTEGRADO DO FOGO

Consolidação de Limites

Realizar sinalização dos limites

Sinalizar os limites da UC

PLANO DE MANEJO

Monitoramento da Biodiversidade

Realizar o monitoramento da biodiversidade

Executar projeto de monitoramento

PLANO DE MANEJO

Manejo de Espécies e Habitats para
Conservação

Implantar o manejo de espécies ou habitats

Controle de Javalis / Javaporcos

PLANO DE MANEJO

As ações de manejo/gestão são as ações do órgão gestor que visam dar efetividade à política pública de unidades de conservação. Ações de manejo é um conceito convencionado para a
metodologia e se situa entre as estratégias (mais amplas englobando diversas ações) e atividades (mais restritas, específicas por ação).

▸ Dentre as ações com a melhor resposta de INSUMOS, destaca-se:
PROCESSO

Pesquisa

Gerir atividades
de pesquisa e
gestão do
conhecimento

DESCRIÇÃO DA
AÇÃO

INSTRUMENTO

PESSOAL

CAPACIDADE
TÉCNICA

EQUIPAMENTO

RECURSO
FINANCEIRO

GRAU DE
APOIO
NECESSÁRIO

TIPO DE
APOIO
NECESSÁRIO

Controle e
autorização

OUTRO

De 76 a
100% -

De 76 a 100% -

De 76 a 100% -

De 76 a 100%

suficiente

suficiente

- suficiente

Não foi
necessário

não se aplica

SISBio

INSTRUMENTO

suficiente

apoio externo

Regularização
Fundiária

Realizar a
regularização
fundiária em
imóveis
privados

Instrução
processual e
aquisição de
áreas

PLANO DE
MANEJO

De 76 a
100% suficiente

De 76 a 100% suficiente

De 76 a 100% suficiente

De 76 a 100%
- suficiente

Não foi
necessário
apoio externo

capacidade
técnica

Pesquisa

Gerir atividades
de pesquisa e
gestão do
conhecimento

Estrutura
adequada para
receber
pesquisadores

PLANO DE
MANEJO

De 76 a
100% suficiente

De 76 a 100% suficiente

De 76 a 100% suficiente

De 76 a 100%
- suficiente

Não foi
necessário
apoio externo

não se aplica
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Visitação e
Turismo

Planejar e
Ordenar o Uso
Público

Fechamento da
estrada Posto
Marcão - Abrigo
Rebouças,
estabelecimento/
revisão de
normas
Recepção de
estudantes e

PLANO DE
MANEJO

De 76 a
100% suficiente

De 76 a 100% -

De 76 a 100% -

De 76 a 100%

Pouco apoio

suficiente

suficiente

- suficiente

externo

pessoal

82
Educação
Ambiental

PROCESSO

DESCRIÇÃO DA
AÇÃO

INSTRUMENTO

PESSOAL

CAPACIDADE
TÉCNICA

EQUIPAMENTO

RECURSO
FINANCEIRO

GRAU DE
APOIO
NECESSÁRIO

TIPO DE
APOIO
NECESSÁRIO

PLANO DE
MANEJO

De 26 a
50% baixo

De 76 a 100% suficiente

De 51 a 75% moderado

De 51 a 75% moderado

Moderado
apoio externo

recurso
financeiro

Acessibilidade

Visitação e
Turismo

Planejar e
Ordenar o Uso
Público

Parcerias /
concessão para
serviços como
transporte único,
lanchonete,
hospedagem

Proteção

Realizar a
fiscalização

Fiscalização da
UC

PLANO DE
FISCALIZAÇÃO

De 51 a
75% moderado

De 51 a 75% moderado

De 51 a 75% moderado

De 51 a 75% moderado

Moderado
apoio externo

pessoal

Gestão de
Conflitos

Elaborar Termo
de
Compromisso

Termos de
Compromisso
com comunidade
de Serra Negra

PLANO DE
MANEJO

De 51 a
75% moderado

De 51 a 75% moderado

De 51 a 75% moderado

De 51 a 75% moderado

Moderado
apoio externo

capacidade
técnica

De 51 a
75% moderado

De 51 a 75% moderado

De 76 a 100% suficiente

De 26 a 50% baixo

Moderado
apoio externo

pessoal

Realizar ações
Proteção

de Manejo
Integrado do
Fogo
Realizar ações
preparatórias

Proteção

Consolidação
de Limites

para o Manejo
Integrado do
Fogo
Realizar
sinalização dos
limites

PLANO DE
Manejo Integrado
do Fogo

MANEJO
INTEGRADO DO
FOGO

Manejo Integrado
do Fogo

PLANO DE
MANEJO
INTEGRADO DO
FOGO

De 51 a
75% moderado

De 51 a 75% moderado

De 76 a 100% suficiente

De 26 a 50% baixo

Moderado
apoio externo

pessoal

Sinalizar os
limites da UC

PLANO DE
MANEJO

De 51 a
75% moderado

De 51 a 75% moderado

De 51 a 75% moderado

De 51 a 75% moderado

Moderado
apoio externo

recurso
financeiro

O indicador INSUMOS é obtido a partir da análise da disponibilidade dos recursos necessários (financeiro, humano, técnico e equipamentos) para a realização das ações de manejo. Ele se torna
positivo/suficiente quando há o mínimo necessário para a execução da ação; moderado, quando os recursos e meios disponíveis são limitados para a boa execução das ações de manejo; e
negativo/insuficiente, quando os recursos são insuficientes para a execução das ações e estratégias.

▸ Dentre as ações com indicativo de limitação nos INSUMOS, destacam-se:
PROCESSO

DESCRIÇÃO
DA AÇÃO

Visitação e

Planejar e

Turismo

Ordenar o Uso
Público

Recuperação /
Manutenção
de trilhas e
abrigos

Suporte
Operacional

Garantir
infraestrutura
para realização
das atividades

Manutenção
de toda a
infraestrutura
da UC

Monitoramento

Realizar o
monitoramento

da
Biodiversidade

Manejo de
Espécies e
Habitats para
Conservação

da
biodiversidade
Implantar o
manejo de
espécies ou
habitats

Executar
projeto de
monitoramento

Controle de
Javalis /
Javaporcos

INSTRUMENTO

PESSOAL

CAPACIDADE
TÉCNICA

EQUIPAMENTO

RECURSO
FINANCEIRO

GRAU DE
APOIO
NECESSÁRIO

PLANO DE

De 26 a

De 26 a 50% -

De 51 a 75% -

De 26 a 50% -

Muito apoio

recurso

MANEJO

50% baixo

baixo

moderado

baixo

externo

financeiro

PLANO DE
MANEJO

De 51 a
75% moderado

De 51 a 75% moderado

De 51 a 75% moderado

De 51 a 75% moderado

Muito apoio
externo

recurso
financeiro

De 26 a 50% -

De 26 a 50% -

De 1 a 25% -

Muito apoio

baixo

baixo

muito baixo

externo

De 1 a 25% muito baixo

De 51 a 75% moderado

De 1 a 25% muito baixo

Muito apoio
externo

PLANO DE

De 26 a

MANEJO

50% baixo

PLANO DE
MANEJO

De 1 a
25% muito
baixo

F) INTER-RELAÇÃO RV X AÇÕES X USOS
▸ No contexto da organização dos PROCESSOS na UC, destacam-se os seguintes aspectos:

TIPO DE
APOIO
NECESSÁRIO

pessoal

recurso
financeiro
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OBJETIVOS

DESCRIÇÃO
DO OBJETIVO

RECURSOS E
VALORES (RV)

TIPO DE RECURSOS
E VALORES

RV EM
CONSERVAÇÃO
OU EM
INTERVENÇÃO

DESCRIÇÃO
DO DANO
ANTERIOR
DE BAIXA
RESILIÊNCIA
OU
RECORRENTE

CONSERVAÇÃ
O

Objetivo de Categoria

Moradia (propriedade)
Pesquisa científica
Extrativismo vegetal

preservação de
ecossistemas naturais de
grande relevância ecológica
e beleza cênica

Nascentes de 12 bacias

CONSERVAÇÃO

Objetivo de Categoria

SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS

preservação de
ecossistemas naturais de
grande relevância ecológica
e beleza cênica

Campos de altitude

Captação de água

Realizar a fiscalização

Moradia (propriedade)

Realizar a regularização
fundiária em imóveis privados

Moradia (propriedade)

CONSERVAÇÃO

Objetivo de Categoria

Realizar ações de Manejo
Integrado do Fogo

BIODIVERSIDADE

CONSERVAÇÃ
O

Objetivo de Categoria

preservação de
ecossistemas naturais de
grande relevância ecológica
e beleza cênica

Floresta alto-montana

CONSERVAÇÃO

Objetivo de Categoria

Realizar ações preparatórias
para o Manejo Integrado do
Fogo

BIODIVERSIDADE

Desenvolver o turismo em
contato com a natureza

Estrutura e serviços para proporcionar
atividades de uso público, educação
ambiental, interpretação e vivência

CONSERVAÇÃO

Objetivo de Unidade

Realizar Programa/Plano de
Educação Ambiental
Planejar e Ordenar o Uso
Público
Planejar e Ordenar o Uso
Público

SOCIOECONÔMICO

Turismo ecológico

R
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CONSE

Objetivo de Unidade

VAÇÃO

OBJETIVOS

r
e

RECURSOS E
VALORES (RV)

c
nt
DESCRIÇÃO
DO DANO
ANTERIOR
DE BAIXA
RESILIÊNCIA
OU
RECORRENTE

RV EM

DESCRIÇÃO
DO OBJETIVO

TIPO DE RECURSOS
E VALORES

CONSERVAÇÃO
OU EM
INTERVENÇÃO

Garantir infraestrutura para
realização das atividades

AÇÃO DE MANEJO
RELACIONADA AO RV

Visitação para fins educacion

USO RELACIONADO AO R

PRINCIPAIS PROCESSOS DA UNIDADE

GOVERNABILIDADE

APOIO AO PROCESSO

ESFORÇO
(faltam 0)

Visitação e Turismo

ALTA GOVERNABILIDADE

ALTO APOIO

2

ALTA CONSOLIDAÇÃO

Proteção

MODERADA
GOVERNABILIDADE

MODERADO APOIO

1

MODERADA CONSOLIDAÇÃO

Regularização Fundiária

MODERADA
GOVERNABILIDADE

MODERADO APOIO

2

MODERADA CONSOLIDAÇÃO

Gestão de Conflitos

MODERADA
GOVERNABILIDADE

MODERADO APOIO

1

MODERADA CONSOLIDAÇÃO

Educação Ambiental

ALTA GOVERNABILIDADE

MODERADO APOIO

1

ALTA CONSOLIDAÇÃO

Suporte Operacional

ALTA GOVERNABILIDADE

ALTO APOIO

2

ALTA CONSOLIDAÇÃO

Pesquisa

MODERADA
GOVERNABILIDADE

MODERADO APOIO

1

ALTA CONSOLIDAÇÃO

CONSOLIDAÇÃO DO PROCESSO

A avaliação envolvendo as ações de manejo permitiu identificar, como o processo em cada ação está estruturado, correspondendo na avaliação da
governabilidade, do alinhamento institucional, do esforço e da consolidação dos processos prioritários dentro de uma UC.

H) EFETIVIDADE DE GESTÃO
PARQUE NACIONAL DE ITATIAIA
PARQUE NACIONAL

RESULTADOS
PRODUTOS E SERVIÇOS
CONTEXTO
PLANEJAMENTO
INSUMOS
PROCESSOS
EFETIVIDADE

INDICADORES

EFETIVIDADE
Efetiva (60-80%)

Não efetiva (0-20%)

validação: Preenchimento
Homologado

MEDIA PROCES

