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“Quando a seiva do espírito público entra a derramar-se no gérmen de uma
reforma, é porque a Providência já a abençoou.
Nas épocas de incubação política como a atual, em que a vontade popular vacila
entre a antiguidade de um abuso arraigado nas instituições e a santidade de uma
idéia venerável, ungida pelo prestígio da verdade eterna, cada receio que se
destrói é uma promessa, cada conversão que se efetua uma vitória, cada ensaio
que se tenta uma conquista.
Os princípios são invioláveis e imortais. Invioláveis, porque têm como asilo a
consciência, e enquanto eles se ajuntam, gota a gota, no espírito dos homens para
transformar-se na vaga enorme das revoluções, não há lei que os reprima, nem
inquisição que os alcance.
Imortais, porque encerram em si, contra a ação corrosiva dos preconceitos
humanos, o caráter, a substância e a energia de uma lei invariável, absolut a e
universal.
O que, porém, determina principalmente a sua inegável supremacia perante as
concepções do interesse e da força, nas grandes lutas sociais, o que deve
desanimar sobretudo aos propugnadores do passado, é o contágio irresistível de
sua influência, a virtude reprodutora de seus resultados e a inalienabilidade
maravilhosa de suas aquisições.
Os pobres de espírito que não percebem o desenvolvimento subterrâneo da
reforma, não acreditam sua existência. Ai deles, porém, ai dos refratários, quando
uma só vergôntea atravessar esses empecilhos!
Felizmente, porém, há um preceito e um fato de observação que nos animam.
O primeiro é que desde que a verdade chega a amadurecer com os acontecimentos,
cada embaraço com que trabalhamos por contrariá-la, é um acréscimo de força
para a sua multiplicação.
O segundo é o imponente movimento do espírito nacional que vai-se formando
lentamente no país.”

Rui Barbosa

* Trecho de “A Emancipação progride”, de 25 de junho de 1869.
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RESUMO

Este trabalho apresenta os resultados de uma atuação prática de facilitação interna
para o desenvolvimento do Planejamento Estratégico realizada na Reserva Biológica
(Rebio) das Perobas, visando a efetivação da Gestão Estratégica (Gestão para
Resultados) na Unidade. A necessária construção do Mapa Estratégico da Unidade foi
realizada associando a ferramenta Plano de Manejo com o “Balanced Scorecard”
(BSC), verificando o quão estratégico é o Plano de Manejo da Rebio das Perobas.
Após classificação das atividades constantes nos programas de manejo do Plano de
Manejo, através da utilização da planilha do Excel “Diagnóstico e Priorização de Plano
de Manejo”, cedida pela Coordenação de Elaboração e Revisão de Plano de Manejo
(COMAN/CGCAP/DIMAN/ICMBio), foi definido o Mapa Estratégico da Unidade e, em
seus níveis, estas atividades foram adequadas, de acordo com sua importância
estratégica.
Os próximos passos readequarão, se necessário, atividades existentes no Plano de
Manejo com os objetivos estratégicos presentes no Mapa, realinharão tais objetivos
com os preestabelecidos pela Central de Resultados, desdobrando-os em seus
respectivos indicadores e metas, bem como a estruturação dos planos de ação, muitos
também presentes no Plano de Manejo, com consequente mapeamento dos
processos.
A construção do Mapa Estratégico da Unidade contou com a participação do Conselho
Consultivo da Reserva Biológica das Perobas (Corpe). Os próximos passos
continuarão contando com o envolvimento dos conselheiros da Rebio das Perobas.

Palavras chaves: Perobas; Plano de manejo; Balanced Scorecard; Planejamento;
Unidades de conservação; Conselho; Gestão participativa; Gestão estratégica.

S UM ÁR IO
“A gestão por resultados é hoje a principal arma em prol da
efetividade das políticas públicas”.
(Fernando Luiz Abrucio, 2007)
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G EST ÃO E STRATÉGIC A

1. INTRODUÇÃO
1.1. Tema
“É um estudo de caso acerca da verificação do uso
da ferramenta Plano de Manejo associada ao
Balanced Scorecard, em outras palavras,
é possível a associação da ferramenta Plano de
Manejo com o Balanced Scorecard, visando a
Gestão Estratégica da Unidade de Conservação?
Esta é a pergunta básica do seu trabalho.”
(Cláudio Medeiros – NEXUCS)
“Aplicação do Plano de Manejo na Gestão Estratégica da Reserva Biológica
das Perobas” apresenta a construção do planejamento estratégico da Reserva Biológica
(Rebio) das Perobas tendo como alicerce seu Plano de Manejo.
A classificação de quais são estratégicas e prioritárias dentre as atividades
elencadas nos programas de manejo do Plano de Manejo da Unidade possibilitou a
associação da ferramenta “Plano de Manejo” com o “Balanced Scorecard” (BSC). A
construção do Mapa Estratégico da Unidade, utilizando esta associação, verificou quão
estratégico é o Plano de Manejo da Rebio das Perobas.
Este trabalho, visando a efetivação da Gestão Estratégica (Gestão por
Resultados) na Unidade, ao classificar as atividades constantes nos programas de
manejo do Plano de Manejo, possibilitou que os desdobramentos do Mapa Estratégico da
Unidade, em seus diferentes objetivos estratégicos, utilizem as atividades dos programas
de manejo como embasamento, produzindo indicadores e metas a partir destas.
Definidos objetivos estratégicos no Mapa Estratégico, embasados na
metodologia do BSC e associados às atividades existentes no Plano de Manejo, as ações
sequenciais, próximos passos, serão seus respectivos indicadores e metas, a
estruturação dos planos de ação, muitos também presentes no Plano de Manejo, bem
como o mapeamento dos processos.
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1.2. Unidade de Aplicação
“Unidade que cabe numa foto!” Assim já se viu „definida‟ a Rebio das Perobas.
O que, em tom de brincadeira, retrata uma verdade! Retrata a atual degradação, bem
como o urgente cuidado com o Bioma Mata Atlântica. Basta considerar que a Rebio,
“garota da foto” (Figura 1), Unidade Federal de Conservação da Natureza, é a maior
representação vegetacional contínua de todo norte e noroeste do estado do Paraná.

Figura 1 – Imagem aerea da Rebio das Perobas
(Fotografia: Apolônio NS Rodrigues, doada ao Arquivo da Rebio das Perobas)

O Ministério do Meio Ambiente editou, em 20 de dezembro de 2002, a Portaria
No. 507 (Anexo 1), que considerou cinco áreas de remanescentes de Floresta com
Araucária, num total de cento e setenta mil hectares, prioritárias para a criação de
unidades de conservação no Estado do Paraná, determinando que o IBAMA realizasse os
estudos necessários à criação das unidades e suspendendo temporariamente "o plantio
de espécies exóticas no interior e no entorno das áreas descritas" (Anexo 1). Em 7 de
abril de 2003, a Portaria No. 176 (Anexo 2) deu nova redação aos terceiro e quarto artigos
da Portaria No. 507, especificando que as restrições ao plantio no interior das áreas
delimitadas referem-se a espécies exóticas utilizadas em reflorestamento, ressalvando
que não se aplica a atividades agrícolas. Tais portarias suscitaram descontentamentos,
em especial, do setor agrícola, como pode ser observado em informativos da época
(Anexos 3 e 4). Em 20 de março de 2006, após ações judiciais e muitas reuniões e
tratativas, a Reserva Biológica das Perobas é criada por decreto presidencial sem número
(Anexo 5).
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Localizada entre os municípios de Tuneiras do Oeste e Cianorte, que
pertencem à região Noroeste do Estado do Paraná, microrregião de Cianorte (Figura 2), a
Rebio das Perobas, unidade de conservação da natureza sob jurisdição federal, ocupa
um território de 8.716 hectares. Como unidade de conservação legalmente estabelecida,
a Reserva Biológica das Perobas integra o Sistema Nacional de Unidades de
Conservação da Natureza (SNUC), criado pela Lei 9.985, de 18 de julho de 2000.

Figura 2 – Municípios da Microrregião de Cianorte
Extraído de: Gênese de um Espaço Protegido, 2004

Figura 3 – Localização da Reserva Biológica das Perobas
Extraído de: Plano de Manejo da Reserva Biológica das Perobas, 2012
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A Rebio das Perobas e sua zona de amortecimento, definida como uma faixa
de 500 metros em projeção horizontal a partir de seu limite (Anexo 6), estão totalmente
inseridas nos municípios de Cianorte e Tuneiras do Oeste, estado do Paraná (Figura 3).
Tuneiras do Oeste (Figura 4) possui a maior parte da Unidade – aproximadamente
79,10%, o que corresponde a 9,87% do território do município. Os 20,9% restantes
equivalem a 2,24% do município de Cianorte (Figura 5).

Figura 4 – Imagem aérea parcial de Cianorte
(Fotografia: Apolônio NS Rodrigues, doada ao Arquivo da Rebio das Perobas)

Figura 5 – Imagem aérea parcial de Tuneiras do Oeste
(Fotografia: Apolônio NS Rodrigues, doada ao Arquivo da Rebio das Perobas)

Localizada no divisor de águas das bacias hidrográficas dos rios Ivaí e Piquiri,
que drenam suas águas para o rio Paraná, a área apresenta rara extensão de floresta
contínua – primária em sua maioria, justificando a preservação desse ecossistema e da
biodiversidade endêmica do Estado do Paraná.
No trabalho de implantação e gestão da Unidade, em 2010 foi criado o
11
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Corpe: Conselho Consultivo da Reserva Biológica das Perobas (Anexo 7), que atualmente
passa por reestruturação. Embora engajados, a presença dos conselheiros nas reuniões,
bimestrais, permanece em torno de 50% (Figura 6). A administração da Unidade, junto
aos conselheiros, realiza estudos para detecção dos motivos deste índice, bem como
efetivar alternativas para o aumento deste.

Figura 6 – Percentual de presença nas reuniões do Corpe em 2012
Fonte: SIGE/ICMBio

Em 2012, foi aprovado o Plano de Manejo da Unidade (Anexo 8). As atividades
constantes nos programas de manejo do Plano foram executadas conforme disposição
financeira orçamentária, tendo bom resultado, como pode ser observado na Figura 7.

Figura 7 – Percentual de atividades do plano de manejo operacionalizadas em 2012
Fonte: SIGE/ICMBio
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1.3. Objetivos

A necessária criação do Mapa Estratégico da Unidade, visando implantar a
Gestão Estratégica (Gestão para Resultados) na Reserva Biológica das Perobas, objetiva
associar a ferramenta “Plano de Manejo” com o “Balanced Scorecard” (BSC). Para tanto,
são objetivos analisar quão estratégico é o Plano de Manejo da Rebio das Perobas e
quanto das atividades constantes nos programas de manejo do Plano serve para integrar
os objetivos estratégicos definidos no Mapa, tanto quanto construí-lo.
Nesta perspectiva, o envolvimento dos conselheiros da Rebio tem importância
relevante, vez que é, afinal, a Sociedade, bem representada no Corpe, razão maior de
nossas estratégias, de nosso trabalho.
Portanto, os objetivos específicos deste trabalho são:
 Levantar ações estratégicas presentes no Plano de Manejo, utilizando a
planilha “Diagnóstico e Priorização de Plano de Manejo”;
 Priorizar as ações dos Programas de Manejo do Plano de Manejo, elencando
as ações estratégicas prioritárias, que servirão de alicerce para a construção
do Mapa Estratégico da Rebio das Perobas;
 Definir Missão e Visão de Futuro da Unidade, com a participação, o
envolvimento, do Conselho Consultivo da Reserva Biológica das Perobas
(Corpe);
 Construir o Mapa Estratégico, junto com o Corpe, para o quadriênio 20132016, incorporando as ações estratégicas constantes nos programas de
manejo do Plano de Manejo à metodologia do BSC, adaptado pelo Núcleo
para Excelência de Unidades de Conservação (Nexucs).
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2. METODOLOGIA DE REALIZAÇÃO DA PRÁTICA:
Frente ao necessário alinhamento com o Sistema de Gestão Estratégica
(SIGE) estabelecido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio), órgão gestor, é coerente implantar tal sistema, também, em cada uma de suas
Unidades Descentralizadas. Cada Unidade deve não apenas “correr atrás” das metas
preestabelecidas pela Central de Resultados/ICMBio, e sim construir seu Mapa
estratégico, estruturar sua Gestão por Resultados, alinhado os objetivos e metas do
Instituto. À Rebio das Perobas, 36 indicadores foram estabelecidos. Treze de
desempenho (Anexo 9) e 23 de acompanhamento (Anexo 10).
Na implantação da Gestão Estratégica da Rebio é coerente alinhar-se aos
indicadores preestabelecidos, como é coerente também utilizar-se da ferramenta Plano de
Manejo, recente e também apresentando bases estratégicas, para, associado ao
Balanced Scorecard (BSC), balizar os trabalhos de construção de seu Mapa Estratégico.
E assim se fez, e se fará!
O Plano de Manejo da Rebio das Perobas tem cinco programas de manejo, a
saber: Operacionalização, Proteção e Manejo, Pesquisa e Monitoramento, Educação
Ambiental e Integração com o Entorno, trazendo 72 atividades, muitas delas com
subatividades, totalizando 123 ações. Utilizando a classificação da planilha Excel
“Diagnóstico e Priorização de Plano de Manejo” (Anexo 11), cedida pela Coordenação de
Elaboração e Revisão de Plano de Manejo (COMAN), da Coordenação Geral de Criação,
Planejamento e Avaliação de Unidades de Conservação (CGCAP), Diretoria de Criação e
Manejo de Unidades de Conservação (DIMAN) – ICMBio, as 123 ações foram analisadas
sob três critérios:
1. Importância frente aos objetivos específicos;
2. Emergência para minimização das ameaças;
3. Capacidade atual de operacionalização;
onde, para cada critério, se estabelece as priorizações: Alta (A), Média (M) ou Baixa (B).
Em reunião ordinária do Conselho Consultivo da Unidade (Corpe) foram
apresentados embasamentos teóricos para construção do Mapa Estratégico, onde os
conselheiros encaminharam opiniões e definições quanto à Missão e Visão de Futuro da
Unidade (Figura 8), bem como a preparação do Mapa, constando em Ata (Anexo 12).
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Figura 8 – XV Reunião do Corpe (06/12/2012)
Fotografia: Arquivo da Rebio das Perobas

Após classificação das atividades e subatividades constantes nos programas
de manejo do Plano de Manejo, através da utilização da planilha Excel, foi construído o
Mapa Estratégico da Unidade para o quadriênio 2013-2016, incorporando as ações
constantes nos programas de manejo do Plano de Manejo à metodologia do BSC,
adaptado pelo Núcleo para Excelência de Unidades de Conservação (Nexucs), onde
estas ações foram direcionadas aos objetivos do Mapa, de acordo com sua importância
estratégica.
Em nova reunião do Corpe (Figura 9), o Mapa Estratégico da Rebio das
Perobas foi apresentado, discutido e referendado pelos conselheiros presentes, conforme
consta em Ata (Anexo 13).

Figura 9 – XVI Reunião do Corpe (25/02/2013)
Fotografia: Arquivo da Rebio das Perobas
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Os próximos passos readequarão, se necessário, atividades existentes no
Plano de Manejo com os objetivos estratégicos presentes no Mapa, desdobrando-os em
seus respectivos indicadores e metas, alinhados aos objetivos estratégicos do ICMBio,
bem como a estruturação dos planos de ação, muitos também presentes no Plano de
Manejo, com consequente mapeamento dos processos. A metodologia a ser empregada
seguirá aquelas apresentadas no I Ciclo de Formação em Gestão para Resultados
Cabe ressaltar que a construção do Mapa Estratégico da Unidade contou com
a efetiva colaboração do Conselho Consultivo da Reserva Biológica das Perobas (Corpe),
atuando como „conselho gestor‟, participativo. Os próximos passos continuarão contando
com o envolvimento dos conselheiros.

16

AP L I C A Ç Ã O

DO

PLANO

DE

MA N E J O

NA

G ES T ÃO ES T RAT ÉG I CA

DA

R E S E R V A B I O L ÓG I C A

D AS

PERO BAS

3. REFERENCIAL TEÓRICO:
Cumpre ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio), autarquia federal vinculada ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), executar
ações referentes às unidades federais de conservação depreendidas do Sistema Nacional
de Unidades de Conservação (SNUC) e formular diretrizes que atendam os preceitos
constitucionais e institucionais, fundamentado nas necessidades e demandas ambientais
e sociais. Nestes termos, há que se conjugar esforços para maior eficiência dessas ações
e maior eficácia dos resultados e do acompanhamento de toda forma de recursos
aplicados.
“O plano de manejo de uma unidade de conservação da natureza é o
documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma
unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem
presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das
estruturas físicas necessárias à gestão da unidade,”1
O processo de elaboração do Plano de Manejo da Rebio das Perobas, seu
primeiro, foi iniciado em fevereiro de 2010, envolveu atores sociais dos municípios de
Cianorte e Tuneiras do Oeste, pesquisadores de sete universidades, além dos
conselheiros

do

Corpe.

A

organização

foi

feita

em

programas

temáticos

–

Operacionalização, Proteção e Manejo, Pesquisa e Monitoramento, Educação Ambiental
e Integração com o Entorno.
A equipe de planejamento construiu a Matriz de Análise Estratégica da Reserva
Biológica das Perobas considerando os resultados das oficinas de diagnóstico e
planejamento participativo, realizadas em setembro de 2010 e julho de 2011.
A análise dos fatores internos e externos que favorecem ou dificultam a
consecução dos objetivos da Reserva Biológica das Perobas foram organizados em uma
matriz de dados, a Matriz de Avaliação Estratégica, estabelecendo relação entre pontos
fracos (internos) e ameaças (externas); entre pontos fortes (internos) e oportunidades
(externas). Os fatores internos são aqueles relacionados diretamente à própria Unidade
de Conservação e ao Instituto Chico Mendes; os fatores externos são os que auxiliam ou
dificultam o cumprimento de seus objetivos de criação, considerando a conjuntura
regional. A soma de pontos fortes e oportunidades produz as forças impulsoras, para as
1

Definição dada pela Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza –
SNUC.
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quais foram estabelecidas as premissas ofensivas ou de avanço. O conjunto de pontos
fracos e ameaças compõe as forças restritivas, para as quais se estabeleceram as
premissas defensivas ou de recuperação. As premissas serviram de orientação para as
ações de manejo planejadas para a Rebio das Perobas.
“Balanced Scorecard (BSC) se diferencia de todos os outros modelos de
gestão porque ele pode agregar todos os modelos de controle financeiro e não financeiro
que existem, desde que propiciem ao administrador uma forma de indicador de
desempenho. O certo é que Balanced Scorecard é uma ferramenta útil para dirigir
empresas de forma proativa no curto e no longo prazo.”2
Frente a estas duas metodologias de trabalho, ambas buscando resultados,
necessário se faz a experimentação da associação entre elas. Assim, este trabalho se
baliza. Na análise das ações constantes no Plano de Manejo que possam consubstanciar
os desdobramentos dos objetivos estratégicos da Unidade. Na construção da Gestão
Estratégica seguindo a metodologia do “Balanced Scorecard”, o BSC.
E, seguindo esta metodologia, os objetivos estratégicos foram definidos nas
perspectivas: Ambiente, Beneficiários, Processos Internos, Aprendizado e Recursos,
utilizando como subsídios (ou pontos de partida) as ações presentes nos programas de
manejo do Plano de Manejo da Reserva Biológica das Perobas.
O processo de planejamento estratégico, que se iniciou com a definição da
Missão e Visão de Futuro da Unidade, conta com o envolvimento do Conselho da Rebio
(Corpe),

e

seus desdobramentos também contarão,

buscando

produzir ações

consistentes e dinâmicas, de maneira que, associando estas ferramentas poder-se-á
obter maiores e melhores resultados na real implantação desta fundamental Unidade
Federal de Conservação da Natureza para o noroeste do estado do Paraná.
“Ser dinâmico significa não se limitar apenas em definir e mensurar resultados,
mas sim, em definir resultados (a partir de um planejamento abrangente), alcançá-los
(mediante processos claros de implementação), monitorá-los e avaliá-los (a partir de
“controles”, acompanhamentos e ajustes decorrentes).”3

2
3

Lauro Jorge Prado em Guia Balanced Scorecard. LJP e-ZINE – A Revista Eletrônica da Gestão. 1ª. Edição. 2002.
Rogério Cabral – I Ciclo de Formação em Gestão para Resultados. Apostila 3: Gestão Estratégica. 2012.
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4. RESULTADOS ALCANÇADOS:
“Diagnóstico e Priorização de Plano de Manejo”
As 123 ações constantes nos programas de manejo foram analisadas e
classificadas conforme suas importâncias estratégicas frente aos objetivos estratégicos do
Instituto Chico Mendes (Apêndices A e B), bem como frente aos programas de manejo
(Apêndice C e D), o que não necessariamente significa que ações diagnosticadas como
„monitoria‟ ou „implementação complementar‟ não sejam estratégicas para a Rebio das
Perobas. Mesmo assim, o diagnóstico demonstra que mais de 50% das ações presentes
nos programas de manejo do Plano de Manejo são estratégicas; as que “ficaram de fora”,
ou seja, foram classificadas como „monitoria ou „implementação completar, em sua
maioria é pela baixa capacidade atual de operacionalização (Figura 10).

Figura 10 – Gráfico do diagnóstico das ações dos programas de manejo
Organização: De Giovanni, 2013
Fonte: COMAN/CGCAP/DIMAN/ICMBio

“Missão, Visão, Valores”
Após contribuições dos conselheiros, durante a 15ª Reunião do Corpe e por
meio digital (Anexo 14), Missão, Visão de Futuro e Valores foram definidos e ratificados
na 16ª Reunião.
Como resultado, temos:
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MISSÃO:
Promover a difusão de conhecimento e garantir a integridade da biodiversidade do
maior remanescente contínuo de Mata Atlântica das regiões norte e noroeste do
estado do Paraná.
VISÃO DE FUTURO:
Com consolidação territorial estabelecida, ser referência regional em pesquisa e
gestão de unidades de conservação.
VALORES:
 Compromisso: Dedicação e empenho na gestão da Unidade;
 Ética: Probidade, legalidade e respeito no trato com cidadãos e a Res pública;
 Transparência: Divulgação ampla e irrestrita das ações praticadas;
 Dinamismo: Criatividade e atitude na busca de soluções;
 Participação: Envolvimento dos segmentos da Sociedade na gestão da
Unidade.
“Mapa Estratégico”
Após classificação das atividades e subatividades constantes nos programas
de manejo do Plano de Manejo, através da utilização da planilha Excel, foi construído o
Mapa Estratégico para o quadriênio 2013-2016 (Figura 11), com objetivos estratégicos
definidos nos níveis (perspectivas):
Recursos: adequar o quadro de pessoal, ampliar recursos orçamentários e financeiros e
dotar a unidade de equipamentos adequados;
Aprendizado: consolidar a gestão orientada por resultados, desenvolver e valorizar
competências e instalar sistema digital de organização e métodos;
Processos Internos: buscar a consolidação territorial, apoiar e estimular pesquisas na
unidade, consolidar a proteção da unidade, implantar sistemas de monitoramento e
estruturar fisicamente a unidade;
Beneficiários: ampliar a quantidade e qualidade dos serviços ofertados, implantar
programas de estágio e voluntário, aumentar a participação e efetividade do Conselho;
Ambiente: difundir conhecimento produzido na unidade, reduzir a presença de espécies
exóticas, incentivar práticas menos impactantes e contribuir para aumento da qualidade
ambiental.
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Figura 11 – Mapa Estratégico da Reserva Biológica das Perobas
(Organização: De Giovanni, 2013)
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Incorporando as ações constantes nos programas de manejo do Plano de
Manejo à metodologia do BSC, adaptado pelo Núcleo para Excelência de Unidades de
Conservação (Nexucs), as ações foram direcionadas aos objetivos do Mapa, de acordo
com sua importância estratégica, associando-as a cada objetivo estratégico. Indicadores e
resultados esperados, constantes nos programas de manejo, também foram associados
aos objetivos do Mapa (Apêndice E).
Durante a 16ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da Reserva Biológica
das Perobas o Mapa Estratégico, seus objetivos e a associação das ações de manejo,
constantes no Plano de Manejo da Unidade, a estes, foram debatidos e ratificados. Os
conselheiros, a partir desta reunião, participarão dos próximos passos deste trabalho.
Participarão da análise de quais das ações listadas devem permanecer consideradas
estratégicas ou quais ações não previstas devem ser incorporadas ao Mapa Estratégico,
desdobrando, assim, seus objetivos em indicadores e metas, alinhando-os aos objetivos
estratégicos do Instituto Chico Mendes, bem como participarão na estruturação dos
planos de ação, resgatando os já existentes no Plano de Manejo, com consequente
mapeamento dos processos.
A participação dos conselheiros da Rebio das Perobas, mesmo com as
dificuldades tantas de estarem presentes nas reuniões, é um ponto de destaque no
resultado deste trabalho. A construção do Mapa Estratégico da Unidade se fez
representativa, apoiada, participativa e ratificada com a efetiva colaboração do Conselho
Consultivo da Reserva Biológica das Perobas (Corpe).
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5. CONCLUSÕES
A pequena equipe da Rebio das Perobas, com apenas dois Analistas
Ambientais, se avolumou com a participação do Corpe. O simples „palpitar‟, uma
consideração aqui, uma cobrança ali, fez com que este trabalho fosse concluído com o
crivo do Conselho Consultivo da Unidade. O que não é pouco, vez que o Corpe abriga
representações de toda a comunidade que, direta ou indiretamente, influencia, é afetada,
afeta e é influenciada pela Reserva Biológica das Perobas.
Incorporando as ações constantes nos programas de manejo do Plano de
Manejo à metodologia do Balanced Scorecard (BSC), adaptado pelo Núcleo para
Excelência de Unidades de Conservação (Nexucs), verifica-se que esta associação,
visando a Gestão Estratégica, pode tornar a gestão mais eficaz ou, ao menos, ser um
estudo de caso importante para reavaliação da forma como se elabora um Plano de
Manejo, que se o revisa, e para o dimensionamento de uma gestão mais eficiente.
De toda análise feita, o que se sobressai é a Consolidação Territorial, o objetivo
estratégico mais contundente para a Reserva Biológica das Perobas, pois deste são
dependentes muitos outros objetivos estratégicos. Ter investimentos apoiados pelas
prefeituras de Cianorte e Tuneiras do Oeste, através do repasse de valores provenientes
do ICMS Ecológico é uma realidade, e ampliará a capacidade de operacionalização da
Unidade. Porém, os repasses de ICMS Ecológico ocorrem, apenas, após regularização
fundiária da Unidade... não por menos que a atividade 1 do Programa de
Operacionalização do Plano de Manejo é: “Regularizar a situação fundiária da Reserva
Biológica das Perobas por meio do mecanismo de compensação de reserva legal e
desapropriação direta”. Nossa „maior estratégia‟ e trabalharemos prioritariamente nela.
Outrossim, os próximos passos deste trabalho terão solução de continuidade.
Quais as ações listadas devem permanecer consideradas estratégicas ou quais ações
não previstas devem ser incorporadas ao Mapa Estratégico; desdobramento nos
objetivos, alinhando-os aos objetivos estratégicos do Instituto; estruturação dos planos de
ação; mapeamento dos processos; são os próximos passos.
Concluindo, ao analisar o trabalho aqui realizado, verifica-se que, ao menos para a
Reserva Biológica das Perobas, “é possível a associação da ferramenta Plano de Manejo
com o Balanced Scorecard, visando a Gestão Estratégica da Unidade de Conservação”.
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APÊNDICES

APÊNDICE A – Quadro geral de ações constantes nos Programas de Manejo frente aos
Objetivos Estratégicos do ICMBio
Implementação
estratégica

Implementação
condicionada à
circunstância
operacional favorável

Implementação
complementar

Monitoria

TOTAL

28

32

42

21

123

0

0

6

0

6

1

5

14

1

21

Ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade, a
sociobiodiversidade e o patrimônio espeleológico

0

0

6

1

7

Aumentar a representatividade e conectividade das
áreas naturais protegidas nos biomas

0

0

0

1

1

Reduzir o risco de extinção de espécies

1

2

0

0

3

Estimular o desenvolvimento de pesquisas

2

2

3

0

7

Ampliar a qualidade e a quantidade de bens e
serviços oferecidos pelo Instituto

3

2

3

0

8

0

0

3

1

4

6

14

3

4

27

Promover a consolidação territorial das UC

6

3

1

0

10

Consolidar o processo de autorização para
licenciamento

1

0

0

0

1

Aprimorar modelos de gestão e mecanismos para
a gestão compartilhada de UC

4

0

0

0

4

Prover o Instituto de infraestrutura e serviços
adequados

0

1

1

11

13

3

3

1

0

7

1

0

1

0

2

0

0

0

1

1

0

0

0

1

1

TOTAL
Conservar e promover as práticas e
conhecimentos tradicionais associados ao uso
sustentável da biodiversidade
Compatibilizar o desenvolvimento local, regional e
nacional com a conservação da biodiversidade

Dotar as UC de instrumentos de gestão
Assegurar a proteção das UC e o monitoramento
da biodiversidade

Consolidar a estrutura organizacional e o modelo
de gestão orientado para resultados
Estruturar e implementar sistemas de informação
para assegurar a integração de dados e
disponibilização de informações
Incrementar o quadro de pessoal de forma a
garantir a consolidação do Instituto
Ampliar os recursos orçamentários e financeiros
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APÊNDICE B – Classificação das ações constantes nos Programas de Manejo frente aos
Objetivos Estratégicos do ICMBio
Diagnóstico das ações planejadas: Planejamento completo

Total

%

Necessita ser implementada em caráter emergencial - AAA

15

12%

Necessita ser implementada - AMA

12

10%

1

1%

16

13%

14

11%

2

2%

20

16%

20

16%

14

11%

Requisito de operacionalização deve ser revisto oportunamente ABB / MAB / MMB

9

7%

Pouco relevante, deve ser revisada - MBA / MBM / MBB / BAA /
BAM / BAB

0

0%

Irrelevante, deve ser descartada - BMA / BMM / BMB / BBA / BBM /
BBB

0

0%

123

100%

Total

%

Conservar e promover as práticas e
conhecimentos tradicionais associados ao uso
sustentável da biodiversidade

6

100%

6 100% 100% Implementação complementar

Necessita ser implementada, mas sua adoção pode ser flexionada
- ABA
Em circunstância operacional favorável deve ser implementada em
caráter emergencial - AAM
Em circunstância operacional favorável deve ser implementada –
AMM
Em circunstância operacional favorável deve ser implementada,
mas sua adoção pode ser flexionada - ABM
Pode ser implementada, desde que não comprometa a
implementação de ações estratégicas - MAA / MMA
Em circunstância operacional favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a implementação de ações estratégicas MAM / MMM
Requisito de operacionalização deve ser revisto rapidamente - AAB
/ AMB

TOTAL

Objetivo Estratégico: Conservar e promover as práticas e
conhecimentos tradicionais associados ao uso sustentável da
biodiversidade
Em circunstância operacional favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a implementação de ações estratégicas MAM / MMM

Conservar e
promover as práticas
e conhecimentos
tradicionais
associados ao uso
sustentável da
biodiversidade

Integração com
Entorno

Promover, em parceria
com outras instituições,
cursos de capacitação para
atividades relacionadas à
confecção de artesanato, ao
turismo rural e ao ecoturismo.
67.1. Articular junto ao
Sebrae e outras instituições
para realização de cursos de
67 capacitação e extensão para
os moradores dos municípios
de Cianorte e Tuneiras do
Oeste de acordo com sua
vocação e potencialidade.
67.2. Dar preferência a
cursos que estimulem a
agregação de valor aos
produtos regionais.

Planejamento completo

M

M

M

28

23%

32

26%

40

33%

14

11%

9

7%

0

0%

M

M

M

Implementação estratégica

81%

Implementação condicionada
à circunstância operacional
favorável

Implementação
complementar

19%

Monitoria

M

Em circunstância operacional
favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAM / MMM

M

Em circunstância operacional
favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAM / MMM

M

Em circunstância operacional
favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAM / MMM
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Articular junto à Prefeitura
de Tuneiras do Oeste a
instalação de um centro de
atendimento ao turista, bem
68 como espaço de mostra de
artesanato no Centro
Ambiental custeado pela
Prefeitura ou outros
parceiros.
70.3. Incentivar os
produtores a buscar a
certificação dos seus
produtos junto a
certificadoras idôneas,
visando à melhor qualificação
e comercialização da sua
produção.
Incentivar e apoiar ações
que fomentem a prática de
turismo na Natureza
71 (ecoturismo, turismo de
aventura, turismo rural,
dentre outras categorias) na
região da Unidade.

Objetivo Estratégico: Compatibilizar o desenvolvimento local,
regional e nacional com a conservação da biodiversidade
Necessita ser implementada em caráter emergencial - AAA
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M

Em circunstância operacional
favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAM / MMM

M

Em circunstância operacional
favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAM / MMM

M

Em circunstância operacional
favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAM / MMM

Compatibilizar o desenvolvimento local,
regional e nacional com a conservação da
biodiversidade

Total

%

1

5%

1

5%

Implementação estratégica

5

24%

Implementação condicionada
à circunstância operacional
favorável

0

Em circunstância operacional favorável deve ser implementada em
caráter emergencial - AAM
Em circunstância operacional favorável deve ser implementada AMM
Pode ser implementada, desde que não comprometa a
implementação de ações estratégicas - MAA / MMA
Em circunstância operacional favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a implementação de ações estratégicas MAM / MMM
Requisito de operacionalização deve ser revisto oportunamente ABB / MAB / MMB
TOTAL

Compatibilizar o
desenvolvimento
local, regional e
nacional com a
conservação da
biodiversidade

Pesquisa e
Monitoramento

10%

2
3

14%

6

29%

8

38%

1

5%

21

100%

95%

14 67%

Elaborar e executar projeto
de monitoramento das
ocorrências de predação de
animais domésticos por
carnívoros selvagens e aves
de rapina no entorno da
unidade.
43.1. Buscar parceria com
Cenap e projeto Carnívoros
do Iguaçu para elaboração e
execução do projeto.
43
43.2. Treinar pessoal para
a identificação das
ocorrências de predação por
carnívoros selvagens e aves
de rapina.
43.3. Orientar pecuaristas,
principalmente ovinocultores,
sobre práticas de prevenção
da predação do rebanho por
carnívoros selvagens e aves
de rapina.

1

5%

M

M

M

M

M

A

M

M

M

M

M

A

Implementação complementar

5%

Monitoria

Em circunstância operacional
favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAM / MMM
Pode ser implementada, desde
que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAA / MMA
Em circunstância operacional
favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAM / MMM
Pode ser implementada, desde
que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAA / MMA
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Educação
Ambiental

Apoiar projetos de
educação ambiental
48 desenvolvidos nos municípios
de Cianorte e Tuneiras do
Oeste.
Oferecer oficinas de
formação continuada aos
professores da rede de
ensino de Tuneiras do Oeste
49
e Cianorte, em Educação
Ambiental e práticas de
ensino em ambientes
naturais.
Oferecer cursos
relacionados à Educação
Ambiental, conservação
ambiental e prevenção e
combate contra incêndios
florestais a agricultores do
50 entorno da Unidade.
50.1. Buscar parceria com
o Senar/PR, Sindicatos
Rurais e Sindicatos de
Trabalhadores Rurais de
Tuneiras do Oeste e Cianorte
para a realização dos cursos.

51

Integração com
Entorno

M

PLANO

M

DE

MA N E J O

NA

G ES T ÃO ES T RAT ÉG I CA

DA

R E S E R V A B I O L ÓG I C A

D AS

PERO BAS

A

Pode ser implementada, desde
que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAA / MMA

M

M

A

Pode ser implementada, desde
que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAA / MMA

M

M

A

Pode ser implementada, desde
que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAA / MMA

M

M

A

Pode ser implementada, desde
que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAA / MMA
Em circunstância operacional
favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAM / MMM
Em circunstância operacional
favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAM / MMM
Em circunstância operacional
favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAM / MMM

Realizar campanha
educativa sobre predadores
selvagens e domésticos.

M

M

M

51.1. Produzir material
informativo.

M

M

M

51.2. Proferir palestras e
organizar aulas de campo.

M

M

M

A

A

A

Necessita ser implementada
em caráter emergencial
(necessário definir meta e
indicador) - AAA

M

Em circunstância operacional
favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAM / MMM

Divulgar os limites da
Reserva Biológica das
Perobas e sua zona de
amortecimento entre os
62
proprietários rurais vizinhos,
bem como as normas e
restrições impostas a esta
área.
Incentivar o uso de ETE
com tratamento por zona de
raízes nas propriedades
64 rurais que não dispõe de
coleta e tratamento de
efluentes no entorno da
Unidade.
Apoiar ações que
promovam a destinação
65
correta dos resíduos sólidos
no entorno da Unidade.

66

DO

M

M

M

M

M

Estimular a recuperação de
áreas de preservação
permanente associadas a
cursos d'água no entorno, a
montante da Unidade.

A

A

M

66.1. Identificar instituições
parceiras que possam auxiliar
nesta atividade e envolvê-las
na execução.

A

A

M

Em circunstância operacional
favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAM / MMM
Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada
em caráter emergencial
(necessário definir meta e
indicador) - AAM
Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada
em caráter emergencial
(necessário definir meta e
indicador) - AAM
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M

Estimular a prática de
atividades agrícolas
ecologicamente sustentáveis
na região.

M

M

M

70.1. Apoiar as atividades
agrossilvipastoris no entorno.

A

M

M

A

M

M

M

M

B

Pode ser implementada, desde que não comprometa a
implementação de ações estratégicas - MAA / MMA
Em circunstância operacional favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a implementação de ações estratégicas MAM / MMM
Requisito de operacionalização deve ser revisto oportunamente ABB / MAB / MMB

%

4

57%

2

29%

1

14%

7

100%

Manter o programa de
rádio "Onda Ambiental",
levado ao ar em parceria com
a Rádio Universitária
55 Cesumar - RUC.
55.1. Buscar outras
emissoras de rádio da região
interessadas na reprodução
do programa.
Realizar com a Fundação
Cesumar inserção periódica
56 de espaço informativo sobre
conservação da Natureza na
programação da TV Cesumar

Organizar um calendário
de eventos, cursos e visitas,
dentre outras ações de
Educação Ambiental no
entorno da Unidade.
59.1. Convidar palestrantes
59
especializados para atuarem
nos eventos, cursos e
atividades relacionadas à
conservação da Natureza,
principalmente pesquisadores
que trabalham na região.

NA

G ES T ÃO ES T RAT ÉG I CA

DA

R E S E R V A B I O L ÓG I C A

D AS

PERO BAS

Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada
(necessário definir meta e
indicador) - AMM
Em circunstância operacional
favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAM / MMM
Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada
(necessário definir meta e
indicador) - AMM
Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada
(necessário definir meta e
indicador) - AMM
Requisito de operacionalização
deve ser revisto oportunamente ABB / MAB / MMB

Ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade,
a sociobiodiversidade e o patrimônio
espeleológico

Total

Manter a coluna mensal
57 "De Olho na Reserva" no
jornal O Tuneirense.

Educação
Ambiental

MA N E J O

M

Objetivo Estratégico: Ampliar o conhecimento sobre a
biodiversidade, a sociobiodiversidade e o patrimônio
espeleológico

Ampliar o
conhecimento sobre
a biodiversidade, a
sociobiodiversidade e
o patrimônio
espeleológico

DE

A

70.2. Oferecer cursos de
práticas agrícolas de menor
impacto ambiental por meio
de parcerias.
Incentivar e prestar apoio
técnico à criação de RPPN e
72 outras unidades de
conservação na Região da
Reserva.

Educação
Ambiental

PLANO

Participar dos fóruns de
69 discussão local e regional de
políticas públicas.

70

TOTAL

DO

M

6 86% 86%

Implementação complementar

1 14% 14%

Monitoria

M

A

Pode ser implementada, desde
que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAA / MMA

M

M

A

Pode ser implementada, desde
que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAA / MMA

M

M

A

Pode ser implementada, desde
que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAA / MMA

M

M

A

M

A

M

M

M

M

Pode ser implementada, desde
que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAA / MMA
Em circunstância operacional
favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAM / MMM
Em circunstância operacional
favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAM / MMM
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Fazer gestão junto a
universidades, IAP, Sema e
outras unidades de
60
conservação para viabilizar
um seminário paranaense de
unidades de conservação.

Objetivo Estratégico: Aumentar a representatividade e
conectividade das áreas naturais protegidas nos biomas
Requisito de operacionalização deve ser revisto oportunamente ABB / MAB / MMB

Aumentar a
representatividade e
conectividade das
áreas naturais
protegidas nos
biomas

Operacionalização

2

Necessita ser implementada - AMA
Em circunstância operacional favorável deve ser implementada –
AMM
TOTAL

Reduzir o risco de
extinção de espécies

Proteção e Manejo

M

%

1

100%

M

M

DE

MA N E J O

B

NA

G ES T ÃO ES T RAT ÉG I CA

A

B

%

1

25%

1 33%

2

50%

2 67%

R E S E R V A B I O L ÓG I C A

D AS

PERO BAS

3

100%

Monitoria

Requisito de operacionalização
deve ser revisto oportunamente ABB / MAB / MMB

Reduzir o risco de extinção de espécies

Implementação estratégica
100%

Elaborar e executar projeto
33 de controle de lianas para
manejo do efeito de borda.

DA

Requisito de operacionalização
deve ser revisto oportunamente ABB / MAB / MMB

1 100% 100%

Total

Elaborar e executar projeto
de monitoramento, controle e
erradicação de espécies
exóticas, com ênfase
32 naquelas com potencial
invasor.
32.1. Mapear a presença
de espécies exóticas na
unidade.

Objetivo Estratégico: Estimular o desenvolvimento de
pesquisas

PLANO

Aumentar a representatividade e conectividade
das áreas naturais protegidas nos biomas

Total

Fazer gestão junto ao setor
responsável do ICMBio para
encaminhar proposta de
ampliação da Zona de
Amortecimento da Reserva,
considerando a necessidade
e oportunidade de inserir nela
as microbacias dos cursos
d'água que vertem para a
Unidade, a montante.

Objetivo Estratégico: Reduzir o risco de extinção de espécies

DO

25%

A

M

M

A

M

A

A

M

M

Implementação condicionada à
circunstância operacional
favorável
Monitoria

Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada
(necessário definir meta e
indicador) - AMM
Necessita ser implementada
(necessário definir meta e
indicador) - AMA
Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada
(necessário definir meta e
indicador) - AMM

Total

%

2

29%

2 29%

Em circunstância operacional favorável deve ser implementada AMM

2

29%

2 29% 100%

Implementação condicionada à
circunstância operacional
favorável

Pode ser implementada, desde que não comprometa a
implementação de ações estratégicas - MAA / MMA

2

14%

3 42%

Implementação complementar

Necessita ser implementada - AMA

Estimular o desenvolvimento de pesquisas

Implementação estratégica

30
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Em circunstância operacional favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a implementação de ações estratégicas MAM / MMM
TOTAL

Operacionalização

Estimular o
desenvolvimento de
pesquisas

12

35

Pesquisa e
Monitoramento
36

37

39

1

14%

7

100%

Estabelecer programa de
estágio e voluntariado de
acordo com as normas
internas do ICMBio.
12.1. Firmar termos de
cooperação com instituições
de ensino superior para o
funcionamento do programa
de estágio.
31.1. Solicitar aos
proprietários rurais da zona
de amortecimento a abertura
e manutenção de aceiros das
áreas de cultivo de cana-deaçúcar vizinhas a
remanescentes florestais.
Apoiar e executar
prioritariamente projetos de
pesquisa nas seguintes
linhas: fitossociologia e
dinâmica populacional de
palmito-jussara Euterpe
edulis e pinheiro-do-Paraná
Araucaria angustifolia;
epidemiologia de
leishmaniose na região da
Unidade; análise de efeito de
borda sobre a Rebio das
Perobas e impactos
ambientais do uso do fogo na
colheita da cana-de-açúcar.
Estimular os pesquisadores
a divulgarem os resultados
de suas pesquisas realizadas
na Unidade para a
comunidade local, em
linguagem acessível.
Buscar parceria com
instituições de ensino e
pesquisa para participação
em ações de monitoramento.
Acompanhar em campo
todos os pesquisadores que
desenvolverem projetos na
unidade, oferecendo apoio
logístico considerando os
recursos disponíveis na
unidade.

Objetivo Estratégico: Ampliar a qualidade e a quantidade de
bens e serviços oferecidos pelo Instituto

DO

PLANO

DE

MA N E J O

NA

G ES T ÃO ES T RAT ÉG I CA

R E S E R V A B I O L ÓG I C A

D AS

PERO BAS

A

M

M

Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada
(necessário definir meta e
indicador) - AMM

A

M

A

Necessita ser implementada
(necessário definir meta e
indicador) - AMA

M

A

A

Pode ser implementada, desde
que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAA / MMA

A

M

A

Necessita ser implementada
(necessário definir meta e
indicador) - AMA

M

M

A

Pode ser implementada, desde
que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAA / MMA

A

M

M

Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada
(necessário definir meta e
indicador) - AMM

M

Em circunstância operacional
favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAM / MMM

M

Total

%

Necessita ser implementada em caráter emergencial - AAA

1

11%

Necessita ser implementada - AMA

2

22%

1

11%

M

Ampliar a qualidade e a quantidade de bens e
serviços oferecidos pelo Instituto

3 33%
Em circunstância operacional favorável deve ser implementada em
caráter emergencial - AAM
Em circunstância operacional favorável deve ser implementada –
AMM

DA

Implementação estratégica
89%

2 22%
1

11%

Implementação condicionada à
circunstância operacional
favorável

31
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Pode ser implementada, desde que não comprometa a
implementação de ações estratégicas - MAA / MMA
TOTAL

3

33%

8

100%

MA N E J O

NA

G ES T ÃO ES T RAT ÉG I CA

3 33%

DA

R E S E R V A B I O L ÓG I C A

D AS

PERO BAS

Implementação complementar

5

A

M

M

6

Instalar uma base de apoio
em Cianorte.

A

M

A

Necessita ser implementada
(necessário definir meta e
indicador) - AMA

Instalar uma base
operacional e um centro de
vivência na zona de uso
extensivo da Unidade, após a
desapropriação do imóvel e
incorporação ao patrimônio
do ICMBio.
7.1. Instalar estação de
tratamento de efluentes por
zona de raízes para estas
estruturas, na zona de uso
extensivo.
7.2. Instalar sistema de
comunicação via telefone e
rádio na base operacional.

Operacionalização

Objetivo Estratégico: Dotar as UC de instrumentos de gestão
Pode ser implementada, desde que não comprometa a
implementação de ações estratégicas - MAA / MMA
Em circunstância operacional favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a implementação de ações estratégicas MAM / MMM
Requisito de operacionalização deve ser revisto oportunamente ABB / MAB / MMB
TOTAL

Educação
Ambiental

DE

Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada
(necessário definir meta e
indicador) - AMM

7.3. Elaborar e executar
projeto para instalação de
sistema de iluminação
noturna na base operacional.
Garantir a renovação do
Termo de Reciprocidade
firmado entre ICMBio e
Fundação Cesumar para
19
manter o programa de rádio
"Onda Ambiental", conforme
programa de Educação
Ambiental.
Buscar junto à Fundação
Cesumar inserção periódica
de espaço informativo sobre
conservação da Natureza na
20
programação da TV
Cesumar, conforme o
programa de Educação
Ambiental.

Dotar as UC de
instrumentos de
gestão

PLANO

Instalar a sede
administrativa e laboratórios
da unidade associada ao
Centro Ambiental de Tuneiras
do Oeste.

7
Ampliar a qualidade e
a quantidade de bens
e serviços oferecidos
pelo Instituto

DO

54

A

A

M

Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada
em caráter emergencial
(necessário definir meta e
indicador) - AAM

M

A

A

Pode ser implementada, desde
que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAA / MMA

A

A

A

M

A

A

A

M

A

Necessita ser implementada
(necessário definir meta e
indicador) - AMA

M

M

A

Pode ser implementada, desde
que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAA / MMA

Total

%

1

25%

2

50%

1

25%

4

100%

Aprimorar o boletim mensal
de notícias sobre a Reserva.

Necessita ser implementada
em caráter emergencial
(necessário definir meta e
indicador) - AAA
Pode ser implementada, desde
que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAA / MMA

Dotar as UC de instrumentos de gestão

M

3 75% 75%

Implementação complementar

1 25% 25%

Monitoria

M

A

Pode ser implementada, desde
que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAA / MMA

32
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54.1. Distribuir o boletim às
Prefeituras Municipais, às
escolas e aos Conselhos
Municipais de Meio Ambiente
de Cianorte e Tuneiras do
Oeste, bem como aos
conselheiros da unidade, sem
prejuízo de outros possíveis
destinatários.

Dotar as UC de
instrumentos de
gestão

Educação
Ambiental

58

DO

M

PLANO

DE

M

R E S E R V A B I O L ÓG I C A

D AS

PERO BAS

M

Em circunstância operacional
favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAM / MMM

M

M

58.1. Migrar todo o
conteúdo eletrônico de
divulgação da Unidade, como
o blog do Corpe e os boletins
eletrônicos da Reserva.

M

M

B

Requisito de operacionalização
deve ser revisto oportunamente ABB / MAB / MMB

Assegurar a proteção das UC e o
monitoramento da biodiversidade

Necessita ser implementada em caráter emergencial - AAA

5

19%

Necessita ser implementada - AMA

1

4%

10

37%

3

11%

1

4%

2

7%

1

4%

3

6
Em circunstância operacional favorável deve ser implementada em
caráter emergencial - AAM
Em circunstância operacional favorável deve ser implementada –
AMM
Em circunstância operacional favorável deve ser implementada,
mas sua adoção pode ser flexionada - ABM
Pode ser implementada, desde que não comprometa a
implementação de ações estratégicas - MAA / MMA
Em circunstância operacional favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a implementação de ações estratégicas MAM / MMM
Requisito de operacionalização deve ser revisto rapidamente - AAB
/ AMB
Requisito de operacionalização deve ser revisto oportunamente ABB / MAB / MMB

22%

Implementação estratégica

14 52% 85%

Implementação condicionada
à circunstância operacional
favorável

3

11%

Implementação complementar

11%

3

11%

1

4%

1

4%

27

100%

15%

Construir redes de trilhas
no interior da Unidade

8

DA

M

%

Operacionalização

G ES T ÃO ES T RAT ÉG I CA

Em circunstância operacional
favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAM / MMM

Total

Assegurar a proteção
das UC e o
monitoramento da
biodiversidade

NA

Fazer gestão junto à
diretoria do ICMBio para
hospedar página da Reserva
no sítio do Instituto.

Objetivo Estratégico: Assegurar a proteção das UC e o
monitoramento da biodiversidade

TOTAL

MA N E J O

8.1. Construir uma trilha
para formar um circuito com a
trilha existente na Zona de
Uso Extensivo, para visitação
com fins educacionais.
8.2. Construir uma trilha
para ligar a trilha 2 (figura 4.6
do PM) ao ribeirão
Saquarema, na Zona
Primitiva.
8.3. Construir uma trilha
até o córrego Adelaide, a
partir do prolongamento da
trilha 4 na Zona Primitiva.

A

A

A

A

B

M

A

A

M

A

A

M

Monitoria

Necessita ser implementada
em caráter emergencial
(necessário definir meta e
indicador) - AAA
Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada,
mas sua adoção pode ser
flexionada (necessário definir
meta e indicador) - ABM
Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada
em caráter emergencial
(necessário definir meta e
indicador) - AAM
Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada
em caráter emergencial
(necessário definir meta e
indicador) - AAM

33
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9

DO

PLANO

DE

MA N E J O

NA

G ES T ÃO ES T RAT ÉG I CA

DA

R E S E R V A B I O L ÓG I C A

D AS

PERO BAS

Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada
em caráter emergencial
(necessário definir meta e
indicador) - AAM
Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada
em caráter emergencial
(necessário definir meta e
indicador) - AAM

8.4. Construir uma trilha
até o córrego Cheio, a partir
da trilha 4 na Zona Primitiva.

A

A

M

Manter as trilhas existentes
em condições de
funcionamento.

A

A

M

A

A

B

Requisito de operacionalização
deve ser revisto rapidamente AAB / AMB

M

Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada
em caráter emergencial
(necessário definir meta e
indicador) - AAM

Instalar torre de
observação na zona de uso
especial, no local de
10
coordenadas planas
aproximadas 323383E e
7358019N.
Fazer gestão junto ao DNIT
para que seja reduzido o
impacto ambiental causado
16 pela BR-487 sobre a
Unidade, notadamente o
assoreamento de cursos
d'água e a erosão do solo.

A

A

Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada
em caráter emergencial
(necessário definir meta e
indicador) - AAM
Requisito de operacionalização
deve ser revisto rapidamente AAB / AMB

Executar o projeto
"Operação biXo", de combate
21
a caça, tráfico de animais e
extração de palmito.

A

A

M

Estabelecer e executar
rotina de fiscalização.

A

A

B

A

A

B

Requisito de operacionalização
deve ser revisto rapidamente AAB / AMB

A

A

A

Necessita ser implementada
em caráter emergencial
(necessário definir meta e
indicador) - AAA

22

23

24
Proteção e Manejo

25

26

27

22.1. Manter a rotina de
fiscalização em horário de
expediente e incluir rondas e
operações noturnas e em
finais de semana.
Criar e manter, atualizada,
rotina de registro em livro de
ocorrências de infrações
ambientais no interior da
unidade e em sua zona de
amortecimento.
Dar continuidade ao
trabalho desenvolvido com a
Polícia Federal e com o
Batalhão de Polícia Militar
Ambiental do Paraná para as
ações de fiscalização.
Dar continuidade ao
trabalho desenvolvido com o
Corpo de Bombeiros Militar
do Paraná e com as unidades
de conservação próximas
para as ações de
treinamento, prevenção e
combate contra incêndios
florestais.
Elaborar e manter
atualizado o protocolo de
atendimento de emergências
ambientais.
Fazer gestão junto ao DNIT
para instalação de ao menos
quatro radares para controle
da velocidade do tráfego de
veículos no trecho da BR-487
inserido na Zona de
Amortecimento da Unidade,
em caso de asfaltamento.

A

A

M

Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada
em caráter emergencial
(necessário definir meta e
indicador) - AAM

A

A

A

Necessita ser implementada
em caráter emergencial
(necessário definir meta e
indicador) - AAA

A

A

A

Necessita ser implementada
em caráter emergencial
(necessário definir meta e
indicador) - AAA

M

Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada
em caráter emergencial
(necessário definir meta e
indicador) - AAM

A

A
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Manter brigada contra
incêndios florestais pelo
período mínimo de seis
meses durante o ano.
Construir e manter aceiros
no interior da Unidade,
29 aproveitando 15 Km de
trilhas, e na sua Zona de
Amortecimento.
Buscar parcerias junto às
administrações municipais e
iniciativa privada para
implementar brigadas contra
incêndios permanentes e que
30 possam atuar na Unidade.
28

34

40
Pesquisa e
Monitoramento
41

Monitorar as áreas de
cultivo de cana-de-açúcar,
consideradas áreas
prioritárias para a prevenção
contra incêndios, com
especial atenção durante o
período de colheita.
31.1. Solicitar aos
proprietários rurais da zona
de amortecimento a abertura
e manutenção de aceiros das
áreas de cultivo de cana-deaçúcar vizinhas a
remanescentes florestais.
Elaborar e executar
projetos de recuperação de
áreas degradadas para a
Zona de Recuperação.
34.1. Viabilizar parceria
com instituições de ensino
superior e pesquisa para a
elaboração e execução dos
projetos.
34.2. Controlar as
populações de samambaias
nas áreas que estiverem em
processo de recuperação.
Implantar o projeto
aquaPerobas, de avaliação e
monitoramento da qualidade
ambiental no interior e na
zona de amortecimento da
unidade.
Elaborar e executar projeto
de monitoramento do impacto
da visitação na trilha de
educação.

Objetivo Estratégico: Promover a consolidação territorial das
UC
Necessita ser implementada em caráter emergencial - AAA
Em circunstância operacional favorável deve ser implementada em
caráter emergencial - AAM

PLANO

DE

MA N E J O

A

A

A

A

A

M

A

30.1. Estimular a formação
de brigadas voluntárias.

31

DO

A

NA

G ES T ÃO ES T RAT ÉG I CA

R E S E R V A B I O L ÓG I C A

D AS

PERO BAS

Necessita ser implementada
em caráter emergencial
(necessário definir meta e
indicador) - AAA
Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada
em caráter emergencial
(necessário definir meta e
indicador) - AAM

M

Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada
em caráter emergencial
(necessário definir meta e
indicador) - AAM

M

M

M

Em circunstância operacional
favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAM / MMM

M

A

A

Pode ser implementada, desde
que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAA / MMA

M

A

A

Pode ser implementada, desde
que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAA / MMA

A

M

M

Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada
(necessário definir meta e
indicador) - AMM

A

M

A

Necessita ser implementada
(necessário definir meta e
indicador) - AMA

A

M

M

Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada
(necessário definir meta e
indicador) - AMM

A

M

M

Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada
(necessário definir meta e
indicador) - AMM

A

B

B

Requisito de operacionalização
deve ser revisto oportunamente ABB / MAB / MMB

Total

%

6

55%

Promover a consolidação territorial das UC

6 60%

Implementação estratégica
90%

3

DA

27%

3 30%

Implementação condicionada à
circunstância operacional
favorável

35
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Requisito de operacionalização deve ser revisto rapidamente - AAB
/ AMB
TOTAL

1

1

9%

10

100%

Regularizar a situação
fundiária da Reserva
Biológica das Perobas
através do mecanismo de
compensação de reserva
legal e desapropriação direta.
1.1. Solicitar à Companhia
Melhoramentos Norte do
Paraná a localização
georreferenciada dos marcos
existentes no interior e nos
limites da unidade.
1.2. Atuar em conjunto com
o setor responsável pela
regularização da situação
fundiária para demarcar a
Unidade e encaminhar
proposta de retificação do
memorial descritivo do
decreto de criação.
1.3. Fazer gestão junto ao
Exército Brasileiro e às
prefeituras para executar a
demarcação da Unidade.

Promover a
consolidação
territorial das UC

Operacionalização

3

1.4. Desapropriar as
propriedades particulares
inseridas nos limites da
Unidade e indenizar os
proprietários na forma da Lei,
priorizando a área prevista
para compor a Zona de Uso
Extensivo.
Monitorar as atividades da
Companhia Melhoramentos
Norte do Paraná na Zona de
Ocupação Temporária,
evitando a ampliação de suas
ações enquanto a
regularização da situação
fundiária não estiver
concluída.
Sinalizar a Reserva
Biológica das Perobas.

4

DO

4.1. Elaborar e executar
projeto de sinalização, de
acordo com as normas de
identificação do ICMBio.
4.2. Buscar fontes de
financiamento para a
execução do projeto de
sinalização.
4.3 Instalar placas de
informação de limites e de
restrição do uso da área, até
que o projeto seja
implantado.

A

A

A

PLANO

DE

MA N E J O

NA

G ES T ÃO ES T RAT ÉG I CA

1 10% 10%

A

A

A

DA

R E S E R V A B I O L ÓG I C A

D AS

PERO BAS

Monitoria

A

Necessita ser implementada
em caráter emergencial
(necessário definir meta e
indicador) - AAA

A

Necessita ser implementada
em caráter emergencial
(necessário definir meta e
indicador) - AAA

M

Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada
em caráter emergencial
(necessário definir meta e
indicador) - AAM

A

A

M

Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada
em caráter emergencial
(necessário definir meta e
indicador) - AAM

A

A

B

Requisito de operacionalização
deve ser revisto rapidamente AAB / AMB

A

A

A

Necessita ser implementada
em caráter emergencial
(necessário definir meta e
indicador) – AAA

A

A

M

A

A

A

A

A

A

A

A

A

Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada
em caráter emergencial
(necessário definir meta e
indicador) - AAM
Necessita ser implementada
em caráter emergencial
(necessário definir meta e
indicador) - AAA
Necessita ser implementada
em caráter emergencial
(necessário definir meta e
indicador) - AAA
Necessita ser implementada
em caráter emergencial
(necessário definir meta e
indicador) - AAA
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Objetivo Estratégico: Consolidar o processo de autorização
para licenciamento
Necessita ser implementada em caráter emergencial - AAA
Consolidar o
processo de
autorização para
licenciamento

Integração com
Entorno

Objetivo Estratégico: Aprimorar modelos de gestão e
mecanismos para a gestão compartilhada de UC

PLANO

DE

MA N E J O

NA

G ES T ÃO ES T RAT ÉG I CA

%

1

50%

A

%

Necessita ser implementada em caráter emergencial - AAA

1

20%

Necessita ser implementada - AMA

3

60%

1 100% 100%

TOTAL

4

100%

61

A

A

Implementação estratégica

Necessita ser implementada
em caráter emergencial
(necessário definir meta e
indicador) - AAA
Necessita ser implementada
(necessário definir meta e
indicador) - AMA

A

A

61.1. Revisar a
composição do Corpe a cada
dois anos.

A

M

A

A

M

A

Necessita ser implementada
(necessário definir meta e
indicador) - AMA

A

M

A

Necessita ser implementada
(necessário definir meta e
indicador) - AMA

61.2. Manter a frequência
de reuniões ordinárias
conforme regimento interno.
61.3. Instalar câmaras
técnicas em acordo com a
Plenária e o regimento
interno.

Pode ser implementada, desde que não comprometa a
implementação de ações estratégicas - MAA / MMA
Requisito de operacionalização deve ser revisto rapidamente - AAB
/ AMB
Requisito de operacionalização deve ser revisto oportunamente ABB / MAB / MMB

Operacionalizaç
ão

Implementação estratégica

A

Em circunstância operacional favorável deve ser implementada,
mas sua adoção pode ser flexionada - ABM

Prover o Instituto de
infraestrutura e
serviços adequados

PERO BAS

Manter o funcionamento do
Conselho Consultivo da
Rebio das Perobas - Corpe.

Objetivo Estratégico: Prover o Instituto de infraestrutura e
serviços adequados

TOTAL

D AS

Necessita ser implementada
em caráter emergencial
(necessário definir meta e
indicador) - AAA

4 100% 100%

Educação
Ambiental

R E S E R V A B I O L ÓG I C A

Aprimorar modelos de gestão e mecanismos para
a gestão compartilhada de UC

Total

Aprimorar modelos
de gestão e
mecanismos para a
gestão compartilhada
de UC

DA

Consolidar o processo de autorização para
licenciamento

Total

Identificar e monitorar os
empreendimentos que
63 operem na zona de
amortecimento ou outros que
possam afetar a unidade.

DO

Prover o Instituto de infraestrutura e serviços
adequados

Total

%

1

8%

1

8%
16%

1

8%

9

75%

9 69%

2

8%

2 15%

13

100%

1

8%

Implementação complementar

84%

Dotar a Reserva Biológica
das Perobas de veículos e
equipamentos para seu bom
funcionamento.
13.1. Adquirir um trator
13
com potência mínima de 65
cv, para atividades de
prevenção e combate a
incêndios e para manutenção
de trilhas e acessos.

Implementação condicionada à
circunstância operacional
favorável

Monitoria

A

A

B

Requisito de operacionalização
deve ser revisto rapidamente AAB / AMB

A

A

B

Requisito de operacionalização
deve ser revisto rapidamente AAB / AMB
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14

44

45

Prover o Instituto de
infraestrutura e
serviços adequados

Educação
Ambiental

46

47

13.2. Adquirir uma
roçadeira e uma plaina com
engate em trator, para
atividades de prevenção e
combate a incêndios e para
manutenção de trilhas e
acessos.
13.3. Adquirir uma
camionete com tração 4x4,
com capacidade para cinco
passageiros.
13.4. Adaptar uma das
camionetes da unidade com
kit de combate a incêndios
contendo reservatório
flexível, motobomba e
giroscópio com sirene.
13.5. Adquirir um veículo
utilitário tipo van, com
capacidade para 10
passageiros ou superior,
motor a diesel, para atuar no
transporte de funcionários e
pesquisadores.
13.6. Adquirir mobiliário e
computadores para equipar a
base de apoio em Cianorte e
a base operacional na Zona
de Uso Extensivo.
Providenciar a destinação
adequada para todo o
resíduo sólido gerado no
interior da unidade.
Implantar projeto de
comunicação visual e
divulgação, de acordo com as
normas do ICMBio.
Elaborar e implementar um
projeto de visitação
monitorada dentro da
Reserva Biológica das
Perobas.
Instalar e manter um
circuito com duas trilhas de
educação na Zona de Uso
Extensivo.
46.1. Instalar
equipamentos e sinalização
nas duas trilhas de educação,
de acordo com projeto a ser
elaborado, sendo que uma
conduzirá à Casa da Árvore e
a outra ao Portal das
Perobas.
Construir uma Casa da
Árvore para vivência e
pequenas exposições, de
acordo com projeto
arquitetônico doado pelo
departamento de arquitetura
do Cesumar.

Objetivo Estratégico: Consolidar a estrutura organizacional e o
modelo de gestão orientado para resultados
Necessita ser implementada - AMA

DO

PLANO

DE

MA N E J O

NA

G ES T ÃO ES T RAT ÉG I CA

DA

R E S E R V A B I O L ÓG I C A

D AS

PERO BAS

A

A

B

Requisito de operacionalização
deve ser revisto rapidamente AAB / AMB

A

M

B

Requisito de operacionalização
deve ser revisto rapidamente AAB / AMB

A

A

B

Requisito de operacionalização
deve ser revisto rapidamente AAB / AMB

A

M

B

Requisito de operacionalização
deve ser revisto rapidamente AAB / AMB

A

B

M

Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada,
mas sua adoção pode ser
flexionada (necessário definir
meta e indicador) - ABM

M

A

B

Requisito de operacionalização
deve ser revisto oportunamente ABB / MAB / MMB

M

M

A

Pode ser implementada, desde
que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAA / MMA

A

M

B

Requisito de operacionalização
deve ser revisto rapidamente AAB / AMB

A

M

B

Requisito de operacionalização
deve ser revisto rapidamente AAB / AMB

A

M

B

Requisito de operacionalização
deve ser revisto rapidamente AAB / AMB

M

M

B

Requisito de operacionalização
deve ser revisto oportunamente ABB / MAB / MMB

Total

%

3

38%

Consolidar a estrutura organizacional e o
modelo de gestão orientado para resultados
3 43% 88%
3 43%

Implementação estratégica
Implementação condicionada à
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Em circunstância operacional favorável deve ser implementada AMM
Pode ser implementada, desde que não comprometa a
implementação de ações estratégicas - MAA / MMA
TOTAL
Consolidar a
estrutura
organizacional e o
modelo de gestão
orientado para
resultados

Operacionalização

Consolidar a
estrutura
organizacional e o
modelo de gestão
orientado para
resultados

Educação
Ambiental

3

38%

1

13%

7

100%

Estabelecer rotina de
reuniões da equipe, com
18 frequência mínima quinzenal
condicionada à existência de
pauta definida pela Chefia.

52

M

DE

MA N E J O

G ES T ÃO ES T RAT ÉG I CA

1 14%

M

A

M

M

52.1. Efetivar os estágios
por meio de instrumento
legal.

A

M

M

52.2. Elaborar projeto de
treinamento,
acompanhamento e
avaliação de estagiários
durante seus trabalhos na
Reserva.

A

M

A

52.3. Divulgar o programa
de estágios na Reserva.

A

M

M

A

M

A

A

M

A

Necessita ser implementada, mas sua adoção pode ser flexionada
- ABA
Pode ser implementada, desde que não comprometa a
implementação de ações estratégicas - MAA / MMA

NA

DA

R E S E R V A B I O L ÓG I C A

D AS

PERO BAS

circunstância operacional
favorável

A

Objetivo Estratégico: Estruturar e implementar sistemas de
informação para assegurar a integração de dados e
disponibilização de informações

Estruturar e
implementar sistemas
de informação para
assegurar a
integração de dados
e disponibilização de
informações
Estruturar e
implementar sistemas
de informação para
assegurar a
integração de dados
e disponibilização de
informações

PLANO

Treinar estagiários para
apoio às atividades da
Reserva.

Treinar voluntários para
apoio às atividades da
Reserva.
53.1. Elaborar projeto de
53 treinamento,
acompanhamento e
avaliação de voluntários
durante seus trabalhos na
Reserva.

TOTAL

DO

Implementação complementar

Pode ser implementada, desde
que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAA / MMA
Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada
(necessário definir meta e
indicador) - AMM
Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada
(necessário definir meta e
indicador) - AMM
Necessita ser implementada
(necessário definir meta e
indicador) - AMA
Em circunstância operacional
favorável deve ser implementada
(necessário definir meta e
indicador) - AMM
Necessita ser implementada
(necessário definir meta e
indicador) - AMA
Necessita ser implementada
(necessário definir meta e
indicador) - AMA

Estruturar e implementar sistemas de
informação para assegurar a integração de
dados e disponibilização de informações

Total

%

1

33%

1 33%

Implementação estratégica
67%

1

33%

2

100%

1 33%

Implementação complementar

Operacionalização

Elaborar e instalar sistema
digital de organização e
busca de documentos,
17
publicações, vídeos e
imagens arquivados na
Unidade.

A

B

A

Necessita ser implementada,
mas sua adoção pode ser
flexionada (necessário definir
meta e indicador) - ABA

Pesquisa e
Monitoramento

Manter arquivo digital e em
papel das autorizações e
relatórios de projetos de
38
pesquisa, bem como de
publicações científicas
relacionadas à unidade.

M

M

A

Pode ser implementada, desde
que não comprometa a
implementação de ações
estratégicas - MAA / MMA
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Objetivo Estratégico: Incrementar o quadro de pessoal de
forma a garantir a consolidação do Instituto
Requisito de operacionalização deve ser revisto rapidamente - AAB
/ AMB
Incrementar o quadro
de pessoal de forma
a garantir a
consolidação do
Instituto

Operacionalização

Objetivo Estratégico: Ampliar os recursos orçamentários e
financeiros
Requisito de operacionalização deve ser revisto oportunamente ABB / MAB / MMB

Ampliar os recursos
orçamentários e
financeiros

Operacionalização

%

1

50%

A

DE

MA N E J O

NA

G ES T ÃO ES T RAT ÉG I CA

DA

R E S E R V A B I O L ÓG I C A

D AS

PERO BAS

1 50% 100%

A

B

Monitoria

Requisito de operacionalização
deve ser revisto rapidamente AAB / AMB

Ampliar os recursos orçamentários e
financeiros

Total

%

1

100%

Fazer gestão junto às
prefeituras de Cianorte e
Tuneiras do Oeste para
aplicação, na Rebio das
15
Perobas, de parte do ICMS
Ecológico recebido pelos
municípios devido à
existência dela.

PLANO

Incrementar o quadro de pessoal de forma a
garantir a consolidação do Instituto

Total

Dotar a Reserva Biológica
das Perobas de quadro de
11 pessoal adequado para o
bom funcionamento da
unidade.

DO

M

1 100% 100%

M

B

Monitoria

Requisito de operacionalização
deve ser revisto oportunamente ABB / MAB / MMB
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DO

PLANO

DE

MA N E J O

NA

G ES T ÃO ES T RAT ÉG I CA

DA

R E S E R V A B I O L ÓG I C A

D AS

PERO BAS

APÊNDICE C – Quadro geral de ações constantes nos Programas de Manejo

Implementação
estratégica

Implementação condicionada à
circunstância operacional favorável

Implementação
complementar

Monitoria

TOTAL

TOTAL

23%

26%

33%

19%

100%

Operacionalização

38%

28%

14%

21%

100%

30%

45%

15%

10%

100%

8%

17%

58%

17%

100%

19%

9%

53%

19%

100%

11%

18%

68%

4%

100%

Proteção e
Manejo
Pesquisa e
Monitoramento
Educação
Ambiental
Integração com
Entorno
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DO

PLANO

DE

MA N E J O

NA

G ES T ÃO ES T RAT ÉG I CA

DA

R E S E R V A B I O L ÓG I C A

D AS

PERO BAS

APÊNDICE D – Classificação das ações constantes nos Programas de Manejo
Diagnóstico das ações planejadas: Planejamento completo

Total

%

Necessita ser implementada em caráter emergencial - AAA

15

12%

Necessita ser implementada - AMA

12

10%

1

1%

16

13%

14

11%

2

2%

20

16%

Necessita ser implementada, mas sua adoção pode ser
flexionada - ABA
Em circunstância operacional favorável deve ser implementada
em caráter emergencial – AAM
Em circunstância operacional favorável deve ser implementada
– AMM
Em circunstância operacional favorável deve ser
implementada, mas sua adoção pode ser flexionada – ABM
Pode ser implementada, desde que não comprometa a
implementação de ações estratégicas - MAA / MMA
Em circunstância operacional favorável pode ser
implementada, desde que não comprometa a implementação de
ações estratégicas - MAM / MMM
Requisito de operacionalização deve ser revisto rapidamente AAB / AMB
Requisito de operacionalização deve ser revisto oportunamente
- ABB / MAB / MMB
Pouco relevante, deve ser revisada - MBA / MBM / MBB / BAA
/ BAM / BAB
Irrelevante, deve ser descartada - BMA / BMM / BMB / BBA /
BBM / BBB
TOTAL

Planejamento completo

20

16%

14

11%

9

7%

0

0%

0

0%

123

100%

Diagnóstico das ações planejadas: Operacionalização

Total

%

Necessita ser implementada em caráter emergencial - AAA

8

28%

Necessita ser implementada - AMA

2

7%

1

3%

6

21%

2

7%

0

0%

4

14%

0

0%

4

14%

2

7%

0

0%

0

0%

29

100%

Necessita ser implementada, mas sua adoção pode ser flexionada
– ABA
Em circunstância operacional favorável deve ser implementada em
caráter emergencial – AAM
Em circunstância operacional favorável deve ser implementada AMM
Em circunstância operacional favorável deve ser implementada,
mas sua adoção pode ser flexionada - ABM
Pode ser implementada, desde que não comprometa a
implementação de ações estratégicas - MAA / MMA
Em circunstância operacional favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a implementação de ações estratégicas MAM / MMM
Requisito de operacionalização deve ser revisto rapidamente - AAB
/ AMB
Requisito de operacionalização deve ser revisto oportunamente ABB / MAB / MMB
Pouco relevante, deve ser revisada - MBA / MBM / MBB / BAA /
BAM / BAB
Irrelevante, deve ser descartada - BMA / BMM / BMB / BBA / BBM /
BBB
TOTAL

28

23%

32

26%

40

33%

14

11%

9

7%

0

0%

Implementação estratégica

81%

Implementação condicionada
à circunstância operacional
favorável

Implementação
complementar

19%

Monitoria

Operacionalização

11

38%

8

28%

4

14%

4

14%

2

7%

0

0%

Implementação estratégica

79%

Implementação condicionada
à circunstância operacional
favorável

Implementação
complementar

21%

Monitoria
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Diagnóstico das ações planejadas: Proteção e Manejo

Total

%

Necessita ser implementada em caráter emergencial - AAA

4

20%

Necessita ser implementada - AMA

2

10%

0

0%

5

25%

4

20%

0

0%

2

10%

1

5%

2

10%

0

0%

0

0%

0

0%

20

100%

Diagnóstico das ações planejadas: Programa Pesquisa e
Monitoramento

Total

%

Necessita ser implementada em caráter emergencial - AAA

0

0%

Necessita ser implementada - AMA

1

8%

0

0%

0

0%

2

17%

0

0%

4

33%

3

25%

0

0%

2

17%

0

0%

0

0%

12

100%

Necessita ser implementada, mas sua adoção pode ser flexionada
- ABA
Em circunstância operacional favorável deve ser implementada em
caráter emergencial - AAM
Em circunstância operacional favorável deve ser implementada AMM
Em circunstância operacional favorável deve ser implementada,
mas sua adoção pode ser flexionada - ABM
Pode ser implementada, desde que não comprometa a
implementação de ações estratégicas - MAA / MMA
Em circunstância operacional favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a implementação de ações estratégicas MAM / MMM
Requisito de operacionalização deve ser revisto rapidamente - AAB
/ AMB
Requisito de operacionalização deve ser revisto oportunamente ABB / MAB / MMB
Pouco relevante, deve ser revisada - MBA / MBM / MBB / BAA /
BAM / BAB
Irrelevante, deve ser descartada - BMA / BMM / BMB / BBA / BBM /
BBB
TOTAL

Necessita ser implementada, mas sua adoção pode ser flexionada
- ABA
Em circunstância operacional favorável deve ser implementada em
caráter emergencial - AAM
Em circunstância operacional favorável deve ser implementada –
AMM
Em circunstância operacional favorável deve ser implementada,
mas sua adoção pode ser flexionada - ABM
Pode ser implementada, desde que não comprometa a
implementação de ações estratégicas - MAA / MMA
Em circunstância operacional favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a implementação de ações estratégicas MAM / MMM
Requisito de operacionalização deve ser revisto rapidamente - AAB
/ AMB
Requisito de operacionalização deve ser revisto oportunamente ABB / MAB / MMB
Pouco relevante, deve ser revisada - MBA / MBM / MBB / BAA /
BAM / BAB
Irrelevante, deve ser descartada - BMA / BMM / BMB / BBA / BBM /
BBB
TOTAL
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Proteção e Manejo

6

30%

9

45%

3

15%

2

10%

0

0%

0

0%

Implementação estratégica

90%

Implementação condicionada à
circunstância operacional favorável

Implementação complementar

10%

Monitoria

Pesquisa e Monitoramento

1

8%

2

17%

7

58%

0

0%

2

17%

0

0%

Implementação estratégica

83%

Implementação condicionada
à circunstância operacional
favorável

Implementação complementar

17%

Monitoria
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Diagnóstico das ações planejadas: Educação Ambiental

Total

%

Necessita ser implementada em caráter emergencial - AAA

0

0%

Necessita ser implementada - AMA

6

19%

0

0%

0

0%

3

9%

0

0%

10

31%

Necessita ser implementada, mas sua adoção pode ser flexionada
– ABA
Em circunstância operacional favorável deve ser implementada em
caráter emergencial - AAM
Em circunstância operacional favorável deve ser implementada –
AMM
Em circunstância operacional favorável deve ser implementada,
mas sua adoção pode ser flexionada - ABM
Pode ser implementada, desde que não comprometa a
implementação de ações estratégicas - MAA / MMA
Em circunstância operacional favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a implementação de ações estratégicas MAM / MMM
Requisito de operacionalização deve ser revisto rapidamente - AAB
/ AMB

DO

7

22%

3

9%

3

9%

0

0%

0

0%

TOTAL

32

100%

Diagnóstico das ações planejadas: Integração com Entorno

Total

%

Necessita ser implementada em caráter emergencial - AAA

3

11%

Necessita ser implementada - AMA

0

0%

0

0%

2

7%

3

11%

0

0%

10

36%

Requisito de operacionalização deve ser revisto oportunamente ABB / MAB / MMB
Pouco relevante, deve ser revisada - MBA / MBM / MBB / BAA /
BAM / BAB
Irrelevante, deve ser descartada - BMA / BMM / BMB / BBA / BBM /
BBB

Necessita ser implementada, mas sua adoção pode ser flexionada
– ABA
Em circunstância operacional favorável deve ser implementada em
caráter emergencial - AAM
Em circunstância operacional favorável deve ser implementada –
AMM
Em circunstância operacional favorável deve ser implementada,
mas sua adoção pode ser flexionada - ABM
Pode ser implementada, desde que não comprometa a
implementação de ações estratégicas - MAA / MMA
Em circunstância operacional favorável pode ser implementada,
desde que não comprometa a implementação de ações estratégicas MAM / MMM
Requisito de operacionalização deve ser revisto rapidamente - AAB
/ AMB
Requisito de operacionalização deve ser revisto oportunamente ABB / MAB / MMB
Pouco relevante, deve ser revisada - MBA / MBM / MBB / BAA /
BAM / BAB
Irrelevante, deve ser descartada - BMA / BMM / BMB / BBA / BBM /
BBB
TOTAL

9

32%

0

0%

1

4%

0

0%

0

0%

28

100%
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Educação Ambiental

6

19%

3

9%

17

53%

3

9%

3

9%

0

0%

Implementação estratégica

81%

Implementação condicionada
à circunstância operacional
favorável

Implementação
complementar

19%

Monitoria

Integração com Entorno

3

11%

5

18%

19

68%

0

0%

1

4%

0

0%

Implementação estratégica

96%

Implementação condicionada
à circunstância operacional
favorável

Implementação
complementar

4%

Monitoria
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APÊNDICE E – Incorporação das ações de manejo aos objetivos do Mapa Estratégico

RECURSOS
Adequar quadro de pessoal
(Operacionalização)
11. Dotar a Reserva Biológica das Perobas de quadro de pessoal adequado para o bom funcionamento da unidade,
conforme organograma e quadro 4.1. (p. 161 do Plano de Manejo).
Indicadores Gerais
 Número de funcionários lotados na Unidade.
Resultados Esperados
 Equipe ampliada e equipada para atuar na Reserva.
Ampliar recursos orçamentários e financeiros
(Operacionalização)
4.2. Buscar fontes de financiamento para a execução do projeto de sinalização.
5.1. Fazer gestão junto à Prefeitura de Tuneiras do Oeste para construção do Centro Ambiental.
5.2. Articular junto à Prefeitura utilização compartilhada do auditório, alojamentos, biblioteca e salas de aula e
cessão de espaço no Centro Ambiental para realização de exposições temporárias e permanente, abertas a
todo o público.
5.3. Buscar parcerias e fontes de recursos financeiros para equipar os laboratórios.
5.4. Articular junto à Prefeitura para que o tratamento dos efluentes do Centro
Ambiental a ser construído seja feito em estação com zona de raízes.
5.5. Articular junto à Prefeitura para que o Centro Ambiental seja mobiliado e equipado, na parte a ficar sob sua
responsabilidade.
6.1. Fazer gestão junto à Prefeitura de Cianorte para a cessão em comodato de escritório a ser construído no
perímetro urbano da Cidade juntamente com a Biblioteca Ambiental.
15. Fazer gestão junto às prefeituras de Cianorte e Tuneiras do Oeste para aplicação, na Rebio das Perobas, de parte
do ICMS Ecológico recebido pelos municípios devido à existência dela.
Indicadores Gerais
 Porcentagem de placas instaladas, considerando o total previsto em projeto.
 Área construída das instalações previstas.
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Resultados Esperados
 Unidade sinalizada.
 Sede, laboratórios e base de apoio, base operacional e Centro de Vivência em funcionamento.
Dotar a Unidade com equipamentos adequados
(Operacionalização)
13. Dotar a Reserva Biológica das Perobas de veículos e equipamentos para seu bom funcionamento.
13.1. Adquirir um trator com potência mínima de 65 cv, para atividades de prevenção e combate a incêndios e para
manutenção de trilhas e acessos.
13.2. Adquirir uma roçadeira e uma plaina com engate em trator, para atividades de prevenção e combate a
incêndios e para manutenção de trilhas e acessos.
13.3. Adquirir uma camionete com tração 4x4, com capacidade para cinco passageiros.
13.4. Adaptar uma das camionetes da unidade com kit de combate a incêndios contendo reservatório flexível,
motobomba e giroscópio com sirene.
13.5. Adquirir um veículo utilitário tipo van, com capacidade para 10 passageiros ou superior, motor a diesel, para
atuar no transporte de funcionários e pesquisadores.
13.6. Adquirir mobiliário e computadores para equipar a base de apoio em Cianorte e a Base Operacional na Zona
de Uso Especial.
Indicadores Gerais
 Quantidade de veículos e equipamentos adquiridos.
Resultados Esperados
 Equipamentos e veículos recomendados adquiridos, em funcionamento e com manutenção.
APRENDIZADO
Consolidar a gestão orientada para resultados
(Operacionalização)
18. Estabelecer rotina de reuniões da equipe, com frequência mínima quinzenal condicionada à existência de pauta
definida pela Chefia.
Indicadores Gerais
 Número de reuniões da equipe realizadas dentro da frequência prevista.
(Educação Ambiental)
54. Aprimorar o boletim mensal de notícias sobre a Reserva.
58. Fazer gestão junto à diretoria do ICMBio para hospedar página da Reserva no sítio do Instituto.
58.1. Migrar todo o conteúdo eletrônico de divulgação da Unidade, como o blog do Corpe e os boletins eletrônicos
da Reserva.
Indicadores Gerais
• Número de edições do boletim publicadas.
Resultados Esperados
• 12 edições mensais do boletim publicadas por ano.
Desenvolver e valorizar competências
(Operacionalização)
11.1. Promover a participação dos funcionários da Unidade em cursos e eventos de capacitação para os seguintes
temas: manejo e conservação da biodiversidade, fiscalização, prevenção e combate a incêndios florestais,
primeiros socorros, resgate em ambientes naturais, relações humanas, administração pública e marketing.
Resultados Esperados
 Equipe ampliada e equipada para atuar na Reserva.
Instalar sistema digital de organização e métodos
(Operacionalização)
17. Elaborar e instalar sistema digital de organização e busca de documentos, publicações, vídeos e imagens
arquivados na Unidade.
(Pesquisa e Monitoramento)
38. Manter arquivo digital e em papel das autorizações e relatórios de projetos de pesquisa, bem como de publicações
científicas relacionadas à Unidade.
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Indicadores Gerais
• Porcentagem de relatórios de pesquisas e publicações resultantes de projetos desenvolvidos na Reserva
cadastrados em arquivo.
Resultados Esperados
• Todos os relatórios de pesquisas e publicações resultantes de projetos desenvolvidos na Reserva organizados.
PROCESSOS INTERNOS
Buscar a consolidação territorial da Unidade
(Operacionalização)
1. Regularizar a situação fundiária da Reserva Biológica das Perobas por meio do mecanismo de compensação de
reserva legal e desapropriação direta.
1.1. Solicitar à Companhia Melhoramentos Norte do Paraná a localização georreferenciada dos marcos existentes
no interior e nos limites da Unidade.
1.2. Atuar em conjunto com o setor responsável pela regularização da situação fundiária para demarcar a Unidade
e encaminhar proposta de retificação do memorial descritivo do decreto de criação.
1.3. Fazer gestão junto ao Exército Brasileiro e às prefeituras para executar a demarcação da Unidade.
1.4. Desapropriar as propriedades particulares inseridas nos limites da Unidade e indenizar os proprietários na
forma da Lei, priorizando as áreas previstas para comporem a Zona de Uso Especial e a Zona de Uso
Extensivo.
4. Sinalizar a Reserva Biológica das Perobas.
4.1. Elaborar e executar projeto de sinalização, de acordo com as normas de identificação do ICMBio.
4.3. Instalar placas de informação de limites e de restrição do uso da área, até que o projeto seja implementado.
Indicadores Gerais
 Área incorporada ao patrimônio do ICMBio.
 Porcentagem de placas instaladas, considerando o total previsto em projeto.
 Porcentagem de trilhas em funcionamento, considerando o comprimento total.
Resultados Esperados
 75% da área da Unidade transferida para o patrimônio do ICMBio nos próximos cinco anos.
 Unidade sinalizada.
 Todas as trilhas mantidas e em funcionamento.
Apoiar e estimular pesquisas na Unidade
(Pesquisa e Monitoramento)
35. Apoiar e executar prioritariamente projetos de pesquisa nas seguintes linhas: fitossociologia e dinâmica populacional
de palmito-jussara Euterpe edulis e pinheiro-do-Paraná Araucaria angustifolia; epidemiologia de leishmaniose na região
da Unidade; análise de efeito de borda sobre a Rebio das Perobas e impactos ambientais do uso do fogo na colheita da
cana-de-açúcar.
39. Acompanhar em campo, sempre que possível, os pesquisadores que desenvolverem projetos na unidade,
oferecendo apoio logístico, considerando os recursos disponíveis na Unidade.
Indicadores Gerais
• Número de linhas prioritárias de pesquisas com projetos iniciados.
Resultados Esperados
• Projetos de pesquisas iniciados em todas as linhas prioritárias.
Consolidar a Proteção da Unidade
(Operacionalização)
8. Construir rede de trilhas no interior da Unidade.
8.2. Construir uma trilha para ligar a trilha 2 (ver figura 4.6) ao ribeirão Saquarema, na Zona Primitiva.
8.3. Construir uma trilha até o córrego Adelaide, a partir do prolongamento da trilha 4 na Zona Primitiva.
8.4. Construir uma trilha até o córrego Cheio, a partir da trilha 4 na Zona de Uso Especial.
9. Manter as trilhas existentes e a serem construídas em condições de funcionamento.
10. Instalar torre de observação na zona de uso especial, no local de coordenadas planas aproximadas 323383E e
7358019N.
16. Fazer gestão junto ao DNIT para que seja reduzido o impacto ambiental causado pela BR-487 sobre a Unidade,
notadamente o assoreamento de cursos d'água e a erosão do solo.
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16.1. Revisar a autorização emitida para o licenciamento da obra de pavimentação da BR-487 no trecho inserido na
Zona de Amortecimento da Reserva.
16.2. Em caso de asfaltamento, acompanhar o cumprimento das condicionantes presentes na autorização para o
licenciamento da obra.
Indicadores Gerais
 Porcentagem de trilhas em funcionamento, considerando o comprimento total.
 Quilômetros da estrada BR-487 adequadas para redução dos efeitos da erosão do solo.
Resultados Esperados
 Todas as trilhas mantidas e em funcionamento.
 Obras realizadas na BR-487 para redução dos impactos ambientais relacionados a erosão do solo.
(Proteção e Manejo)
21. Executar o projeto “Operação biXo”, de combate a caça, tráfico de animais e extração de palmito.
22. Estabelecer e executar rotina de fiscalização, incluindo a zona de amortecimento.
22.1. Manter a rotina de fiscalização em horário de expediente e incluir rondas e operações noturnas e em finais de
semana.
23. Criar e manter, atualizada, rotina de registro em livro de ocorrências de infrações ambientais no interior da unidade e
em sua zona de amortecimento.
24. Dar continuidade ao trabalho desenvolvido com a Polícia Federal e com o Batalhão de Polícia Militar Ambiental do
Paraná para as ações de fiscalização.
25. Dar continuidade ao trabalho desenvolvido com o Corpo de Bombeiros Militar do Paraná e com as unidades de
conservação próximas para as ações de treinamento, prevenção e combate contra incêndios florestais.
26. Elaborar e manter atualizado o protocolo de atendimento de emergências ambientais.
27. Fazer gestão junto ao DNIT para instalação de ao menos quatro radares para controle da velocidade do tráfego de
veículos no trecho da BR-487 inserido na Zona de Amortecimento da Unidade, em caso de asfaltamento.
28. Manter brigada contra incêndios florestais pelo período mínimo de seis meses durante o ano.
29. Construir e manter aceiros no interior da Unidade, aproveitando 15 Km de trilhas internas como aceiros, e na sua
Zona de Amortecimento.
30. Buscar parcerias junto às administrações municipais e iniciativa privada para implementar brigadas contra incêndios
permanentes e que possam atuar na Unidade.
30.1. Estimular a formação de brigadas voluntárias.
31. Monitorar as áreas de cultivo de cana-de-açúcar, consideradas áreas prioritárias para a prevenção contra incêndios,
com especial atenção durante o período de colheita.
31.1. Solicitar aos proprietários rurais da zona de amortecimento a abertura e manutenção de aceiros das áreas de
cultivo de cana-de-açúcar vizinhas a remanescentes florestais.
Indicadores Gerais
• Número de acampamentos e armadilhas desmontados no interior da Unidade.
• Número de dias de fiscalização realizada.
• Número de operações de proteção realizadas em conjunto com forças policiais.
• Número de brigadistas treinados e contratados anualmente.
• Área queimada no interior da Unidade.
Resultados Esperados
• Diminuição das atividades de caça e extração de palmito no interior da Unidade.
• Operações de proteção realizadas em conjunto com forças policiais.
• Brigada contra incêndios instalada e funcionando anualmente.
• Ausência de incêndios florestais no interior da Unidade.
(Integração com o Entorno)
62. Divulgar os limites da Reserva Biológica das Perobas e sua zona de amortecimento entre os proprietários rurais
vizinhos, bem como as normas e restrições impostas a esta área.
Indicadores Gerais
• Porcentagem dos proprietários rurais da zona de amortecimento informados sobre as normas e restrições impostas
a esta área e sobre os limites da Reserva.
Resultados Esperados
• 100% dos proprietários rurais da zona de amortecimento informados sobre as normas e restrições impostas a esta
área e sobre os limites da Reserva.
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Implantar sistemas de monitoramento
(Pesquisa e Monitoramento)
37. Buscar parceria com instituições de ensino e pesquisa para participação em ações de monitoramento.
40. Implantar o projeto aquaPerobas, de avaliação e monitoramento da qualidade ambiental no interior e na zona de
amortecimento da unidade.
41. Elaborar e executar projeto de monitoramento do impacto da visitação nas trilhas de educação.
41.1. Identificar os indicadores de impacto sobre as trilhas.
42. Elaborar e executar projeto de monitoramento do impacto do uso das trilhas de serviço da Zona de Uso Especial e
Zona Primitiva.
42.1. Identificar os indicadores de impacto sobre as trilhas.
43. Elaborar e executar projeto de monitoramento das ocorrências de predação de animais domésticos por carnívoros
selvagens e aves de rapina no entorno da Unidade.
43.1. Buscar parceria com Cenap e projeto Carnívoros do Iguaçu para elaboração e execução do projeto.
43.2. Treinar pessoal para a identificação das ocorrências de predação por carnívoros selvagens e aves de rapina.
43.3. Orientar pecuaristas, principalmente ovinocultores, sobre práticas de prevenção da predação do rebanho por
carnívoros selvagens e aves de rapina.
Indicadores Gerais
• Porcentagem de projetos de monitoramento propostos em operação.
Resultados Esperados
• Todos os projetos de monitoramento operando.
Estruturar fisicamente a Unidade
(Operacionalização)
7. Instalar uma base operacional na Zona de Uso Especial e um centro de vivência na Zona de Uso Extensivo da
Unidade, após a desapropriação do imóvel e incorporação ao patrimônio do ICMBio.
7.1. Instalar estação de tratamento de efluentes por zona de raízes para estas estruturas, na ZUESP.
7.2. Instalar sistema de comunicação via telefone e rádio na base operacional.
7.3. Elaborar e executar projeto para instalação de sistema de iluminação noturna na base operacional.
8.1. Construir uma trilha para formar um circuito com a trilha existente na Zona de Uso Extensivo, para visitação
com fins educacionais.
Indicadores Gerais
 Área construída das instalações previstas.
Resultados Esperados
 Sede, laboratórios e base de apoio, base operacional e Centro de Vivência em funcionamento.
 Todas as trilhas mantidas e em funcionamento.
BENEFICIÁRIOS
Ampliar a quantidade e qualidade dos serviços ofertados
(Operacionalização)
5. Instalar a sede administrativa e laboratórios da Unidade associada ao Centro Ambiental de Tuneiras do Oeste.
6. Instalar uma base de apoio em Cianorte.
12. Estabelecer programa de estágio e voluntariado de acordo com as normas internas do ICMBio.
19. Garantir a renovação do Termo de Reciprocidade firmado entre ICMBio e Fundação Cesumar para manter o
programa de rádio “Nas Ondas do Ambiente”, conforme Programa de Educação Ambiental.
20. Buscar junto à Fundação Cesumar inserção periódica de espaço informativo sobre conservação da Natureza na
programação da TV Cesumar, conforme o programa de Educação Ambiental.
Indicadores Gerais
 Área construída das instalações previstas.
Resultados Esperados
 Sede, laboratórios e base de apoio, base operacional e Centro de Vivência em funcionamento.
(Educação Ambiental)
45. Elaborar e implementar um projeto de visitação monitorada dentro da Reserva Biológica das Perobas.
46. Instalar e manter um circuito com duas trilhas para atividades de educação na Zona de Uso Extensivo.
46.1. Instalar equipamentos e sinalização nas duas trilhas de educação, de acordo com projeto a ser elaborado,
sendo que uma conduzirá à Casa da Árvore e a outra ao Portal das Perobas.
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47. Construir uma Casa da Árvore para atividades de contato com a natureza e pequenas exposições, de acordo com
projeto arquitetônico doado pelo departamento de arquitetura do Cesumar.
Indicadores Gerais
• Número de visitantes recebidos por ano no Centro Ambiental e no Centro de Vivência.
• Número de trilhas operando.
• Casa da Árvore construída.
Resultados Esperados
• 600 visitantes por ano atendidos no Centro Ambiental e Centro de Vivência.
• Duas trilhas de Educação Ambiental em operação.
• Casa da árvore em operação.
Implantar programas de estágios e voluntariado
(Operacionalização)
12. Estabelecer programa de estágio e voluntariado de acordo com as normas internas do ICMBio.
12.1. Firmar termos de cooperação com instituições de ensino superior para o funcionamento do programa de
estágio.
(Educação Ambiental)
52. Treinar estagiários para apoio às atividades da Reserva.
52.1. Efetivar os estágios por meio de instrumento legal.
52.2. Elaborar projeto de treinamento, acompanhamento e avaliação de estagiários durante seus trabalhos na
Reserva.
52.3. Divulgar o programa de estágios na Reserva.
53. Treinar voluntários para apoio às atividades da Reserva.
53.1. Elaborar projeto de treinamento, acompanhamento e avaliação de voluntários durante seus trabalhos na
Reserva.
Indicadores Gerais
• Número de estagiários e voluntários treinados.
Resultados Esperados
• Cinco estagiários atuando no apoio às atividades da Reserva.
• 30 voluntários atuando no apoio às atividades da Reserva.
Aumentar participação e efetividade do Conselho
(Integração com o Entorno)
61. Manter o funcionamento do Conselho Consultivo da Rebio das Perobas (Corpe).
61.1. Revisar a composição do Corpe a cada dois anos.
61.2. Manter a frequência de reuniões ordinárias conforme regimento interno.
61.3. Instalar câmaras técnicas em acordo com a Plenária e o regimento interno.
Indicadores Gerais
• Porcentagem de reuniões ordinárias do Conselho Consultivo realizadas.
Resultados Esperados
• Conselho Consultivo capacitado e atuando eficientemente.
AMBIENTE
Difundir conhecimento produzido na Unidade
(Pesquisa e Monitoramento)
36. Estimular os pesquisadores a divulgarem os resultados de suas pesquisas realizadas na Unidade para a
comunidade local, em linguagem acessível.
Resultados Esperados
• 60% dos resultados dos projetos de pesquisa concluídos na Reserva divulgados para a comunidade local.
(Educação Ambiental)
44. Implantar projeto de comunicação visual e divulgação, de acordo com as normas do ICMBio.
49. Oferecer oficinas de formação continuada aos professores da rede de ensino de Tuneiras do Oeste e Cianorte, em
Educação Ambiental e práticas de ensino em ambientes naturais.
50. Oferecer cursos relacionados à Educação Ambiental, conservação ambiental e prevenção e combate contra
incêndios florestais a agricultores do entorno da Unidade.
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50.1. Buscar parceria com o Senar/PR, Sindicatos Rurais e Sindicatos de Trabalhadores Rurais de Tuneiras do
Oeste e Cianorte para a realização dos cursos.
51. Realizar campanha educativa sobre predadores selvagens e domésticos.
51.1. Produzir material informativo.
51.2. Proferir palestras e organizar aulas de campo.
54.1. Distribuir o boletim às Prefeituras Municipais, às escolas e aos Conselhos Municipais de Meio Ambiente de
Cianorte e Tuneiras do Oeste, bem como aos conselheiros da unidade, sem prejuízo de outros possíveis
destinatários.
55. Manter o programa de rádio “Nas Ondas do Ambiente”, levado ao ar em parceria com a Rádio Universitária
Cesumar.
55.1. Buscar outras emissoras de rádio da região interessadas na reprodução do programa.
56. Realizar com a Fundação Cesumar inserção periódica de espaço informativo sobre conservação da Natureza na
programação da TV Cesumar.
57. Manter a coluna mensal “De Olho na Reserva” no jornal O Tuneirense.
59. Organizar um calendário de eventos, cursos e visitas, dentre outras ações de Educação Ambiental no entorno da
Unidade.
59.1. Convidar palestrantes especializados para atuarem nos eventos, cursos e atividades relacionadas à
conservação da Natureza, principalmente pesquisadores que trabalham na região.
60. Fazer gestão junto a universidades, IAP, Sema e outras unidades de conservação para viabilizar ao menos dois
seminários paranaenses de unidades de conservação.
Indicadores Gerais
• Número de professores capacitados.
• Número de agricultores instruídos.
• Campanha de informação sobre predadores iniciada.
• Número de edições do boletim publicadas.
• Número de edições do programa de rádio divulgadas.
• Inserções na programação da TV Cesumar formalizadas e em exibição.
• Número de edições da coluna no jornal O Tuneirense publicadas.
• Termo de reciprocidade firmado com a TV Cesumar.
• Número de seminários realizados.
Resultados Esperados
• 100 professores das redes de ensino de Cianorte e Tuneiras do Oeste capacitados.
• 80 agricultores de Cianorte e Tuneiras do Oeste instruídos em Educação Ambiental, conservação ambiental e
prevenção e combate contra incêndios florestais.
• Uma campanha de esclarecimento sobre predadores selvagens e domésticos iniciada.
• 12 edições mensais do boletim publicadas por ano.
• Edições do programa de rádio divulgadas semanalmente.
• Edições da coluna no jornal O Tuneirense publicadas mensalmente.
• Inserções na programação da TV Cesumar formalizadas e em exibição.
• Dois seminários estaduais de unidades de conservação realizados.
• Termo de reciprocidade firmado com a TV Cesumar.
(Integração com o Entorno)
68. Articular junto à Prefeitura de Tuneiras do Oeste a instalação de um centro de atendimento ao turista, bem como de
um espaço de mostra de artesanato no Centro Ambiental custeado pela Prefeitura ou outros parceiros.
69. Participar dos fóruns de discussão local e regional de políticas públicas.
Indicadores Gerais
• Número de participações em fóruns de discussão local e regional de políticas públicas.
Resultados Esperados
• Participação em 2 fóruns de discussão local e regional de políticas públicas.
Reduzir a presença de espécies exóticas
(Proteção e Manejo)
32. Elaborar e executar projeto de monitoramento, controle e erradicação de espécies exóticas, com ênfase naquelas
com potencial invasor.
32.1. Mapear a presença de espécies exóticas na Unidade.
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33. Elaborar e executar projeto de controle de lianas para manejo do efeito de borda.
34. Elaborar e executar projetos de recuperação de áreas degradadas para a Zona de Recuperação.
34.1. Viabilizar parceria com instituições de ensino superior e pesquisa para a elaboração e execução dos projetos.
34.2. Controlar as populações de samambaias nas áreas que estiverem em processo de recuperação.
Indicadores Gerais
• Porcentagem de área com espécies exóticas e invasoras controladas ou erradicadas, considerando a área total com
ocorrência identificada destas.
• Porcentagem de áreas degradadas em processo induzido de recuperação, considerando o total.
Resultados Esperados
• 80% das espécies exóticas e invasoras controladas ou erradicadas.
• 20% das áreas degradadas dentro da Unidade em processo induzido de recuperação.
Incentivar práticas menos impactantes
(Educação Ambiental)
48. Apoiar projetos de educação ambiental desenvolvidos nos municípios de Cianorte e Tuneiras do Oeste.
Indicadores Gerais
• Número de projetos de educação ambiental apoiados.
Resultados Esperados
• Dois projetos de educação ambiental desenvolvidos nos municípios de Cianorte e Tuneiras do Oeste apoiados.
(Integração com o Entorno)
67. Promover, em parceria com outras instituições, cursos de capacitação para atividades relacionadas à confecção de
artesanato, ao turismo rural e ao ecoturismo.
67.1. Articular junto ao Sebrae e outras instituições para realização de cursos de capacitação e extensão para os
moradores dos municípios de Cianorte e Tuneiras do Oeste de acordo com sua vocação e potencialidade.
67.2. Dar preferência a cursos que estimulem a agregação de valor aos produtos regionais.
70. Estimular a prática de atividades agrícolas ecologicamente sustentáveis na região.
70.1. Apoiar as atividades agrossilvipastoris no entorno.
70.2. Oferecer cursos de práticas agrícolas de menor impacto ambiental por meio de parcerias.
70.3. Incentivar os produtores a buscar a certificação dos seus produtos junto a certificadoras ambientais, visando à
melhor qualificação e comercialização da sua produção.
71. Incentivar e apoiar ações que fomentem a prática de turismo na Natureza (ecoturismo, turismo de aventura, turismo
rural, dentre outras categorias) na região da Unidade.
Indicadores Gerais
• Número de pessoas capacitadas em cursos de alternativas econômicas de menor impacto ambiental, como
confecção de artesanato, ao turismo rural e ao ecoturismo.
• Número de projetos apoiados de prática de atividades agrícolas ecologicamente sustentáveis na Região da
Unidade.
• Número de ações apoiadas que fomentem a prática de turismo na Natureza na Região da Unidade.
Resultados Esperados
• 50 pessoas capacitadas em cursos de alternativas econômicas de menor impacto ambiental, como confecção de
artesanato, ao turismo rural e ao ecoturismo.
• Implementação de projetos de prática de atividades agrícolas ecologicamente sustentáveis na Região da Unidade.
• Implementação de ações que fomentem a prática de turismo na Natureza na Região da Unidade.
Contribuir para o aumento da qualidade ambiental
(Operacionalização)
2. Fazer gestão junto ao setor responsável do ICMBio para encaminhar proposta de ampliação da Zona de
Amortecimento da Reserva.
Indicadores Gerais
 Processo administrativo aberto e sendo acompanhado em relação a proposta de ampliação da Zona de
Amortecimento.
Resultados Esperados
 Proposta de ampliação da Zona de Amortecimento elaborada e encaminhada.
(Integração com o Entorno)
64. Incentivar o uso de ETE com tratamento por zona de raízes nas propriedades rurais que não dispõe de coleta e
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tratamento de efluentes no entorno da Unidade.
65. Apoiar ações que promovam a destinação correta dos resíduos sólidos no entorno da Unidade.
66. Estimular e apoiar a recuperação de áreas de preservação permanente associadas a cursos d'água no entorno, a
montante da Unidade.
66.1. Identificar instituições parceiras que possam auxiliar nesta atividade e envolvê-las na execução.
72. Incentivar e prestar apoio técnico à criação de RPPN e outras unidades de conservação na Região da Reserva.
Indicadores Gerais
• Número de estações de tratamento de efluentes em operação.
• Número de projetos de destinação correta dos resíduos sólidos no entorno da Unidade apoiados.
• Porcentagem das áreas de preservação permanente associadas a cursos d'água no entorno e degradadas, a
montante da Unidade, com processo de recuperação iniciado.
• Número de unidades de conservação na Região da Unidade atuando em conjunto com a Reserva.
Resultados Esperados
• Ampliação do tratamento de efluentes no entorno da Unidade.
• Projetos de destinação correta dos resíduos sólidos no entorno da Unidade apoiados.
• 50% das áreas de preservação permanente associadas a cursos d'água no entorno e degradadas, a montante da
Unidade, com processo de recuperação iniciado.
• Criação de unidades de conservação na Região da Unidade.
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ANEXOS

ANEXO 1 – Portaria No 507, de 20 de dezembro de 2002
O MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no
Decreto n° 4.118, de 7 de fevereiro de 2002 e,
Considerando que bioma Mata Atlântica é patrimônio nacional, nos termos do § 4°, do art. 225 da Constituição e que o
uso de seus recursos naturais deve ser feito de forma a preservar o meio ambiente;
Considerando o disposto na Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA n° 278, de 24 de maio de
2001, que determina ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, a
suspensão das autorizações concedidas por ato próprio ou por delegação aos demais órgãos integrantes do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, para corte e exploração de espécies ameaçadas de extinção, constantes da
lista oficial daquele órgão, em populações naturais no bioma Mata Atlântica, até que sejam estabelecidos critérios
técnicos, cientificamente embasados, que garantam a sustentabilidade e a conservação genética das populações
exploráveis;
Considerando as diretrizes de proteção da Mata Atlântica, prevista no Decreto n° 750, de 10 de fevereiro de 1993, que
dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou nos estágios avançados e médio de
regeneração da Mata Atlântica;
Considerando que a Floresta Ombrófila Mista não está suficientemente representada em unidades de conservação do
Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC e o alto grau de biodiversidade e endemismo
ainda existentes nestas florestas;
Considerando que os remanescentes da Floresta Ombrófila Mista, fitofisionomia florestal do bioma Mata Atlântica, estão
extremamente fragmentados, com grande parte de seus remanescentes sob ameaça imediata de destruição; e
Considerando, por fim, os resultados de estudos realizados no âmbito do Programa Nacional de Biodiversidade,
executado pelo Ministério do Meio Ambiente, indicam que os remanescentes de florestas com araucária estão reduzidos
a menos de 1% da área original no Estado do Paraná, resolve:
Art. 1° São consideradas prioritárias para a criação de unidades de conservação federais, as áreas a seguir descritas:
I - área I, denominada Tuneiras do Oeste, com superfície aproximada de 7.000 hectares, localizada nos Municípios de
Tuneiras do Oeste e Cianorte, no Estado do Paraná, com a seguinte delimitação: inicia nas coordenadas geográficas
52,77 W e 23,84 S; segue em linha reta até as coordenadas geográficas 52,70 W e 23,84 S; segue em linha reta até as
coordenadas geográficas 52,70 W e 23,86 S; segue em linha reta até as coordenadas geográficas 52,73 W e 23,89 S;
segue em linha reta até as coordenadas geográficas 52,76 W e 23,91 S; segue em linha reta até as coordenadas
geográficas52,83 W e 23,88 S; segue em linha reta até as coordenadas geográficas 52,84 W e 23,87 S; segue em linha
retas até as coordenadas geográficas 52,84 W e 23,86 S; segue em linha reta até as coordenadas geográficas 52,82 W
e 23,84 S; segue até as coordenadas geográficas 52,82 W e 23,85 S; segue até as coordenadas geográficas 52,83 W e
23,86 S; segue até as coordenadas geográficas 52,82 W e 23,87 S; segue em linha reta até as coordenadas
geográficas 52,81 W e 23,86 S; segue em linha reta até as coordenadas geográficas 52,79 W e 23,86 S; segue em linha
reta até encontrar o ponto inicial do polígono, nas coordenadas geográficas 52,77 W e 23,84 S;
II - área II, denominada Candói, com superfície aproximada 7.000 hectares, localizada no Município de Candói, no
Estado do Paraná, com a seguinte delimitação: inicia nas coordenadas geográficas 52,00 W e 25,31 S; segue em linha
reta até as coordenadas geográficas 51,99 W e 25,33 S; segue em linha reta até as coordenadas geográficas 51,97 W e
25,33 S; segue em linha reta até as coordenadas geográficas 51,85 W e 25,42 S; segue em linha reta até as
coordenadas geográficas 51,91 W e 25,41 S; segue em linha reta até as coordenadas geográficas 51,92 W e 25,39 S;
segue em linha reta até as coordenadas geográficas 51,99 W e 25,37 S; segue até as coordenadas geográficas 52,02
W e 25,35 S; segue até as coordenadas geográficas 52,01 W e 25,32 S; segue em linha reta até encontrar o ponto
inicial do polígono, nas coordenadas geográficas 0 W e 25,31 S;
III - área III, denominada Guarapuava, com superfície aproximada de 120.000 hectares, localizada nos municípios de
Guarapuava, Inácio Martins e Cruz Machado, no Estado do Paraná, com a seguinte delimitação: inicia nas coordenadas
geográficas 51,40 W e 25,03 S; segue em linha reta até as coordenadas geográficas 51,32 W e 25,03 S; segue em linha
reta até as coordenadas geográficas 51,25 W e 25,07 S; segue em linha reta até as coordenadas geográficas 51,16 W e
25,26 S; segue em linha reta até as coordenadas geográficas 51,19 W e 25,31 S; segue em linha reta até as
coordenadas geográficas 51,13 W e 25,51 S; segue em linha reta até as coordenadas geográficas 51,13 W e 25,56 S;
segue em linha reta até as coordenadas geográficas 51,25 W e 25,57 S; segue em linha reta até as coordenadas
geográficas 51,31 W e 25,56 S; segue até as coordenadas geográficas 51,36 W e 25,51 S; segue até as coordenadas
geográficas 51,40 W e 25,42 S; segue até as coordenadas geográficas 51,33 W e 25,33 S; segue em linha reta até as
coordenadas geográficas 51,37 W e 25,22 S; segue em linha reta até as coordenadas geográficas 51,44 W e 25,14 S;
segue em linha reta até as coordenadas geográficas 51,45 W e 25,08 S; segue em linha reta até encontrar o ponto
inicial do polígono, nas coordenadas geográficas 51,40 W e 25,03 S;
IV - área IV, denominada Palmas, com superfície aproximada de 36.000 hectares, localizada no Município de Palmas,
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no Estado do Paraná, com a seguinte delimitação: inicia nas coordenadas geográficas 51,72 W e 26,30 S; segue em
linha reta até as coordenadas geográficas 51,69 W e 26,32 S; segue em linha reta até as coordenadas geográficas
51,65 W e 26,47 S; segue em linha reta até as coordenadas geográficas 51,73 W e 26,49 S; segue em linha reta até as
coordenadas geográficas 51,81 W e 26,49 S; segue em linha reta até as coordenadas geográficas 51,87 W e 26,44 S;
segue em linha reta até as coordenadas geográficas 51,88 W e 26,38 S; segue em linha reta até as coordenadas
geográficas 51,86 W e 26,35 S; segue em linha reta até as coordenadas geográficas 51,82 W e 26,33 S; segue até as
coordenadas geográficas 51,75 W e 26,30 S; segue em linha reta até encontrar o ponto inicial do polígono, nas
coordenadas geográficas 51,72 W e 26,30 S; e
V - todos os fragmentos florestais nativos da Floresta Ombrófila Mista primários e nos estágios médio e avançado de
regeneração, situados dentro da faixa de 10 quilômetros no entorno das áreas descritas nos incisos I a IV.
Art. 2° Cabe ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA a realização de
estudos técnicos preliminares e, quando for o caso, a consulta pública e os demais procedimentos administrativos
necessários à criação da unidade, além da implantação de medidas de proteção e recuperação das áreas descritas no
art. 1° desta Portaria.
Art. 3° O corte e supressão de espécies da flora nativa somente poderão ser autorizados em caráter excepcional,
quando necessários à realização de obras, projetos ou atividades de utilidade pública e práticas preservacionistas.
Parágrafo único - O corte e a supressão, no caso de utilidade pública, deverão ser precedidos de Estudo Prévio de
Impacto Ambiental.
Art. 4° Fica suspenso o plantio de espécies exóticas no interior e no entorno das áreas descritas nesta Portaria até que
sejam realizados estudos conclusivos e determinadas outras medidas de proteção e recuperação, sendo permitido o
reflorestamento com araucária e outras espécies nativas.
Art. 5° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
JOSÉ CARLOS DE CARVALHO
Publicada no DOU do dia 23/12/2002
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ANEXO 2 – Portaria No 176, de 7 de abril de 2003
Dá nova redação ao caput do art. 3 o e ao art. 4 o da Portaria n o 507, de 20 de
dezembro de 2002.
A MINISTRA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na
Medida Provisória n o 103, de 1 o de janeiro de 2003, nas Leis n os 6.938, de 31 de agosto de 1981, e 9.605, de
fevereiro de 1998, e nas Resoluções CONAMA n os 278, de 24 de maio de 2001, e 237, de 19 de dezembro de 1997,
resolve:
Art. 1o O caput do art. 3 o e o art. 4 o da Portaria n o 507, de 20 de dezembro de 2002, publicada no Diário Oficial da
União de 23 de dezembro de 2002, Seção 1, página 269, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 3o O corte e a supressão de espécies da flora nativa nas formações naturais existentes nas áreas descritas nos
incisos I a V do art. 1 o desta Portaria somente poderão ser autorizados em caráter excepcional, quando necessários à
realização de obras, projetos ou atividades de utilidade pública e práticas preservacionistas."
"Art. 4o Ficam suspensas a implantação e a expansão de áreas de reflorestamento com espécies exóticas no interior
das áreas descritas nos incisos de I a IV do art. 1 o desta Portaria até que sejam realizados estudos conclusivos e
determinadas outras medidas de proteção e recuperação.
Parágrafo único. As restrições previstas no caput deste artigo não se aplicam às atividades agrícolas, pecuárias e de
reflorestamento com espécies exóticas e nativas, nas áreas em que estas atividades já eram praticadas antes da
publicação desta Portaria."
Art. 2o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
MARINA SILVA – Ministério do Meio Ambiente
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ANEXO 3 – Boletim informativo da Federação da Agricultura do Paraná
Portaria federal pode travar agropecuárias regionais
Equívoco em uma portaria do Governo Federal que dispõe sobre a criação de quatro unidades de conservação federais
no Paraná pode provocar uma crise na agropecuária e economias regionais, inviabilizando a produção de soja, milho,
feijão, cana-de-açúcar e até mesmo florestamentos de pinus e eucaliptos em nada menos do que 16 municípios. O
presidente da Federação da Agricultura do Paraná (FAEP), Ágide Meneguette, já encaminhou ofício de alerta ao
presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros das áreas econômica, ambiental e fundiária, além de bancadas do
Congresso Nacional Assembléia Legislativa, solicitando gestões para que sejam sustados os efeitos do dispositivo.
Na avaliação da FAEP, se persistir a portaria, ficarão comprometidas a produção de 460 mil toneladas de
hortifrutigranjeiros, de 3,2 milhões de toneladas de grãos, 6,2 mil toneladas de carne, 23 mil/t de sementes e nada
menos do que 65,7 milhões de litros de leite. "As áreas reservadas para conservação envolvem milhares de produtores
rurais que ficarão sem poder trabalhar em suas propriedades já a partir da próxima colheita", adverte Meneguette.
Tudo começou no final do ano passado, em 20 de dezembro de 2002, quando o Ministério do Meio Ambiente baixou a
portaria nº 507, que relacionou como prioritárias para a criação de unidade de conservação, quatro áreas no Estado do
Paraná, situadas em Tuneiras do Oeste (75 mil hectares), Candói (91,5 hectares), Guarapuava (307,5 mil hectares) e
Palmas (174 mil hectares). As áreas são consideradas pertencentes à Mata Atlântica, que o governo deseja preservar.
O grande problema, destaca a FAEP, é que a mesma portaria 507 estabelece um entorno de 10 quilômetros para cada
uma das unidades de conservação onde "fica suspenso o plantio de espécies exóticos no interior e no entorno das
áreas descritas nesta portaria, até que sejam realizados estudos conclusivos e determinadas outras medidas de
proteção e recuperação".
Assim, as áreas com impedimento de cultivo de produções e atividades consideradas exóticas- que envolvem atividades
agro- pastoris – acabaram sendo estendidas para os municípios vizinhos de Tapejara, Cianorte, Araruna, Cantagalo,
Goioxim, Prudentópolis, Turvo, Irati, Inácio Martins, Bituruna, Coronel Domingos Soares e General Carneiro, podendo
influenciar gravemente as economias locais. "As áreas de entorno são em geral maiores que a área da própria unidade
de conservação e nelas estão contidas atividades agropastoris, florestais e até mesmo cidades inteiras", assinala o
presidente da FAEP.
Boletim Informativo nº 758, semana de 24 de fevereiro a 2 de março de 2003
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ANEXO 4 – Matéria do jornal Gazeta do Povo
Portaria 507 continua preocupando produtores rurais do Paraná
Prefeituras, lideranças agropecuárias e empresários do setor florestal do Paraná estão na expectativa sobre o pedido de
suspensão dos efeitos da Portaria nº 507/02. A proposta de suspensão foi apresentada pela FAEP em meados de
fevereiro, acompanhada de um alerta para o risco de comprometimento da agropecuária e da produção florestal de 16
municípios paranaenses do entorno das unidades de conservação federal criadas pela portaria federal.
A solicitação foi levada diretamente à ministra do Meio
Ambiente, Marina Silva, por uma comitiva de
empresários do setor florestal e produtores rurais
paranaenses. Os deputados paranaenses Max
Rosenmann e César Silvestre acompanharam a reunião
com a ministra e reforçaram o pedido dos
representantes do Paraná para a suspensão da
Portaria. Na semana passada, o assunto continuava em
âmbito do Ministério do Meio Ambiente, o órgão
responsável pela legislação ambiental.
As Unidades de Conservação (UC) do Paraná são uma
decisão recente do Governo Federal. Têm dois meses
de existência. Foram criadas por meio da Portaria
507/02 em Guarapuava, Palmas, Candói e Tuneiras do
Oeste, num total de 647,5 mil hectares. Nas quatro
áreas abrangidas e em um entorno de 10 quilômetros ao
redor de cada uma, foram vetados a exploração de
florestas e plantio de produtos agrícolas considerados
exóticos à Mata Atlântica. Estas faixas de preservação
e proteção representam grandes áreas que são maiores
do que o próprio território das unidades de conservação
federais. Nelas existem centenas de pequenas e médias
Área 1 - 75 mil ha; Área 2 - 91,5 mil ha; Área 3 - 307,5 mil ha; Área 4
propriedades rurais onde são cultivadas lavouras de
- 174 mil ha.
As áreas são consideradas pertencentes à Mata Atlântica, que o soja, trigo, milho, feijão, cana-de-açúcar, além de
reflorestamentos de eucaliptos e pinus e desenvolvidas
governo deseja preservar.
atividades de pecuária de corte e leite.
São trechos representativos das fortes economias regionais nas 16 cidades envolvidas. "As áreas reservadas para
conservação envolvem produtores rurais que não poderão trabalhar em suas propriedades", alerta preocupado o
presidente da FAEP, Ágide Meneguette. Para ele, a execução da Portaria 507 constituirá um equívoco que pode
diminuir a safra paranaense em 460 mil toneladas de hortifrutigranjeiros e 3,2 milhões de toneladas de grãos, entre
outros produtos da balança comercial estadual.
Além de Palmas, Candói, Guarapuava e Tuneiras do Oeste, a Portaria atinge os municípios de Tapejara, Cianorte,
Araruna, Cantagalo, Goioxim, Prudentópolis, Turvo, Irati, Inácio Martins, Bituruna, Coronel Domingos Soares e General
Carneiro. O encontro dos empresários dos setores de pinho e eucaliptos teve a presença do vice-presidente José
Alencar, do senador Osmar Dias, dos ministros do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando
Furlan; da Agricultura, Roberto Rodrigues ; e do Meio Ambiente, Marina Silva. O senador Osmar Dias ficou encarregado
de estudar a possibilidade de mudança da legislação.
Arquivo/imagem do jornal Gazeta do Povo de 20/02/03
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ANEXO 5 – Decreto de criação da Reserva Biológica das Perobas
DECRETO DE 20 DE MARÇO DE 2006
Cria a Reserva Biológica das Perobas, no Estado do Paraná, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da Constituição, e tendo em
vista o disposto no art. 10 da Lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000, e no Decreto n. 4.340, de 22 de agosto de 2002, e o
que consta do Processo n. 02001.002205/2005-68, DECRETA:
Art. 1. Fica criada a Reserva Biológica das Perobas nos Municípios de Tuneiras do Oeste e Cianorte, no Estado do
Paraná, com o objetivo de preservar os ecossistemas naturais existentes, com destaque para os remanescentes de
Floresta Estacional Semidecidual e sua fauna associada, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o
desenvolvimento de atividades controladas de educação ambiental.
Art. 2. A Reserva Biológica das Perobas tem os limites descritos a partir da Carta Topográfica de Cianorte, Folha SF.22Y-C-VI, em escala 1:100.000, editadas pela Diretoria do Serviço Geográfico do Exército, com o seguinte memorial
descritivo: inicia-se a descrição do memorial descrito da Reserva Biológica das Perobas a partir do ponto 0, de c.p.a.
318368 E e 7359944 N; segue em linha reta numa distância de 1558 metros até o ponto 1; do ponto 1, de c.p.a. 319158
E e 7361288 N, segue em linha reta numa distância de 1741 metros até o ponto 2; do ponto 2, de c.p.a. 319202 E e
7363029 N, segue em linha reta numa distância de 988 metros até o ponto 3; do ponto 3, de c.p.a. 318217 E e 7363108
N, segue em linha reta numa distância de 776 metros até o ponto 4, localizado na nascente do Córrego Ariranha; do
ponto 4, de c.p.a. 318465 E e 7363844 N, segue à jusante pela margem esquerda do referido córrego até o ponto 5,
localizado na sua confluência com o Rio dos Índios; do ponto 5, de c.p.a. 323399 E e 7367370 N, segue a montante
pela margem direita do Rio dos Índios até o ponto 6, localizado na confluência com um tributário sem denominação; do
ponto 6, de c.p.a. 323857 E e 7366429 N, segue a montante pela margem direita do tributário sem denominação até o
ponto 7; do ponto 7, de c.p.a. 324699 E e 7366486 N, segue em linha reta numa distância aproximada de 1025 metros
até o ponto 8; do ponto 8, de c.p.a. 324953 E e 7365439 N, segue em linha reta numa distância aproximada de 900
metros até o ponto 9, localizado na margem direita do Rio dos Índios; do ponto 9, de c.p.a. 324086 E e 7365267 N,
segue a montante pela margem direita do Rio dos Índios até o ponto 10, localizado na confluência com o Córrego
Cheio; do ponto 10, de c.p.a. 326851 E e 7360375 N, segue a montante pela margem direita do Córrego Cheio até o
ponto 11; do ponto 11, de c.p.a. 325182 E e 7358624 N, segue em linha reta numa distância aproximada de 1010
metros até o ponto 12; do ponto 12, de c.p.a. 324667 E e 7357749 N, segue em linha reta numa distância aproximada
de 1130 metros até o ponto 13; do ponto 13, de c.p.a. 325583 E e 7357094 N, segue em linha reta numa distância
aproximada de 860 metros até o ponto 14; do ponto 14, de c.p.a. 324798 E e 7356742 N, segue em linha reta numa
distância aproximada de 640 metros até o ponto 15; do ponto 15, de c.p.a. 324225 E e 7357086 N, segue em linha reta
numa distância aproximada de 4000 metros até o ponto 16, localizado na margem esquerda (sentido Tuneiras do Oeste
- Guaraitava) da Rodovia BR 487; do ponto 16, de c.p.a. 320919 E e 7354828 N, prossegue pela margem esquerda
(sentido Tuneiras do Oeste - Guaraitava) da Rodovia BR 487 até o ponto 17, localizado na margem direita do Córrego
Concórdia; do ponto 17, de c.p.a. 313556 E e 7357612 N, prossegue a montante pelo referido córrego até o ponto 18,
localizado na confluência do Córrego Concórdia com Córrego Mombuca; do ponto 18, de c.p.a. 312648 E e 7360222 N,
prossegue a montante pela margem direita do Córrego Concórdia até o ponto 19; do ponto 19, de c.p.a. 312830 E e
7360381 N, segue em linha reta numa distância de 2351 metros até o ponto 20; do ponto 20, de c.p.a. 314967 E e
7359400 N, segue em linha reta numa distância de 1246 metros até o ponto 21; do ponto 21, de c.p.a. 315492 E e
7360530 N, segue em linha reta numa distância de 2010 metros até o ponto 22, localizado na margem direita do
Córrego do Mazunguê; do ponto 22, de c.p.a. 317311 E e 7359674 N, prossegue a montante pela margem direita do
Córrego Mazunguê até o ponto 23; do ponto 23, de c.p.a. 317745 E e 7360262 N, segue em linha reta numa distância
de 699 metros até o ponto 0, início da descrição deste perímetro, perfazendo uma área aproximada de 8.716 hectares.
Pgrfo único. O subsolo das áreas descritas no caput deste artigo integram os limites da Reserva Biológica das Perobas.
Art. 3. A Reserva Biológica das Perobas será administrada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - IBAMA, que deverá adotar as medidas necessárias à sua efetiva proteção e implantação.
Art. 4. Fica estabelecido como zona de amortecimento o limite externo de quinhentos metros em projeção horizontal, a
partir do perímetro da Reserva Biológica das Perobas.
Art. 5. As terras contidas nos limites da Reserva Biológica das Perobas, de que trata o art. 2 deste Decreto,
pertencentes à União, serão cedidas ao IBAMA pela Secretaria do Patrimônio da União do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão, na forma da lei.
Art. 6. Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação pelo IBAMA, os imóveis rurais privados
existentes nos limites descritos no art. 2 deste Decreto, nos termos dos arts. 5, alínea "k", e 6 do Decreto-Lei n. 3.365,
de 21 de junho de 1941.
Parágrafo único. A Advocacia-Geral da União, por intermédio de sua unidade jurídica de execução junto ao IBAMA, fica
autorizada a promover as medidas administrativas e judiciais pertinentes, visando a declaração de nulidade de
eventuais títulos de propriedade e respectivos registros imobiliários considerados irregulares, incidentes na unidade de
conservação de que trata este Decreto.
Art. 7. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 20 de março de 2006; 185º da Independência e 118º da República.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Marina Silva
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ANEXO 6 – Mapa da Reserva Biológica das Perobas
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ANEXO 7 – Portaria de Criação do Conselho Consultivo da Rebio das Perobas
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
PORTARIA Nº 13, DE 8 DE FEVEREIRO DE 2010
O PRESIDENTE DO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE - INSTITUTO CHICO
MENDES, de acordo com o texto da Lei nº 11.516, de 28 de agosto de 2007, e no uso das atribuições que lhe são
conferidas pelo item IV do artigo 19, do Anexo I da Estrutura Regimental aprovada pelo Decreto 6.100, de 26 de abril de
2007, ambos publicados no Diário Oficial da União do dia subseqüente; Considerando o disposto no art. 29 da Lei nº
9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o Art. 225, § 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, que institui
o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza - SNUC e dá outras providências; Considerando os art.
17 a 20 do Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, que a regulamenta; Considerando o Decreto S/N, de 20 de
março de 2006, que criou a Reserva Biológica das Perobas, no Estado do Paraná; e, Considerando as proposições
apresentadas pela Diretoria de Unidades de Conservação de Uso Sustentável e Populações Tradicionais - DIUSP no
Processo ICMBio nº.02070.002761/2009-44, resolve:
Art.1º Criar o Conselho Consultivo da Reserva Biológica das Perobas, com a finalidade de contribuir com ações
voltadas à efetiva implantação e implementação do Plano de Manejo dessa Unidade e ao cumprimento dos seus
objetivos de criação.
Art.2º O Conselho Consultivo da Reserva Biológica das Perobas é composto pelos seguintes representantes dos
órgãos, entidades e organizações não-governamentais:
I - Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio - Reserva Biológicas das Perobas, sendo um
titular e um suplente;
II - Superintendência do IBAMA no Estado do Paraná, sendo um titular e um suplente;
III - Delegacia da Polícia Federal - DPF em Guaíra, sendo titular e Delegacia da Polícia Federal - DPF em Maringá,
suplente;
IV - Polícia Militar do Paraná - Batalhão de Polícia Ambiental - Força Verde, sendo um titular e um suplente;
V - 7° Batalhão de Polícia Militar - BPM, sendo titular e 11º Batalhão de Polícia Militar, suplente;
VI - Comando do Corpo de Bombeiros de Cianorte, sendo um titular e um suplente;
VI I - Instituto Ambiental do Paraná - IAP, sendo um titular e um suplente;
VIII - Superintendência de Desenvolvimento de Recursos Hídricos e Saneamento Ambiental - SUDERHSA, sendo um
titular e um suplente;
IX - Prefeitura Municipal de Tuneiras do Oeste, sendo um titular e um suplente;
X - Prefeitura Municipal de Cianorte, sendo um titular e um suplente;
XI - Conselho Municipal de Meio Ambiente de Cianorte - COMMA, sendo um titular e um suplente;
XII - Conselho Municipal de Meio Ambiente de Tuneiras do Oeste - COMMATO, sendo um titular e um suplente;
XIII - Companhia Melhoramentos Norte do Paraná - CMNP, sendo um titular e um suplente;
XIV - Universidade Estadual de Maringá - UEM, sendo um titular e um suplente;
XV - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR, sendo titular e Universidade Federal do Paraná - UFPR,
suplente;
XVI - Universidade Paranaense - UNIPAR, sendo um titular e um suplente;
XVII - Centro Universitário de Maringá - CESUMAR, sendo um titular e um suplente;
XVIII - Sindicato Patronal Rural de Tuneiras do Oeste, sendo titular e Sindicato Patronal Rural de Cianorte, suplente;
IXX - Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tuneiras do Oeste, sendo um titular e um suplente;
XX- Organização Central das Associações de Desenvolvimento Comunitário de Tuneiras do Oeste - OCADECTO,
sendo um titular e um suplente;
XXI - Federação da Agricultura do Estado do Paraná - FAEP, sendo um titular e um suplente;
XXII - Associação de Produtoras de Bioenergia do Estado do Paraná - Alcopar, sendo um titular e um suplente;
XXIII - Associação Comercial e Industrial de Cianorte - ACIC, sendo titular e Associação Comercial e Industrial de
Tuneiras do Oeste - ACITO, suplente;
XXIV - Departamento Municipal de Educação de Tuneiras do Oeste, titular, e Núcleo Regional da Educação de
Cianorte, suplente;
XXV - Departamento Municipal de Saúde de Tuneiras do Oeste, sendo titular, e Secretaria de Saúde de Cianorte,
suplente;
XXVI - Instituto Ambiental Parque das Perobas - IAPP, sendo titular e Instituto Morena Rosa, suplente;
XXVII - Rotary Club Internacional, sendo titular e Instituto de Pesquisas Ecológicas - IPE, suplente.
Parágrafo único - O chefe da Reserva Biológica das Perobas - ICMBio, será o representante da Unidade de
Conservação e presidirá o Conselho Consultivo.
Art.3º As atribuições dos membros, a organização e o funcionamento do Conselho Consultivo da Reserva Biológica das
Perobas serão fixados em regimento interno, elaborado pelos membros do Conselho e aprovado em reunião.
Parágrafo único. O Conselho Consultivo deverá elaborar seu Regimento Interno no prazo de até 90 dias, após a
publicação desta Portaria no Diário Oficial da União.
Art.4º Toda e qualquer alteração na composição do Conselho Consultivo deve ser registrada em Ata de Reunião
Ordinária da Assembléia Geral e submetida à decisão dessa Presidência.
Art.5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
RÔMULO JOSÉ FERNANDES BARRETO MELLO
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ANEXO 8 – Portaria de Aprovação do Plano de Manejo da Rebio das Perobas
Portaria Nº 39, de 27 de março de 2012
MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
DOU de 28/03/2012 (nº 61, Seção 1, pág. 142)

Aprovar o Plano de Manejo da Reserva Biológica das Perobas, no Estado do Paraná.
A PRESIDENTE SUBSTITUTA DO INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA
BIODIVERSIDADE - INSTITUTO CHICO MENDES, designada pela Portaria nº 411, de 29 de outubro de
2010, publicada no Diário Oficial da União do dia 1º de novembro de 2010, no uso das atribuições que lhe
são conferidas pelo art. 21, inciso I, do Anexo I do Decreto nº 7.515, de 8 de julho de 2011, publicado no
Diário Oficial da União do dia subsequente;
considerando o disposto na Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de
Unidades de Conservação da Natureza - SNUC;
considerando que a Reserva Biológica das Perobas, localizada no Estado do Paraná, atendeu ao art. 27 da
Lei nº 9.985, de 18 de junho de 2000, no que concerne a elaboração de seu Plano de Manejo; e
considerando que o art. 16 do Decreto nº 4.340, de 22 de agosto de 2002, prevê que o Plano de Manejo
aprovado deve estar disponível para consulta na sede da unidade de conservação e no centro de
documentação do órgão executor, resolve:
Art. 1º - Aprovar o Plano de Manejo da Reserva Biológica das Perobas, no Estado do Paraná.
Art. 2º - Tornar disponível o texto completo da Reserva Biológica das Perobas, no Estado do Paraná em
meio digital, na sede da Unidade de Conservação, Centro de Documentação e na página do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade.
Art. 3º - A Zona de Amortecimento da Reserva Biológica das Perobas estabelecida no art. 4º, do Decreto s/n
de 20 de março de 2006, poderá ser modificada por instrumento jurídico específico, conforme proposta de
zoneamento constante neste Plano de Manejo.
Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
SILVANA CANUTO MEDEIROS
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ANEXO 9 – Indicadores de Desempenho para a Reserva Biológica das Perobas

(Fonte: SIGE/ICMBio)
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ANEXO 10 – Indicadores de Acompanhamento para a Reserva Biológica das Perobas

(Fonte: SIGE/ICMBio)
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ANEXO 11 – Classificações do Diagnóstico e Priorização de Plano de Manejo

TIPO
AAA
AMA
ABA
AAM
AMM
ABM
MAA
MMA
MAM
MMM
AAB
AMB
ABB
MAB
MMB
MBA
MBM
MBB
BAA
BAM
BAB
BMA
BMM
BMB
BBA
BBM
BBB

Recomendação da monitoria
Necessita ser implementada em caráter emergencial (necessário definir meta e indicador) - AAA
Necessita ser implementada (necessário definir meta e indicador) - AMA
Necessita ser implementada, mas sua adoção pode ser flexionada (necessário definir meta e
indicador) - ABA
Em circunstância operacional favorável deve ser implementada em caráter emergencial (necessário
definir meta e indicador) - AAM
Em circunstância operacional favorável deve ser implementada (necessário definir meta e indicador) AMM
Em circunstância operacional favorável deve ser implementada, mas sua adoção pode ser flexionada
(necessário definir meta e indicador) - ABM
Pode ser implementada, desde que não comprometa a implementação de ações estratégicas - MAA /
MMA
Pode ser implementada, desde que não comprometa a implementação de ações estratégicas - MAA /
MMA
Em circunstância operacional favorável pode ser implementada, desde que não comprometa a
implementação de ações estratégicas - MAM / MMM
Em circunstância operacional favorável pode ser implementada, desde que não comprometa a
implementação de ações estratégicas - MAM / MMM
Requisito de operacionalização deve ser revisto rapidamente - AAB / AMB
Requisito de operacionalização deve ser revisto rapidamente - AAB / AMB
Requisito de operacionalização deve ser revisto oportunamente - ABB / MAB / MMB
Requisito de operacionalização deve ser revisto oportunamente - ABB / MAB / MMB
Requisito de operacionalização deve ser revisto oportunamente - ABB / MAB / MMB
Pouco relevante, deve ser revisada - MBA / MBM / MBB / BAA / BAM / BAB
Pouco relevante, deve ser revisada - MBA / MBM / MBB / BAA / BAM / BAB
Pouco relevante, deve ser revisada - MBA / MBM / MBB / BAA / BAM / BAB
Pouco relevante, deve ser revisada - MBA / MBM / MBB / BAA / BAM / BAB
Pouco relevante, deve ser revisada - MBA / MBM / MBB / BAA / BAM / BAB
Pouco relevante, deve ser revisada - MBA / MBM / MBB / BAA / BAM / BAB
Irrelevante, deve ser descartada - BMA / BMM / BMB / BBA / BBM / BBB
Irrelevante, deve ser descartada - BMA / BMM / BMB / BBA / BBM / BBB
Irrelevante, deve ser descartada - BMA / BMM / BMB / BBA / BBM / BBB
Irrelevante, deve ser descartada - BMA / BMM / BMB / BBA / BBM / BBB
Irrelevante, deve ser descartada - BMA / BMM / BMB / BBA / BBM / BBB
Irrelevante, deve ser descartada - BMA / BMM / BMB / BBA / BBM / BBB
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ANEXO 12 – Ata da XV Reunião do Corpe

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBIO
RESERVA BIOLÓGICA DAS PEROBAS
CONSELHO CONSULTIVO

Ata da 15º Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da Reserva Biológica das Perobas, realizada em 06/12/2012, às
14h00, no auditório do Sindicato Rural de Tuneiras do Oeste – PR.
O Presidente iniciou a reunião cumprimentando os presentes. Em seguida, apresentou a pauta:
Prestação de contas;
- Reavaliação do CORPE;
- Definição de Câmaras Técnicas;
- Planejamento e cronograma de reuniões para 2013;
- Consulta para elaboração do Mapa Estratégico da Rebio;
- Informes Gerais
1º item – Prestação de contas - SIGE
Carlos Giovanni apresentou aos conselheiros o Sistema Integrado de Gestão Estratégica (SIGE) do ICMBio, que já esta
em funcionamento em todas as unidades de conservação federais do Brasil. Exibiu os gráficos de desempenho da
Rebio das Perobas, incluindo as metas fixadas pela sede do ICMBio para a reserva no ano de 2012 – número de
voluntários, números de pesquisas realizadas, números de eventos e ações de Fiscalização e Educação Ambiental,
números de parcerias, apoio administrativo, vigilância (alarme), dias de fiscalização em campo, número de reuniões do
conselho realizadas, porcentagem de comparecimento às reuniões dos conselheiros.
2º item – Reavaliação do CORPE
Sobre o comparecimento dos conselheiros às reuniões, Carlos Giovanni consultou a plenária sobre eventuais
dificuldades dos conselheiros, como frequência, horário ou dia das reuniões. Assim, a conselheira Rosilene Luciana se
manifestou dizendo sobre as dificuldades com reuniões realizadas no período da noite, com horário e a distância,
chegaria muito tarde a sua residência. O restante do plenário concordou que este horário não seria apropriado. Sugeriu
Carlos Giovanni que as reuniões do conselho continuem sendo realizadas a cada dois meses.
3º item – Definição das Câmaras Técnicas
Carlos Giovanni informou que para a elaboração do plano de ação, deverá ser realizada uma oficina junto com os
conselheiros para definir a ordem de prioridades e ações. Propôs que a construção seja feita a partir das câmaras
técnicas: consolidação territorial, proteção, pesquisa, educação ambiental. Carlos Giovanni explicou que as câmaras
têm a atribuição de analisar e propor projetos que envolvem a Reserva, dentro da sua área específica.
4º Item – Planejamento e cronograma de reuniões para 2013
Ficou definido a primeira reunião do conselho ser realizada no dia 07 de fevereiro de 2013 em Tuneiras do Oeste, com o
objetivo de pedir a participação dos conselheiros para a construção do mapa estratégico. Ficou também para este mês
a definição da data da realização de oficina para a construção do plano de ação do CORPE.
5º item – Consulta para elaboração do Mapa Estratégico da Rebio
Carlos Giovanni mostrou modelo de gestão estratégica – Gestão baseada em processos e informações, os princípios
constitucionais, os fundamentos que geraram o Sistema de Gestão Integrada (SIGE) do ICMBio. Onde irá desenvolver
os componentes da gestão estratégica: missão, visão de futuro, objetivos, indicadores, metas, ações.
Carlos Giovanni pediu para os conselheiros elaborarem comentários sobre qual a missão, a razão de ser da Rebio das
Perobas, e qual a visão de futuro, o que queremos e como estaremos até 2016.
6º item – Informes gerais
Por fim, o conselheiro Maurício de Souza solicitou ao Carlos Giovanni, que quanto à movimentação de pesquisadores e
analistas ambientais em torno da Reserva, que seja avisado a sede da fazenda da companhia, para que não sejam
confundidos com pessoas não autorizadas. Carlos Giovanni também reforçou o recebimento de e-mail de confirmação
da participação ou a justificativa de ausência dos conselheiros.
Sem mais a tratar, Carlos Giovanni desejou aos conselheiros um Feliz Natal e um próspero ano novo a todos.
Deu-se por encerrada a sessão. Eu, Juliana Cavalini dos Santos, lavrei a presente ata, a qual subscrevo.
Tuneiras do Oeste – PR, 06 de dezembro de 2012.
Juliana Cavalini dos Santos
Secretária da Reserva Biológica das Perobas
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ANEXO 13 – Ata da XVI Reunião do Corpe

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – ICMBIO
RESERVA BIOLÓGICA DAS PEROBAS
CONSELHO CONSULTIVO

Ata da 16ª Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da Reserva Biológica das Perobas, realizada em 25/02/2013, às
14h00, no Sindicato Rural de Tuneiras do Oeste – PR.
O Presidente iniciou a reunião cumprimentando os presentes. Em seguida, apresentou a pauta: Construção do Mapa
Estratégico da Reserva Biológica das Perobas.
Carlos Giovanni relembrou o início da discussão do Mapa Estratégico da Reserva para o quadriênio 2013-2016, feito na
reunião anterior. Apresentou aplicação do mapeamento estratégico na gestão de Unidades de Conservação e a
aplicação do Plano de Manejo da Reserva Biológica das Perobas na Gestão Estratégica.
Em seguida foram apresentadas, para discussão, as propostas de missão enviadas por conselheiros. Considerando as
contribuições dos conselheiros, e após debate da plenária, definiu-se como missão da Reserva Biológica das Perobas
“Promover a difusão de conhecimento e garantir a integridade da biodiversidade do maior remanescente contínuo de
Mata Atlântica das regiões Norte e Noroeste do Estado do Paraná”.
As contribuições de conselheiros para a visão de futuro foram exibidas. Como consolidação das propostas, após debate
da plenária ficou estabelecida a seguinte visão de futuro para a Reserva: “Com consolidação territorial estabelecida, ser
referência regional em pesquisa e gestão de unidades de conservação”.
Quanto aos valores para orientar a gestão, Carlos Giovanni sugeriu os seguintes: Compromisso, Ética, Transparência,
Dinamismo e Participação. Em seguida, consultou os conselheiros presentes, que concordaram com os valores
propostos.
Após definição da missão, da visão de futuro e dos valores para orientar a gestão da Reserva, iniciou-se a análise da
aplicação do Plano de Manejo no Mapa Estratégico. Em seguida, Carlos Giovanni informou ter analisado as ações
previstas no plano quanto à importância frente aos objetivos propostos, emergência para minimização das ameaças e
capacidade atual de operacionalização. Lembrou que as ações estão agrupadas em 5 programas – Operacionalização,
Proteção e Manejo, Pesquisa e Monitoramento, Educação Ambiental e Integração com o Entorno.
Carlos Giovanni iniciou a identificação dos níveis estratégicos: Recursos, Aprendizado, Processos Internos,
Beneficiários e Ambiente. No nível Recursos, apresentou como objetivos estratégicos adequar o quadro de pessoal,
ampliar recursos orçamentários e financeiros e dotar a unidade de equipamentos adequados. No nível Aprendizado, os
objetivos estratégicos sugeridos foram consolidar a gestão orientada por resultados, desenvolver e valorizar
competências e instalar sistema digital de organização e métodos. No nível Processos Internos, buscar a consolidação
territorial, apoiar e estimular pesquisas na unidade, consolidar a proteção da unidade, implantar sistemas de
monitoramento e estruturar fisicamente a unidade. No nível Beneficiários, ampliar a quantidade e qualidade dos serviços
ofertados, implantar programas de estágio e voluntário, aumentar a participação e efetividade do Conselho. Por fim, no
nível Ambiente, difundir conhecimento produzido na unidade, reduzir a presença de espécies exóticas, incentivar
práticas menos impactantes e contribuir para aumento da qualidade ambiental.
Na sequência, Carlos Giovanni apresentou as ações já previstas no Plano de Manejo consideradas estratégicas,
associando-as a cada objetivo estratégico. De cada objetivo também foram apresentados os indicadores e os resultados
esperados. Os conselheiros foram convidados a analisar, a partir desta reunião, quais das ações listadas devem
permanecer consideradas estratégicas, ou quais ações não previstas devem ser incorporadas ao Mapa Estratégico.
Maurício de Souza lembrou a importância da definição da linha de prioridades, considerando a grande quantidade de
ações previstas.
Marcelo Caxambu observou que um dos objetivos específicos do Plano de Manejo é proteger o remanescente de
floresta com araucárias localizado no interior Reserva. Sugeriu que se adicione a proteção do remanescente de
cactáceas localizado na porção norte da unidade, identificado durante sobrevoo por ocasião da elaboração do Plano de
Manejo, como ação estratégica. Carlos Giovanni informou que este local não foi incluído no Plano de Manejo porque
não foi possível o acesso por terra àquele local para georreferenciamento e inclusão no plano, mas que isto será
considerado na definição do Mapa Estratégico.
Sobre o processo de consolidação territorial, tido como estratégico, e a implicação no repasse de ICMS Ecológico para
os municípios, Rubens explicou a necessidade de propriedade do imóvel pelo órgão gestor para o início dos repasses.
No entanto, apontou a possibilidade de discussão sobre este critério ser avaliado junto com as ações de manejo
realizadas para conservação da unidade, como existência de plano de manejo, conselho consultivo, operações de
proteção e projetos de pesquisa em andamento. Propôs-se a trazer mais informações sobre o tema.
Sem mais a tratar, deu-se por encerrada a reunião. Eu, Antonio Guilherme Cândido da Silva, lavrei a presente ata, a
qual subscrevo. Tuneiras do Oeste – PR, 25 de fevereiro de 2013.
Antonio Guilherme Cândido da Silva
Secretário Executivo do CORPE
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ANEXO 14 – Contribuições dos Conselheiros
Algumas contribuições de conselheiros na XV Reunião Ordinária do Conselho Consultivo da Reserva
Biológica das Perobas, em 6 de dezembro de 2012.
Na construção da Missão:
− “Conservar a unidade de conservação federal, mantendo incólume o bioma original desta região, com vistas a
preservar a própria vida para as gerações futuras”
− “Promover a conservação e divulgação da biodiversidade de mata atlântica e fauna associada no norte e noroeste
do Paraná”
− “Promover o conhecimento e a conservação das espécies do maior remanescente de mata atlântica no noroeste e
norte do Paraná”
− “Sermos todos responsáveis pela conscientização da população, através da Educação nas escolas, com palestras e
tudo mais”
− “Preservar e recompor o presente para que o futuro seja de interesse de todos”
− “Proteger a riqueza da biodiversidade existente na Reserva para as presentes e futuras gerações; a conscientização
da importância socioambiental e histórica deste patrimônio natural”
− “Proteger, preservar e difundir princípios conservacionistas do ecossistema existente na área e nas regiões de
abrangência”
− “Promover e incluir os jovens e adolescentes para que possam levar a um futuro melhor”
− “Para Educação Ambiental e Proteção; representar e defender os interesses da Reserva e do Entorno”
Na construção da Visão de Futuro:
− “Maior investimento da União, alocando mais servidores e materiais para a consecução de seu mister”
− “Representar uma ilha de biodiversidade de maior orgulho dos paranaenses e brasileiros”
− “Promover a conservação de espécies ameaçadas de extinção no Paraná e Brasil”
− “Até 2015 deveremos chegar ao patamar da preservação, ou seja, a área será totalmente cercada por fiscais,
visitantes, onde não haverá depredação e desmatamento nem caça e pesca, somente pesquisa de
universitários e turismo ecológico”
− “Modelo de Reserva para que sirva de exemplo para outras entidades”
− “Fator de desenvolvimento econômico e cultural para as comunidades que vivem nos municípios do entorno da
unidade, e referência de um modelo de preservação e integração entre Homem e Meio Ambiente”
− “Buscar, através da participação coletiva, meios para a sua sustentabilidade (econômica, financeira, social, cultural,
ambiental e fundiária)”
− “Unidade de pesquisa fortalecida; dobrar o número de pesquisas anualmente”
− “Manter a regularidade e focar nas áreas de mata ciliar”
− “Com uma participação em massa, poderemos alcançar mais objetivos, como exemplo um alojamento para que
possa receber os pesquisadores, para maiores descobertas entre animais e espécies”
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Serviço Público Federal
INSTITUTO CHICO MENDES DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE
RESERVA BIOLÓGICA DAS PEROBAS

AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DOIS MIL E TREZE DE NOSSO SENHOR.

______________________________

AVENIDA RIO DE JANEIRO, 308
TUNEIRAS DO OESTE – PARANÁ
CEP: 87450-000
TELEFONE: (44) 3653-1048
rebioperobas@icmbio.gov.br
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