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APRESENTAÇÃO 
  

A estrutura de apresentação do Volume II da revisão do Plano de Manejo da 

Flona do Tapajós, referente ao Planejamento da UC, procurou atender a estrutura 

proposta pelo Roteiro Metodológico para Planos de Manejo de Florestas Nacionais 

(ICMBIO, 2009), com algumas adaptações. Neste volume estão apresentadas as 

seguintes informações: 

• Visão Geral do Planejamento: apresenta de forma resumida os aspectos 

gerais do processo de planejamento e a metodologia adotada para a revisão 

do Plano de Manejo.  

• Histórico do Planejamento: resgata o histórico de planejamento e gestão da 

Flona do Tapajós, e o resumo da avaliação dos ciclos de gestão orientados 

pelo Plano Diretor (1996), Plano de Manejo (2005), até chegar a sua atual 

revisão em 2017.  

• Estratégias da Floresta Nacional do Tapajós: detalha a metodologia de 

planejamento estratégico utilizada para a revisão do plano de manejo, com a 

definição da Missão, Objetivos Específicos, Valores, Visão de Futuro, Análise 

Situacional, Objetivos Estratégicos e sua organização no Mapa Estratégico. 

• Zoneamento: apresenta o mapa de zoneamento, o mapa de cada zona e suas 

normas de gestão. 

• Normas Gerais: apresenta as normas gerais de manejo da Floresta Nacional 

do Tapajós divididas por temas. 

• Programas de Manejo: apresentação da estrutura dos Programas e 

Subprogramas. Posteriormente estão apresentados os objetivos de cada 

programa e as matrizes dos Subprogramas, com as ações propostas para o 

novo ciclo de gestão, com previsão de cronograma executivo e os resultados 

esperados. 

• Programa de Avaliação e Monitoramento de Efetividade de Gestão: 

apresenta-se os indicadores que deverão ser utilizados no monitoramento e 

avaliação da efetividade de gestão da Flona do Tapajós, com objetivo de tornar 

o planejamento menos rígido e mais adaptativo durante o novo ciclo de gestão.  
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1. VISÃO GERAL DO PLANEJAMENTO 
O planejamento de uma Unidade de Conservação tem como marco a Lei nº 

9.985, de 18/07/2000 e o Decreto nº 4.340, de 22/08/2002. Para o caso das Florestas 

Nacionais (Flonas), considera-se ainda o Decreto nº 1.298, de 27/10/1994 que 

regulamentou a categoria e o seu Decreto de Criação. 

A revisão do Plano de Manejo da Floresta Nacional do Tapajós foi realizada 

atendendo as diretrizes dos instrumentos legais supracitados, as diretrizes técnicas e 

administrativas do Edital de Chamamento Público ICMBio nº 01/2016 e o Roteiro 

Metodológico para Elaboração de Planos de Manejo de Florestas Nacionais (ICMBio, 

2009) com adaptações, para atender as especificidades da Flona do Tapajós.  

Sem dúvida a realidade de gestão da Flona do Tapajós é muito peculiar, e a 

UC ganhou grande destaque no atual ciclo de gestão (2005-2017) principalmente pelo 

advento do manejo florestal comunitário e pelo turismo. Uma análise pautada no atual 

contexto da UC foi importante para definir quais metodologias seriam adequadas para 

orientar o processo de revisão do Plano de Manejo e para que o produto aqui 

apresentado represente as reais necessidades de planejamento e gestão da Flona do 

Tapajós. 

O Plano de Trabalho proposto pelo Edital de Chamamento Público ICMBio 

01/2016 definiu as diretrizes e alguns procedimentos técnicos que deveriam ser 

observados durante o processo de revisão do Plano de Manejo da Flona do Tapajós. 

Além da revisão bibliográfica e outras formas de coleta de informação secundária, o 

Plano de Trabalho previa a realização de três oficinas de planejamento participativo 

exclusivamente com as comunidades da Flona do Tapajós, além de quatro reuniões 

técnicas abordando alguns temas de destaque na gestão da UC, tais como o manejo 

florestal, as cadeias produtivas, o turismo e as Terras Indígenas. Ao final do processo, 

foram realizadas cinco oficinas e quatro reuniões temáticas, aumentando o esforço de 

participação e coleta de informações primárias do processo. 

A elaboração do planejamento buscou ser estratégico e voltado para 

resultados. A metodologia utilizada para identificar os objetivos e estabelecer a lógica 

estratégica, com o seu desdobramento em programas, iniciativas e estruturas de 

medição do desempenho da Floresta Nacional do Tapajós foi o Balanced Scorecard 

ou BSC, proposto por Kaplan e Norton, citados por NEXUCS (2012). 

O Balanced scorecard ou Painel de Desempenho Balanceado é um modelo de 

gestão estratégica que auxilia na mensuração do progresso das organizações rumo à 

suas metas de longo prazo, a partir da tradução da visão de futuro em objetivos, 

indicadores e programas (ou projetos) estratégicos. No planejamento estratégico por 

meio do BSC busca-se ordenar as ideias para o estabelecimento de estratégias para 

intervenção na realidade organizacional. 

O planejamento está pautado nas condições necessárias para alcance da 

Visão de Futuro da Flona do Tapajós, com base na sua Missão, Objetivos Específicos 
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e Valores, que em conjunto formam suas Diretrizes Estratégicas. Dessa forma, dada 

a realidade atual da Unidade, foi traçado um Mapa Estratégico visando a 

implementação gradativa do Plano de Manejo e a melhoria da gestão da Unidade.  
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2. HISTÓRICO DO PLANEJAMENTO 
 

A Flona do Tapajós é uma das Unidades de Conservação mais antigas do 

bioma amazônico, e seu histórico de planejamento e gestão tem diversas passagens 

importantes que tomariam excessivo espaço de apresentação nessa seção do 

documento. É importante destacar que no atual Plano de Manejo da Flona do Tapajós 

(IBAMA, 2005) existe uma abordagem mais recente sobre o histórico de planejamento 

e gestão da UC que já considera como marco inicial o planejamento que contempla 

objetivos, programas e zoneamento, além da diversidade de temas que envolvem 

atualmente a gestão de uma UC e que devem estar contempladas na estrutura atual 

dos Planos de Manejo. 

Segundo o Plano de Manejo (IBAMA, 2005), o primeiro esforço de 

planejamento estruturado em formato de Plano de Manejo da Flona do Tapajós foi a 

elaboração do seu Plano Diretor. Este trabalho foi realizado em 1996, com recursos 

do Programa Piloto para a Proteção das Florestas Tropicais – PPG-7, através do 

Componente 4 do Programa de Apoio ao Manejo Florestal na Amazônia – ProManejo. 

A elaboração do Plano Diretor foi conduzida pelo Instituto de Manejo e Certificação 

Florestal e Agrícola – IMAFLORA, em cooperação com o IBAMA e Ministério do Meio 

Ambiente.  

O segundo esforço de planejamento para a UC foi a elaboração do seu Plano 

de Manejo. Produzido entre 2003 e 2005, o documento orientou a gestão da Flona do 

Tapajós entre 2005 e 2017. O histórico de elaboração do Plano de Manejo está bem 

relatado no documento, na seção onde apresenta a metodologia de elaboração. Ela 

envolveu esforços e participação de diversas instituições parceiras e comunidades, 

que constituíram um Grupo de Apoio. Foram realizadas diversas ações de 

diagnósticos de informações de campo e revisão bibliográfica, além de reuniões, 

oficinas e seminários de planejamento que contribuíram para a sistematização do 

documento.1 

O terceiro esforço de planejamento ocorreu em 2016, a partir do Edital de 

Chamamento Público ICMBio 001/2016, que teve como objeto firmar parceria, por 

meio de Acordo de Cooperação, para a realização de estudos técnico-científicos 

necessários para a revisão do Plano de Manejo da Floresta Nacional do Tapajós. A 

metodologia para a revisão do Plano de Manejo também foi apresentada, e todos os 

relatórios das oficinas e reuniões realizadas estão apresentadas no Volume III 

(ANEXOS). No escopo dos estudos necessários para o objeto do edital previa a 

apresentação de um Relatório de Avaliação e Monitoria do Plano de Manejo. 

Portanto, nos últimos 21 anos, a Flona do Tapajós passou por 3 processos de 

planejamento (Plano Diretor, Plano de Manejo, Revisão do Plano de Manejo), e 

                                                        
1 Plano de Manejo da Flona do Tapajós, Seção 1.2 Metodologia de Elaboração, p. 4-9. 
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consequentemente a UC teve dois ciclos de gestão orientados por planejamento, e 

que foram avaliados ao final de cada um dos ciclos de gestão. 

 

 

 

Figura 1 – Ciclos de gestão e avaliação do planejamento da Flona do Tapajós. 

Fonte: IDESAM (2018). 

 

Primeiro instrumento de planejamento da Flona do Tapajós, o Plano Diretor 

teve como foco a definição do zoneamento da UC como forma de fazer gestão dos 

conflitos fundiários com as comunidades ribeirinhas para as ações de manejo florestal. 

O documento apresentou um plano com 33 atividades distribuídas em 8 eixos: (i) 

desenvolvimento sustentável das comunidades ribeirinhas; (ii) vigilância e proteção; 

(iii) ecoturismo; (iv) prevenção ao fogo, à caça e pesca predatória; (v) manejo florestal 

em escala industrial; (vi) zona de uso indeterminado 2 ; (vii) fortalecimento 

administrativo; (viii) revisão do plano diretor e documentos complementares. 

O Plano Diretor vigorou entre os anos de 1996 e 2003, quando se iniciou o 

processo de elaboração do atual Plano de Manejo. No ano de 2002, uma equipe 

formada por técnicos do IBAMA e ProManejo avaliou o nível de implementação do 

Plano Diretor, conforme trecho reproduzido a seguir: 

  

Segundo a equipe, em 2003 o nível de implementação do plano Diretor 

estava em torno de 53%. Das 33 atividades propostas, apenas 6 foram 100% 

implementadas, a metade delas no âmbito do projeto de manejo florestal em 

escala industrial. (...) A falta de recursos humanos e materiais foi levantada 

                                                        
2 Um programa para tratar o uso de áreas que ficaram fora das zonas de uso comunitário. 
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como uma das dificuldades de atraso na implementação das atividades 

sugeridas pelo Plano Diretor.3 

 

No mesmo ano (2002), o ProManejo conduziu um trabalho de avaliação do 

manejo da Flona do Tapajós. 4  O sistema de avaliação considerou parâmetros 

ambientais, socioeconômicos, e institucionais a partir de alguns princípios, 25 critérios 

e 69 indicadores, divididos na área ambiental, socioeconômica e institucional. Na área 

ambiental foram mensurados 18 indicadores para 9 critérios distribuídos em 3 

princípios. A área socioeconômica considerou 27 indicadores para 11 critérios 

distribuídos em 3 princípios. Na área institucional foram mensurados 17 indicadores 

para 5 critérios de um princípio. A partir de uma metodologia de pontuação, adotou-

se 5 status de avaliação: (i) manejo insatisfatório; (ii) pouco satisfatório; (iii) regular; 

(iv) satisfatório; (v) muito satisfatório (PADOVAN, 2004). 

As dimensões ambiental e socioeconômica obtiveram avaliação classificada 

como manejo satisfatório. Ambas dimensões atingiram qualificação de 66% e 62,5% 

respectivamente. A dimensão institucional recebeu a menor qualificação, alcançando 

53%, equivalente a categoria regular. Obtiveram má avaliação indicadores 

relacionados ao planejamento da UC, como a ausência de um Plano de Manejo, e 

falta de estrutura organizativa para gestão da UC (PADOVAN, 2004). 

Ainda como resultado da avaliação foram propostas um conjunto de 

recomendações gerais e específicas para o planejamento e gestão da Flona do 

Tapajós.  

Algumas recomendações gerais foram: (i) adoção, em caráter emergencial, das 

medidas previstas para solucionar os problemas de regularização fundiária da área 

da Flona do Tapajós; (ii) adequação dos usos indevidos, como desmatamentos e 

expansão de áreas de pastagens; (iii) identificação e monitoramento de espécies 

indicadoras das condições ambientais, bem como de espécies de especial interesse 

para a conservação; (iv) capacitação de lideranças para a elaboração e 

gerenciamento de projetos de desenvolvimento compatíveis com a conservação da 

área; (iv) meios para a adequada gestão financeira da UC, estratégias para a captação 

e gestão de recursos; (v) estrutura organizacional (organização de registros de 

informações, definição de cargos e funções, organograma compatível com os 

objetivos de manejo e pessoal suficiente e capacitado) para a gestão da UC (IBAMA, 

2005). 

Além das recomendações gerais, foram feitas também recomendações 

específicas para 11 temas em que a avaliação identificou a necessidade de trabalhar 

planejamento e gestão. Os temas foram: (i) Conservação de Recursos Naturais; (ii) 

                                                        
3 IBAMA, 2005, p. 13. 

4  Frequentemente o termo “manejo” vem sendo empregado com o sentido/significado do termo 

“gestão”. 
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Regularização Fundiária, (iii) Patrimônio Histórico e Cultural, (iv) Monitoramento, (v) 

Zoneamento, (vi) Recuperação de Áreas Degradadas (vii) Fiscalização, (viii) Manejo 

para o desenvolvimento comunitário, (ix) Captação e gestão de recursos; (x) 

Planejamento e Gestão (Plano de Manejo, Recursos Humanos, Infraestrutura, etc.); 

(xi) Aspectos Jurídicos (IBAMA, 2005). 

Oito anos após o início da implementação do Plano de Manejo da Flona do 

Tapajós, é aberto no ICMBio o processo administrativo para a revisão do documento. 

Neste ano (2013), associações e moradores das comunidades da Flona do Tapajós e 

da Resex Tapajós-Arapiuns organizam uma manifestação para buscar um acordo 

com a presidência do órgão visando a aprovação do Plano de Manejo da Resex 

Tapajós-Arapiuns e a revisão do Plano de Manejo da Flona do Tapajós. 

Uma das motivações para a revisão do documento é a continuidade do manejo 

florestal comunitário. A atual Zona de Manejo Florestal Madeireiro foi manejada em 

todas as áreas que mantinham potencial. Conforme informações apresentadas no 

Volume I (Sub-Capítulo 5.2 – Uso dos Recursos Florestais), as últimas UPAs que 

seriam manejadas pela COOMFLONA, conforme seu vigente Plano de Manejo 

Florestal, foram anexadas a Terra Indígena Munduruku-Takuara, e não poderão mais 

ser utilizadas para esta finalidade, sendo necessário rever o zoneamento da UC para 

ampliar a Zona de Manejo Madeireiro5. 

Nos anos de 2014-2015 uma equipe de analistas e representantes de 

instituições parceiras produziram uma primeira avaliação sobre a implementação do 

Plano de Manejo, preenchendo a Matriz de Monitoria e Avaliação, instrumento 

utilizado pela Coordenação de Elaboração e Revisão de Planos de Manejo 

(COMAN/CGCAP/DIMAN/ICMBio) para avaliar a implementação das Unidades de 

Conservação Federais. A avaliação foi remetida a COMAN e passou a integrar o 

processo administrativo aberto para a revisão do Plano de Manejo. 

No mês de outubro de 2016, por meio do Edital de Chamamento Público 

ICMBio 001/2016, o Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da 

Amazônia – IDESAM, inicia o desenvolvimento das atividades para a revisão do Plano 

de Manejo. Durante o mês de outubro a equipe de gestão da Flona do Tapajós e o 

IDESAM atualizaram a avaliação da implementação do atual Plano de Manejo. Foram 

avaliadas a execução de 6 Eixos Programáticos, divididos em 14 Programas, 53 ações 

que se desdobravam em 292 atividades.  

O Relatório de Avaliação da Implementação do Plano de Manejo da Flona do 

Tapajós encontra-se no Volume III, Anexos VIII6. Ele avalia a implementação do Plano 

de Manejo sob o ponto de vista dos seus Eixos Programáticos, dos Programas e 

                                                        
5  Atualmente o novo Roteiro Metodológico para Elaboração de Planos de Manejo de Florestas 

Nacionais (ICMBIO, 2009) não distingue mais zona de uso madeireiro e não-madeireiro. Ele propõe 

uma Zona de Manejo Florestal, onde o uso múltiplo dos recursos florestais é possível de ser realizado. 

6 ANEXO VIII: Relatório de Avaliação da Implementação do Plano de Manejo da Flona do Tapajós. 
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Subprogramas, e também traz uma avaliação para cada ação proposta pelo 

documento.7 Por se tratar do fechamento de um ciclo de gestão, optou-se por resumir 

os resultados atingidos na implementação do Plano de Manejo atribuindo 3 (três) 

status de avaliação: “AÇÃO REALIZADA”, “AÇÃO PARCIALMENTE REALIZADA” e 

“AÇÃO NÃO REALIZADA”. O gráfico a seguir apresenta o panorama geral da 

avaliação na escala “Eixos Programáticos”. 

 

 

Figura 2 – Painel Geral de Implementação dos Eixos Programáticos. 

Fonte: IDESAM (2018). 

 

A partir da leitura do gráfico da figura 2, é possível relatar: 

• O Eixo Programático relativo a Gestão da UC foi aquele com maior 

percentual de ações realizadas. Poucas ações deste eixo, apenas 7%, não 

obtiveram nenhum avanço no atual ciclo de gestão; 

• O Eixo Programático Geração de Conhecimento teve a menor 

implementação, com 43% das ações não realizadas, e apenas 14% 

realizadas. O Eixo Programático Uso Público também teve baixa 

implementação; 

• O Eixo Programático Incentivo ao Desenvolvimento Comunitário teve 

todas as suas ações parcialmente realizadas, nenhuma ação realizada por 

completo, mas também nenhuma ação que não tenha sido ao menos 

parcialmente realizada. 

                                                        
7 A avaliação da execução a nível de “atividades” foi apresentada ao ICMBio a partir da atualização da 

Matriz de Monitoria e Avaliação, instrumento de avaliação da Coordenação de Elaboração e Revisão 

de Planos de manejo – COMAN/DIMAN que foi sendo atualizado desde 2014 pela equipe gestora.  
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• Os Eixos Programáticos de Proteção dos Recursos Naturais e de Manejo 

de Recursos Naturais tiveram desempenho de implementação similares, com 

equilíbrio entre os status de avaliação de suas respectivas ações.   

O Relatório de Avaliação e Monitoramento do Plano de Manejo 2005 está na 

íntegra no Volume III (ANEXOS), onde é possível verificar a avaliação também nas 

escalas Programas e Ações. 

Como resumo dos resultados das avaliações realizadas entre os ciclos de 

gestão, pode destacar-se: 

• O Eixo Programático relativo a Gestão da UC foi aquele com maior 

percentual de ações realizadas no atual ciclo de gestão, e foi justamente a 

dimensão com pior desempenho na avaliação realizada em 2002. No Plano 

de Manejo de 2005, este eixo abordava programas de regularização fundiária, 

consolidação do Conselho Consultivo, Cooperação Institucional, 

Administração e Infraestrutura. O único avanço não promovido pelo atual ciclo 

de gestão foi a sustentabilidade financeira da UC, sendo esta uma 

recomendação da avaliação de 20028; 

• O Eixo Programático de Geração do Conhecimento, e o Eixo 

Programático de Uso Público foram aqueles com menor desempenho na 

avaliação do atual ciclo de gestão. O resultado no Eixo Programático de 

Geração do Conhecimento foi influenciado pela baixa implementação do 

Programa de Monitoramento Ambiental. Vale ressaltar que uma das 

recomendações da avaliação de 2002 foi justamente a “identificação e 

monitoramento de espécies indicadoras das condições ambientais, bem como 

de espécies de especial interesse para a conservação”. 

• A falta de implementação do Programa de Interpretação e Educação 

Ambiental foi o principal causador da baixa avaliação do Eixo Programático 

de Uso Público. Vale ressaltar que nenhuma recomendação sobre Educação 

Ambiental foi feita pelas avaliações de 2002, porém no Plano de Manejo de 

2005 diversas ações foram propostas e não realizadas, tais como: Consolidar 

o Centro de Referência em Educação Ambiental – CEREA; Capacitar 

monitores em educação ambiental na Flona do Tapajós e entorno; Fortalecer 

parcerias com poder público dos municípios da área de abrangência da Flona; 

e Implementar um programa de manejo dos resíduos sólidos na UC. É 

necessário destacar também que nos dois ciclos de avaliação 2005 e 2017, a 

implementação das ações de Educação Ambiental teve baixo desempenho. 

• Em relação ao Eixo Programático de Proteção dos Recursos Naturais, a 

avaliação da implementação do Plano Diretor, em 2005 destacou os seguintes 

pontos: (i) extremidade norte é a porção onde os limites sofrem forte pressão 

                                                        
8  A recomendação de 2002 era desenvolver meios para a adequada gestão financeira da UC, 

estratégias para a captação e gestão de recursos. 
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do entorno e não são totalmente conhecidos pela comunidade; (ii) as ações 

de fiscalização de locais estratégicos (extremidade norte e São Jorge) e a 

conscientização da população local são fundamentais para que se respeitem 

os limites da UC; (iii) os cinco postos de controle instalados as margens da 

BR-163 não são suficientes para o devido controle da Unidade e se requer a 

construção de pelo menos outros dois em pontos estratégicos. O próprio 

Plano Diretor já indicava a necessidade de bases de controle no limite com o 

rio Tapajós. 

 

A metodologia adotada para revisão do Plano de Manejo da Floresta Nacional 

do Tapajós foi adaptada do Roteiro Metodológico para Elaboração de Planos de 

Manejo de Florestas Nacionais” (ICMBIO, 2009). O planejamento foi construído de 

modo participativo, incluindo diversos momentos de integração com servidores, 

moradores da Unidade, pesquisadores e o Conselho Consultivo.  

Em outubro de 2016 iniciaram-se as visitas técnicas da equipe do IDESAM para 

se familiarizar com a realidade da UC. Foram visitadas as áreas de manejo florestal, 

a agroindústria de polpas de frutas recém-inaugurada, a iniciativa de turismo 

comunitário da comunidade de Piquiatuba, o projeto de construção da pousada 

comunitária de Maguari, o artesanato de biojóias de Jamaraquá, a movelaria de 

Pedreira, o projeto agroflorestal da aldeia de Bragança, a região do rio Cupari e suas 

comunidades, entre outros locais. 

Entre outubro e novembro, a equipe do IDESAM e ICMBio realizaram quatro 

dias de reunião para finalizar a avaliação da implementação do Plano de Manejo da 

Flona do Tapajós. Foram ao todo avaliadas a execução de mais de 250 atividades 

que estavam propostas pela versão de 2005 do Plano de Manejo, gerando atualização 

da planilha de Monitoria e Avaliação, e um relatório com informações mais detalhadas 

sobre a implementação do planejamento proposto para a UC em 2005. 

Em fevereiro de 2017 iniciou-se o levantamento das informações necessárias 

para organização do volume de diagnósticos (Volume I) do Plano de Manejo da Flona 

do Tapajós, principalmente no que se refere a construção das seções relativas aos 

meios físico, biológico e socioeconômico. De forma geral, foram realizados 

levantamentos bibliográficos, pesquisa documental e entrevistas a informantes-chave 

sobre temas específicos. Algumas informações utilizadas também foram produzidas 

durante as oficinas e reuniões temáticas realizadas durante o processo. Vale ressaltar 

que no início de cada sessão das informações dos meios físico, biológico e 

socioeconômico, estão apresentadas as fontes utilizadas para os dados 

apresentados. 

Ainda em relação ao Volume I, praticamente toda seção que trata dos aspectos 

institucionais da gestão da Flona do Tapajós foi construída em reunião entre equipes 

do IDESAM e ICMBio.  
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A construção do Volume II da revisão do Plano de Manejo foi orientada por 

amplo processo participativo, baseado em oficinas e reuniões temáticas, em 

consonância com o Plano de Trabalho do Edital de Chamamento Público ICMBio 

01/2016. Foram realizadas 4 oficinas comunitárias, abrangendo todas as 

comunidades da Flona do Tapajós, além de uma oficina com pesquisadores, e quatro 

reuniões temáticas para debater as (i) cadeias produtivas, (ii) manejo florestal, (iii) 

turismo e (iv) a questão indígena na Flona do Tapajós. As oficinas e reuniões 

temáticas iniciaram-se em fevereiro e foram finalizadas no final do mês de maio de 

2017. Os relatórios das oficinas comunitárias, oficina de pesquisadores e reuniões 

temáticas estão no Volume III (ANEXOS).  

 

Quadro 1 – Cronograma de Oficinas e Reuniões Temáticas de Planejamento para a revisão do 

Plano de Manejo da Flona do Tapajós. 

ATIVIDADES Fev Mar Abr Mai 

Oficina de Planejamento Participativo comunidade de 

Piquiatuba 
X    

Oficina de Planejamento Participativo comunidade de 

Prainha II 
X    

Oficina de Planejamento Participativo comunidade de 

Jamaraquá 
X    

Oficina de Planejamento Participativo comunidade de São 

Francisco do Godinho, rio Cupari 
 X   

Oficina de Pesquisadores   X   

Reunião Temática sobre Manejo Florestal Comunitário    X  

Reunião Temática sobre Turismo     X 

Reunião Temática sobre Cadeias Produtivas    X 

Oficina de Planejamento Participativo com Aldeias 

Indígenas Takuara, Bragança e Marituba 
   X 

Fonte: IDESAM (2018). 

 

Foi realizada ainda duas reuniões internas de planejamento, ocorridas nos dias 

09 e 16 de outubro de 2018 com servidores e colaboradores da Flona do Tapajós para 

definição das diretrizes estratégicas (Missão, Visão de Futuro, Objetivos Específicos 

e Valores Organizacionais). Nestas reuniões também foi realizada a construção dos 

Objetivos Estratégicos a serem alcançados numa perspectiva de 10 anos, pelos 

servidores da Floresta Nacional do Tapajós, utilizando a metodologia de Balanced 

Scorecard. 
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Nas referidas reuniões, que foram mediadas pelo chefe da Flona, foi realizada 

a reavaliação da matriz FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças), 

elaborada em reuniões da Equipe de Planejamento do ICMBio e do IDESAM, no 

intuito de complementar ou reavaliar os aspectos abordados na referida análise. Este 

momento permitiu um nivelamento de entendimento relativo à análise situacional da 

Flona do Tapajós, no que se refere ao seu ambiente interno (Forças e Fraquezas) e 

ao seu ambiente externo (Oportunidades e Ameaças). Posteriormente a equipe da 

Flona do Tapajós elaborou os Objetivos Estratégicos, Mapa Estratégico e o 

agrupamento dos Objetivos Estratégicos nos Programas de Manejo. Dessa forma, a 

estratégia foi desdobrada em ações dentro dos programas de manejo a fim de que a 

Unidade alcance sua visão de futuro e cumpra a sua missão. 
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3. ESTRATÉGIAS DA FLORESTA NACIONAL DO 

TAPAJÓS 

3.1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

O Planejamento Estratégico da Floresta Nacional do Tapajós foi elaborado a 

partir da utilização de ferramentas metodológicas do Programa de Gestão para 

Resultados (NEXUCS, 2012), do Plano de Manejo da Floresta Nacional de Ipanema 

(ICMBio, 2017) e do Plano de Manejo da Floresta Nacional de Brasília (ICMBio, 2016).  

Segundo ICMBio (2017), as diretrizes estratégicas de uma Unidade de 

Conservação esclarecem seu papel na sociedade e estabelecem desafios e 

prioridades na gestão (Quadro 2). 

Quadro 2. Diretrizes estratégicas.  

 

MISSÃO 

 

A razão de existir da UC. 

A estrela guia. Um ideal a ser buscado para sempre. 

Traduz o objetivo geral em linguagem clara e acessível. 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Objetivos de caráter permanente, que detalham a missão. 

 

 

PRINCÍPIOS E 

VALORES 

 

O guia fundamental para a tomada de decisões (escolhas). 

É o balizamento para o processo decisório e comportamental 

da UC, no cumprimento de sua missão. 

Devem ser simples, claros, diretos e de fácil compreensão e 

ser de conhecimento de toda a UC. 

 

 

 

 

VISÃO DE 

FUTURO 

Representa uma situação futura altamente desejável pela 

UC, devendo ser compartilhada por todos os seus 

integrantes. 

Deve ser clara, objetiva, desafiadora e estar inserida num 

horizonte de tempo definido para sua consecução e também 

ser factível. 
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 A visão de futuro deve esclarecer a todos a direção as suas 

estratégias, oferecendo um foco, motivar e inspirar as 

pessoas a trabalharem em direção e a um estado comum. 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS 

A estratégia escolhida (prioridades de ação) para a 

materialidade da visão. 

Fonte: ICMBio (2017). 

 

A Missão, os Objetivos Específicos e os Valores definem a identidade e os 

objetivos de caráter permanente da Flona. Derivam de diplomas legais (Lei do SNUC, 

Decreto de Regulamentação do SNUC, Decreto de Regulamentação de Florestas 

Nacionais e Decreto de Criação), e de conhecimento de atributos e potenciais 

(vocação) da UC amplamente discutidas em oficinas participativas e reuniões 

temáticas.  

A Visão de Futuro e os Objetivos Estratégicos estabelecem as prioridades da 

Floresta Nacional do Tapajós para o alcance de sua Missão, a partir do conhecimento 

e juntas, as diretrizes estratégicas conferem constância à gestão, e contribuem para 

o sucesso da Floresta Nacional do Tapajós no atendimento dos interesses da 

sociedade e do meio ambiente, por meio da eficiência na produção de resultados 

desejáveis. 

A lógica para o planejamento estratégico da Floresta Nacional do Tapajós está 

pautada em seus atributos, diplomas legais e seguindo o organograma da figura 3, 

que define os programas a serem executados pela Gestão da UC. 
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Figura 3 - Fluxo de Planejamento Estratégico. 

Fonte: ICMBio (2018). 

 

3.1.1. Missão 

A Missão da Floresta Nacional do Tapajós foi definida com base na razão de 

ser da Unidade, nos resultados que deveriam ser buscados e para quem 

(interessados) e nas ações a serem realizadas para a sociedade voluntariamente, 

além das responsabilidades legais. 

A Missão explicita as funções mais relevantes de caráter ambiental e social a 

serem cumpridas pela Flona do Tapajós, por meio de uma gestão eficaz, formulada 

com base em conhecimentos e na percepção dos gestores, pesquisadores e 

sociedade quanto às potencialidades da UC no contexto regional, bem como nos 

princípios sociais que orientam sua gestão, e contempla os interesses prioritários da 

sociedade local. 

Missão da Floresta Nacional do Tapajós 

Conservar amostra representativa da floresta Amazônica no Baixo Tapajós, 

promover a pesquisa científica e o desenvolvimento socioambiental a partir do uso 

público e da gestão comunitária sustentável dos recursos florestais. 
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3.1.2. Objetivos Específicos 

Os objetivos específicos da Flona do Tapajós abordam os atributos e funções 

mais significativas da UC. Estes estão pautados nas seguintes diretrizes: a Lei 

9985/2000 em seus artigos n° 4 e 17, nos Decretos 1.298/1994 e 4.340/2002 e no 

conhecimento resultante das pesquisas científicas realizadas na UC. São de caráter 

permanente e detalham a Missão da UC: 

• Promover o manejo sustentável dos recursos florestais, madeireiro e não 

madeireiro, por comunidades tradicionais; 

• Fomentar a realização de pesquisas científicas em diversos campos do 

conhecimento, mas com ênfase na biodiversidade, clima e ciências florestais; 

• Recuperar áreas e ecossistemas degradados; 

• Promover a proteção de espécies da flora e da fauna silvestre nativas 

ameaçadas de extinção, tais como: Pau-rosa (Aniba rosaeodora), Mogno 

(Swietenia macrophylla), Peixe-boi-amazônico (Trichechus inunguis) e Coatá-

de-testa-branca (Ateles marginatus); 

• Proteger os recursos hídricos, especialmente as nascentes de importantes 

tributários de rios da região, como o rio Moju, tributário direto do rio Curua-una; 

• Conservar a beleza cênica das praias do rio Tapajós e de outros ambientes 

naturais; 

• Promover a visitação e as ações de educação e interpretação ambiental como 

instrumento estratégico da conservação;  

• Promover o turismo em contato com a natureza e com a cultura dos povos 

tradicionais;  

 

3.1.3. Valores 

Valores têm uma profunda influência na gestão da Flona do Tapajós e 

conferem à UC uma identidade reconhecida e valorizada por seus usuários e 

parceiros. Os valores moldam os padrões de relacionamento da Flona e são o 

balizamento para o processo decisório e comportamental da UC, no cumprimento de 

sua Missão.  

São valores fundamentais da Flona do Tapajós, na visão da equipe gestora e 

da sociedade: 

• Legalidade no cumprimento de suas atribuições; 

• Ética e transparência na gestão; 
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• Melhoria contínua na busca da eficácia, eficiência e efetividade na gestão; 

• Gestão participativa; 

• Respeito ao público, às relações interpessoais, profissionais e 

institucionais; 

• Comprometimento e engajamento de equipe; 

• União e respeito às decisões tomadas pela equipe da Flona do Tapajós; 

• Repartição de responsabilidades; 

• Inovação; 

• Geração de valor. 

3.1.4. Visão de Futuro 

A Visão de Futuro da Flona do Tapajós considera suas principais 

potencialidades, e estabelece a condição de implementação e funcionamento a ser 

alcançada em um horizonte de 10 anos, aproximadamente, visando ao atendimento 

das demandas da sociedade. Elaborada pela equipe da Flona, potencializa o alcance 

da Missão e o cumprimento dos Objetivos Específicos da UC, contribuindo para a 

orientação de esforços e sinergia da equipe na busca por realizá-la. 

 

Visão de Futuro da Floresta Nacional do Tapajós 

Ser modelo de Unidade de Conservação de uso sustentável, através da 

geração do conhecimento científico e do desenvolvimento socioambiental das 

populações tradicionais, promovido pelo turismo e manejo florestal comunitários. 

 

3.1.5. Objetivos Estratégicos 

Os objetivos estratégicos representam declarações expressas do que se 

pretende e se necessita realizar prioritariamente na gestão da Floresta Nacional do 

Tapajós para os próximos 10 anos. Estes foram definidos a partir da análise 

situacional da UC (item 3.1.6 abaixo), buscando-se identificar os resultados mais 

relevantes para materialização da Visão de Futuro, em cinco perspectivas da gestão: 

Meio Ambiente / Sociedade, Cidadãos / Usuários, Processos Internos, Aprendizado, 

Orçamento / Recursos. 
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3.1.6. Análise Situacional da Flona do Tapajós 

Após a definição das diretrizes estratégicas (Missão, Visão de Futuro e 

Valores), o imaginário que elas simbolizam, é então submetido a uma análise de 

consistência e viabilidade, com a consideração dos fatores internos e externos que 

potencialmente impulsonarão ou restringirão o seu alcance (NEXUCS, 2012). 

Neste item é feita uma análise da situação geral da Flona do Tapajós com 

relação aos fatores internos e externos que a impulsionam ou que dificultem a 

consecução dos objetivos da sua criação.  

Conforme apresentado pelo Diagnóstico, a gestão da UC é movimentada 

preponderantemente pelo manejo florestal comunitário, o turismo, os programas de 

pesquisa, nas ações de investimento no desenvolvimento comunitário, na proteção 

ambiental, e mais recentemente, pela necessidade de trabalhar a gestão territorial 

junto as Terras Indígenas. Com exceção a última questão ligada ao relacionamento 

com as Terras Indígenas, todos os demais temas da gestão da Flona supracitados 

(manejo, pesquisa, turismo ou proteção), estão associados aos objetivos gerais do 

SNUC, aos objetivos da categoria Florestas Nacionais, aos objetivos de criação da 

UC, ou transversalmente a todo o diagnóstico apresentado no Volume I.  

Considerando estas referências, e tomando como método a matriz FOFA, que 

permite organizar as forças e fraquezas internas, e as oportunidade e ameaças que 

estão presentes no ambiente externo a UC, a equipe de planejamento organizou 6 

matrizes, com os temas Proteção, Uso Público, Produção Sustentável, Manejo 

Madeireiro, Manejo Não Madeireiro e Pesquisa Científica. 

Quadro 3 - FOFA da Temática Proteção. 

MATRIZ FOFA TEMA PROTEÇÃO 

FORTALEZAS 

• EXISTÊNCIA DE BASES AVANÇADAS DE 

OPERAÇÕES EM POSIÇÕES ESTRATÉGICAS DA 

UC FACILITA SUA PROTEÇÃO; 

• IMPLANTAÇÃO DA BRIGADA DE INCÊNDIOS 

FLORESTAIS; 

• INFRAESTUTURA DE APOIO EM PARCERIA COM 

AS INSTALAÇÕES DOS PROJETOS DE 

PESQUISA E DO MANEJO FLORESTAL; 

• ACORDO DE GESTÃO REGRA CONDUTAS QUE 

SÃO AMEAÇAS POTENCIAIS PARA A 

CONSERVAÇÃO DA NATUREZA;  

• PARCERIA COM A FCFT E COOMFLONA PARA 

APOIO EM AÇÕES JUNTO AS COMUNIDADES; 

• LOCAIS QUE OCORREM ROUBOS DE MADEIRA 

SÃO CONHECIDOS. 

OPORTUNIDADES 

• APOIO DA COOMFLONA A PARTIR DA 

ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO 

PLANO DE PROTEÇÃO DAS ÁREAS DO 

MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO E 

ENTORNO; 

• COOPERAÇÃO COM ALDEIAS 

INDÍGENAS E FUNAI PARA A 

PROTEÇÃO E GESTÃO TERRITORIAL; 

• ACORDO DE PESCA DO RIO TAPAJÓS; 

• PRESENÇA DO IBAMA, DA FUNAI E DO 

BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR EM 

SANTARÉM. 
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FRAQUEZAS 

• FALTA DE RECURSO FINANCEIRO, 

OPERACIONAL E HUMANO PARA VIGILÂNCIA E 

FISCALIZAÇÃO; 

• FALTA DE INFRAESTRUTURA DE APOIO NA 

REGIÃO DO RIO CUPARI; 

• ÁREAS COM PREDISPOSIÇÃO NATURAL A 

INCÊNDIOS FLORESTAIS; 

• AUSÊNCIA DE PLANOS DE TEMAS ESPECÍFICOS 

DE GESTÃO: USO PÚBLICO E PROTEÇÃO;  

• EXPLORAÇÃO MADEIREIRA OCASIONA 

AFUGENTAMENTO E PERDA DE HABITATS DE 

ESPÉCIES AMEAÇADAS OU EM 

VULNERABILIDADE AMBIENTAL. 

AMEAÇAS 

• INCÊNDIOS FLORESTAIS CAUSADOS 

POR VETORES EXTERNOS (BR-163); 

• CAÇADORES EXTERNOS (NÃO-

MORADORES); 

• PRESSÃO SOBRE A FAUNA: TRÁFICO 

DE ANIMAIS SILVESTRES, PESCA 

PREDATÓRIA NO RIO TAPAJÓS E 

CAÇA DE QUELÔNIOS NA REGIÃO DO 

RIO CUPARI; 

• ROUBO DE MADEIRA EM ALGUMAS 

REGIÕES DA UC; 

• PROPAGAÇÃO DE AGROQUIMICOS 

APLICADOS EM PROPRIEDADES 

RURAIS NO ENTORNO DA BR-163; 

• CRESCIMENTO DEMOGRÁFICO NO 

ENTORNO SUL DA FLONA: EXPANSÃO 

AGRÍCOLA, MANEJO MADEIREIRO 

(PLANOS APROVADOS NA MARGEM 

DA FLONA);  

• GARIMPO E HIDRELÉTRICAS NO RIO 

CUPARI. 

Fonte: IDESAM (2018). 

 

Quadro 4 - FOFA da Temática Uso Público. 

MATRIZ FOFA PARA O TEMA USO PÚBLICO 

FORTALEZAS 

• DIVERSIDADE DE ELEMENTOS NATURAIS 

FAVORÁVÉIS A INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL: 

PRAIAS, FLORESTAS PRIMÁRIAS, IGARAPÉS, 

TRILHAS, OBSERVAÇÃO DE AVES, CANOAGEM, 

PESCA E DEMAIS EXPERIÊNCIAS DE 

RECREAÇÃO COM A NATUREZA QUE A UC 

PROPORCIONA; 

• MODO DE VIDA TRADICIONAL DO CABOCLO 

RIBEIRINHO E POPULAÇÕES INDÍGENAS É UMA 

ATRAÇÃO PARA ALGUNS VISITANTES 

(TURISMO CULTURAL); 

• COMUNIDADES ESTÃO CADA VEZ MAIS 

ORGANIZADAS PARA OPERAR SERVIÇOS DO 

OPORTUNIDADES 

• CONTRATO DE CONCESSÃO DO 

DIREITO REAL DE USO E O PLANO DE 

UTILIZAÇÃO PODEM SE 

TRANSFORMAR NUM INSTRUMENTO 

DE ORDENAMENTO DA CONDUTA DAS 

COMUNIDADES NA OPERAÇÃO DO 

TURISMO;   

• VISIBILIDADE DA FLONA DO TAPAJÓS 

COM A REALIZAÇÃO DA JUNGLE 

MARATHON PODE AJUDAR A ATRAIR 

OUTROS EVENTOS; 

• CONDIÇÕES LOGÍSTICAS 

FAVORÁVEIS PARA ACESSO A UC: 
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TURIMO E INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL AOS 

VISITANTES DE FORMA ORDENADA; 

• EXISTÊNCIA DE INFRAESTRUTURA DE 

INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL RECENTEMENTE 

INSTALADAS NAS TRILHAS DAS COMUNIDADES 

AO NORTE DA UC E NA TRILHA DE TERRA RICA; 

• CONDUTORES CAPACITADOS PARA GUIAR 

TURISTAS E REALIZAR A MANUTENÇÃO DE 

TRILHAS;  

• ARTESANATO COM MADEIRA (MACHETARIA E 

OFICINAS CABOCLAS) E BIOJÓIAS. 

REDE HOTELEIRA, AEROPORTOS, 

ESTRADAS E ACESSO FLUVIAL; 

• INTEGRAR ROTEIROS, 

PRINCIPALMENTE PARA O TURISTA 

INTERNACIONAL, COM AS PRAIAS E 

OUTRAS ATRAÇÕES EM ÁREAS 

PROTEGIDAS DE SANTARÉM (APA 

ALTER DO CHÃO), BELTERRA (APA 

ARAMANAÍ E TERRAS INDÍGENAS) E 

RESEX TAPAJÓS-ARAPIUNS; 

• EXISTE PROCURA POR TURISMO 

CIENTÍFICO. 

FRAQUEZAS 

• POUCA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE 

HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO 

PARA O TURISTA, E FRACA GESTÃO DOS 

EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS TURISTICOS 

COMUNITÁRIOS; 

• ALGUNS CONDUTORES COMUNITÁRIOS 

DESRESPEITAM AS NORMAS DE VISITAÇÃO DA 

UC E GERAM CONFLITOS ENTRE COMUNIDADES 

PARA CONDUÇÃO DE TURISTAS; 

• FALTA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DO 

ACESSO DE TURISTAS VIA FLUVIAL; 

• ALGUMAS CAPACIDADES AINDA PRECISAM SER 

ESTIMULADAS, COMO AS BOAS PRÁTICAS PARA 

PESCA ESPORTIVA, CONDUTORES DE 

EMBARCAÇÕES, LÍNGUAS ESTRANGEIRAS, 

ENTRE OUTRAS; 

• FALTA PLANO DE USO PÚBLICO E 

INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL; 

• FALTA DE SINALIZAÇÃO PARA O TURISTA NAS 

VIAS DE ACESSO E UM RECEPTIVO AO VISITANTE 

NA ENTRADA DA UC; 

• POLUIÇÃO NAS PRAIAS E ASSOREAMENTO DO 

IGARAPÉ DA COMUNIDADE DO JAMARAQUÁ; 

• FALTA DE REGULAMENTAÇÃO PARA COBRANÇA 

DA TAXA DE ENTRADA NA UC; 

• FALTA DE PORTARIA ESPECÍFICA SOBRE 

CAPACITAÇÃO E REGISTRO DE CONDUTORES. 

AMEAÇAS 

• OPERADORES EXTERNOS MUITAS 

VEZES NÃO RESPEITAM AS REGRAS 

DE VISITAÇÃO DA UC E ACORDOS 

COM AS COMUNIDADES; 

• FALTA DE FUNCIONAMENTO DE UMA 

AGÊNCIA COMUNITÁRIA OU CENTRO 

DE ATENDIMENTO AO TURISTA EM 

ALTER DO CHÃO; 

• FALTA DE ATENDIMENTO AS 

DEMANDAS DAS COMUNIDADES 

PODEM COMPROMETER A 

ORGANIZAÇÃO DE GRANDES 

EVENTOS NA FLONA, TAL COMO A 

JUNGLE MARATHON; 

• FALTA DE SANEAMENTO BÁSICO, 

COLETA DE LIXO, AMBULÂNCIA PARA 

EMERGÊNCIAS E POSTOS DE SAÚDE 

SEM FUNCIONAMENTO 

COMPROMETEM A SAÚDE E A 

SEGURANÇA DO VISITANTE. 

Fonte: IDESAM (2018). 
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Quadro 5 - FOFA da Temática Produção Sustentável. 

MATRIZ FOFA PARA O TEMA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 

FORTALEZAS 

• CULTIVO DE ESPÉCIES FRUTÍFERAS DE 

INTERESSE COMERCIAL E DE IMPORTÂNCIA 

PARA A SEGURANÇA ALIMENTAR; 

• FARMÁCIA TRADICIONAL: USO MEDICINAL DA 

BIODIVERSIDADE (CASCAS, PLANTAS E ÓLEOS 

VEGETAIS); 

• POTENCIAL PARA CRIAÇÃO DE PEIXES EM 

DIVERSAS MODALIDADES (TANQUE REDE, 

TANQUE ESCAVADO, ETC); 

• APROVEITAMENTO DE DIVERSAS ÁREAS JÁ 

ALTERADAS (DESMATADAS, ANTROPIZADAS OU 

DEGRADADAS) PARA PRODUÇÃO AGRÍCOLA; 

• CONDIÇÕES DE ESCOAMENTO POR 

TRANSPORTE TERRESTRE E FLUVIAL. 

OPORTUNIDADES 

• ASSISTÊNCIA TÉCNICA: AVICULTURA, 

HORTICULTURA, MELHORAMENTO DA 

PRODUÇÃO DE FARINHA, SAF’S, 

FRUTICULTURA, VIVEIRO DE PRODUÇÃO 

DE MUDAS, FARMÁCIA TRADICIONAL, 

CULINÁRIA, ESSÊNCIAS FLORESTAIS, 

EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO DE 

BORRACHA, ADMINISTRAÇÃO DA 

PROPRIEDADE RURAL, ADMINISTRAÇÃO 

DE PROJETOS; 

• AGROINDÚTRIA DE POLPAS DE FRUTAS; 

• MUITAS FONTES DE MOBILIZAÇÃO DE 

RECURSOS DESTINADAS AOS SISTEMAS 

AGROFLORESTAIS E AGROECOLOGIA: 

PROJETO PAISAGENS SUSTENTÁVEIS 

(ATER, REFLORESTAMENTO/SAFS, 

CADEIAS DE VALOR); 

• MERCADOS INSTITUCIONAIS; 

• ACESSO A CRÉDITO (PRONAF). 

FRAQUEZAS 

• PRECÁRIOS MEIOS DE TRANSPORTE DA 

PRODUÇÃO AGRÍCOLA; 

• BAIXA ADESÃO DOS PRODUTORES PARA AS 

TÉCNICAS DE PRODUÇÃO RECOMENDADAS 

PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA; 

• ASSISTÊNCIA TÉCNICA INSUFICIENTE PARA A 

DEMANDA; 

• POUCA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DE 

BASE PARA MOBILIZAR RECURSOS E REALIZAR 

BOA GESTÃO DE PROJETOS; 

• MÁ QUALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA 

PREJUDICA BENEFICIAMENTTO E 

ARMAZENAMENTO; 

• FALTA DE INFORMAÇÕES DA PRODUÇÃO ATUAL 

E POTENCIAL PRODUTIVO (MAPA-

DIAGNÓSTICO); 

• FALTA DE ACESSO ÀS TECNOLOGIAS E A 

ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS PARA O MANEJO 

DO FOGO. 

AMEAÇAS 

• FALTA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

ESPECÍFICA PARA PISCICULTURA; 

• DIFÍCIL ACESSO A MERCADO PARA 

ALGUNS PRODUTOS, SEJA POR FALTA DE 

TRANSPORTE, PREÇO, QUALIDADE DO 

PRODUTO OU FALTA DE 

BENEFICIAMENTO; 

• DIFICULDADE EM CONSEGUIR LICENÇAS 

OU DISPENSA DE LICENCIAMENTO 

AMBIENTAL; 

• FALTA DE ENERGIA NAS COMUNIDADES 

DE AVEIRO. 

Fonte: IDESAM (2018). 
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Quadro 6 - FOFA da Temática Manejo Madeireiro. 

MATRIZ FOFA PARA O TEMA MANEJO MADEIREIRO 

FORTALEZAS 

• POTENCIAL MADEIREIRO INVENTARIADO NAS 

REGIÕES DA BR-163 E AVEIRO; 

• EXPERIÊNCIA EM MANEJO SUSTENTÁVEL DE 

FLORESTAS NATIVAS ADQUIRIDO NOS ÚLTIMOS 

ANOS; 

• CERTIFICAÇÃO FSC; 

• COOPERATIVA DE BASE COMUNITÁRIA; 

• APROVEITAMENTO DE RESÍDUOS FLORESTAIS 

(CONHECIMENTO, PROCESSAMENTO E 

COMERCIALIZAÇÃO); 

• ACESSO A MERCADO E GERAÇÃO DE RENDA; 

• FUNDO SOCIAL DO MANEJO BENEFICIA AS 

COMUNIDADES; 

• CAPACIDADE DE MOBILIZAÇÃO E GESTÃO DE 

RECURSO E ACESSO À EDITAIS; 

• APOIO A GESTÃO DA UNIDADE; 

• USO DOS RECURSOS DE FORMA SUSTENTÁVEL; 

• ACORDO TERRITORIAL DA FLONA COM TERRAS 

INDÍGENAS JÁ SOLUCIONADO PARA A QUESTÃO DO 

MANEJO FLORESTAL. 

OPORTUNIDADES 

• PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES DE 

PESQUISA E ÓRGÃOS AMBIENTAIS; 

• REGULARIDADE DO MERCADO 

MADEIREIRO; 

• FACILIDADES LOGÍSTICAS E 

OPERACIONAIS PARA MANEJAR 

PRÓXIMO A BR-163; 

• POSSIBILIDADE DE MANEJO 

FLORESTAL EM BAIXA ESCALA NA 

ZONA POPULACIONAL.  

FRAQUEZAS 

• ALTO CUSTO OPERACIONAL DA ATIVIDADE 

FLORESTAL; 

• FALTA DE ABRANGÊNCIA DE COOPERADOS DE 

ALGUMAS COMUNIDADES DA UC, PRINCIPALMENTE 

NA REGIÃO DO MUNICÍPIO DE AVEIRO; 

• BAIXO DESEMPENHO DE REGENERAÇÃO DE ÁREAS 

JÁ MANEJADAS SEM TÉCNICAS ADEQUADAS PARA A 

SUSTENTABILIDADE; 

• FALTA DE BENEFICIAMENTO PARA AGREGAÇÃO DE 

VALOR NOS PRODUTOS MADEIREIROS; 

• DESCONHECIMENTO DO IMPACTO DA ATIVIDADE 

FLORESTAL NA FAUNA E RECURSOS HÍDRICOS; 

• AUSÊNCIA DE CORPO TÉCNICO ESPECÍFICO PARA A 

GESTÃO DA ATIVIDADE FLORESTAL NA EQUIPE DO 

ICMBIO LOTADA NA FLONA. 

AMEAÇAS 

• ÁREAS SUSCETÍVEIS AOS 

INCÊNDIOS FLORESTAIS; 

• FALTA DE PROTEÇÃO DAS ÁREAS 

JÁ MANEJADAS COM ESTRADAS DE 

ACESSO, GERANDO FURTO DE 

MADEIRA; 

• FALTA DE CCDRU PARA A ÁREA DE 

MANEJO; 

• MANEJO FLORESTAL NA ZONA 

POPULACIONAL MERECE 

CUIDADOS ESPECIAIS; 

• QUADRO TÉCNICO INSUFICENTE 

PARA O LICENCIAMENTO DE TODA 

CADEIA (COMO ICMBIO E/OU 

IBAMA); 

• FALTA DE CONSOLIDAÇÃO 

FUNDIÁRIA PARA VIABILIZAR 

CCDRU NAS ÁREAS DE MANEJO. 

Fonte: IDESAM (2018). 
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Quadro 7 - FOFA da Temática Manejo Não Madeireiro. 

MATRIZ FOFA PARA O TEMA MANEJO NÃO MADEIREIRO 

FORTALEZAS 

• ABUNDÂNCIA DE RECURSOS FLORESTAIS; 

• EXISTÊNCIA DE UMA COOPERATIVA COMUNITÁRIA 

(COOMFLONA) INCLUSIVE COM LOJA PARA 

MERCADO (ECOLOJA); 

• CAPACITAÇÃO E PROJETOS PILOTOS EM 

ANDAMENTO E EXPERIÊNCIAS ANTERIORES DO 

PRO-MANEJO. 

OPORTUNIDADES 

• EXISTÊNCIA DE EDITAIS E FONTES DE 

FINANCIAMENTO PARA ATIVIDADES 

PRODUTIVAS; 

• FACILIDADES LOGÍSTICAS (ESTRADAS) 

PARA ESCOAMENTO DA PRODUÇÃO. 

FRAQUEZAS 

• BAIXA CAPILARIDADE DA COORDENAÇÃO DE NÃO-

MADEIREIROS DA COOMFLONA; 

• FALTA DE INVENTÁRIO E CONHECIMENTO DO 

POTENCIAL DOS RECURSOS NÃO-MADEIREIROS; 

• FALTA DE INFRAESTRUTURA PARA 

ARMAZENAMENTO E BENEFICIAMENTO; 

• DIFICULDADE PARA OBTER LICENÇAS PARA 

COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DE ALGUNS 

PRODUTOS NÃO-MADEIREIROS; 

• AUSÊNCIA DE BOAS PRÁTICAS PARA MANEJO DAS 

CASCAS; 

• DEPENDÊNCIA DA SAZONALIDADE NATURAL DA 

PRODUÇÃO NÃO-MADEREIRA COM VARIAÇÃO DA 

QUALIDADE DO PRODUTO; 

• AUSÊNCIA DE UM GRUPO DE TRABALHO 

ESPECÍFICO (PELA COOMFLONA OU OUTRO) PARA 

A PRODUÇÃO NÃO-MADEIREIRA. 

 

AMEAÇAS 

• PROJETOS DE EXPLORAÇÃO DE 

PRODUTOS FLORESTAIS NÃO 

MADEIREIROS FORAM ESTIMULADOS E 

NÃO DEMONSTRARAM 

SUSTENTABILIDADE; 

• A FALTA DE MERCADOS E PREÇOS 

PARA OS PRODUTOS NÃO-

MADEIREIROS; 

• FALTA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO NÃO-

MADEIREIRA. 

 

Fonte: IDESAM (2018). 
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Quadro 8 - FOFA da Temática Pesquisa Científica. 

MATRIZ FOFA PARA O TEMA PESQUISA CIENTÍFICA 

FORTALEZAS 

• PRESENÇA DE DIVERSOS PROJETOS 

INSTITUCIONAIS LIGADOS A PESQUISA 

CIENTÍFICA ESTÃO ATUANDO NA UC; 

• UNIDADE MAIS PESQUISADA DO BIOMA 

AMAZÔNICO; 

• MUITAS PESQUISAS SOBRE DINÂMICA 

DE FLORESTAS MANEJADAS GERARAM 

CONHECIMENTOS RELEVANTES PARA 

O MANEJO MADEIREIRO; 

• EXISTÊNCIA DE INFRAESTRUTURA 

PARA PESQUISA; 

• SEMINÁRIO DE PESQUISA INSTITUÍDO. 

OPORTUNIDADES 

• FORMALIZAÇÃO DE COOPERAÇÃO 

INSTITUCIONAL COM UNIVERSIDADES E 

INSTITUTOS DE PESQUISA COM ATUAÇÃO 

LOCAL; 

• CATALOGAÇÃO E DISPONIBILIZAÇÃO DE 

ESTUDOS DA FLONA (PELO SISBIO E OUTRAS 

PUBLICAÇÕES); 

• PROGRAMA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO 

ICMBIO. 

FRAQUEZAS 

• PESQUISAS SOBRE A BIODIVERSIDADE 

ESTÃO CONCENTRADAS NUMA REGIÃO 

ESPECÍFICA DA UC (KM 83); 

• A PARTE SUL DA FLONA NÃO É MUITO 

PESQUISADA POR AUSÊNCIA DE 

INFRAESTRUTURA; 

• FALTA DE MONITORAMENTO 

CONTÍNUO DA BIODIVERSIDADE, 

ESPECIALMENTE DA FAUNA, EM ÁREAS 

MANEJADAS; 

• FALTA DE GEORREFERENCIAMENTO 

DAS ÁREAS DE PESQUISA; 

• FALTA DE MONITORAMENTO 

PARTICIPATIVO DA BIODIVERSIDADE; 

• SOBREPOSIÇÃO DE ÁREAS DE 

PESQUISA CIENTÍFICA COM ÁREA DE 

MANEJO MADEIREIRO E ÁREAS DE 

ROÇADOS; 

• AUSÊNCIA DE UM MAPA DE 

BIODIVERSIDADE; 

• BAIXA PARTICIPAÇÃO DOS 

MORADORES (COMUNITÁRIOS E 

INDÍGENAS) NAS PESQUISAS; 

• FALTA DE IDENTIFICADORES 

BOTÂNICOS NAS COMUNIDADES. 

AMEAÇAS 

• FALTA DE PARTICIPAÇÃO DOS 

PESQUISADORES EM INSTÂNCIAS DE 

PLANEJAMENTO; 

• FALTA DE FOMENTO EM PESQUISAS 

APLICADAS EM TEMAS DE INTERESSE PARA A 

GESTÃO, COMUNIDADES; 

• FALTA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS 

RESULTADOS DA PESQUISA PARA A GESTÃO, 

COMUNIDADES E INDÍGENAS, BEM COMO DOS 

PROCEDIMENTOS PARA AUTORIZAÇÃO E 

QUEM ESTÁ AUTORIZADO; 

• MOROSIDADE NA GERAÇÃO DE DADOS QUE 

DIFICULTAM SER APLICADOS NO MANEJO 

ADAPTATIVO DA UC. 

Fonte: IDESAM (2018). 
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3.2. MAPA ESTRATÉGICO 

Para alcançar a Visão de Futuro dos próximos 10 anos e cumprir sua Missão, 

ambas alinhadas com os objetivos do ICMBio, foi elaborada uma estratégia que indica 

claramente qual o caminho a ser trilhado pela UC e quais os grandes desafios que 

terão que ser vencidos.  

A estratégia da Floresta Nacional do Tapajós foi sintetizada em um Mapa 

Estratégico (Figura 4) que é uma representação gráfica do conjunto de grandes 

resultados a serem alcançados (Objetivos Estratégicos), relacionados de forma 

casual, para a consecução da Visão de Futuro e o cumprimento da Missão. Os 

Objetivos Estratégicos foram distribuídos linearmente em perspectivas de análise, 

cada uma delas focando os desafios da Flona do Tapajós a partir de determinado 

ângulo, embora sempre mantendo a relação de causalidade com as outras. As 

perspectivas de análise são: 

• Ambiente e Sociedade: contém os Objetivos Estratégicos que retratam o que 

a UC pretende atingir mediante o olhar da instituição e da sociedade sobre o 

ambiente, com ênfase nas comunidades do interior e do entorno da UC. Os 

Objetivos Estratégicos desta perspectiva foram definidos a partir das seguintes 

questões orientadoras: Para cumprir a Missão e realizar a Visão de Futuro, 

quais resultados devem ser alcançados em relação à conservação da 

biodiversidade e em relação à sociedade? Como devemos cuidar do ambiente 

e da sociedade? 

• Cidadão-Usuários: contém o conjunto de Objetivos Estratégicos a serem 

atingidos pela UC para ter reconhecimento dos parceiros e usuários. A 

definição dos Objetivos Estratégicos desta perspectiva seguiu a seguinte 

pergunta orientadora: Para realizar a Visão de Futuro e cuidar do ambiente e 

da sociedade, como devemos cuidar dos nossos usuários (comunidades, 

visitantes, pesquisadores, estudantes, poder público...)? 

• Processos Internos: agrupa os Objetivos Estratégicos relativos aos processos 

internos que busquem a excelência para garantia da satisfação dos públicos 

de interesse, e consequentemente, seu conhecimento. Para definição dos 

Objetivos Estratégicos desta perspectiva foram utilizadas as seguintes 

questões orientadoras: Para nos relacionarmos com nossos usuários e cuidar 

do ambiente e da sociedade, em quais processos internos devemos ser 

excelentes? Quais devem ser priorizados? 

• Aprendizado e Inovação: congrega os Objetivos Estratégicos que focam o 

desenvolvimento das pessoas, a estruturação e organização da Flona do 

Tapajós, assim como seus procedimentos que servem de base para execução 

dos processos organizacionais. A elaboração dos objetivos estratégicos desta 

perspectiva seguiu as seguintes questões orientadoras: Para sermos 
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excelentes nos processos internos considerados críticos pela estratégia, quais 

competências e aprendizados nossa equipe deve buscar? Quais tecnologias e 

conhecimentos precisamos acessar? Como e em quais campos precisamos 

inovar? O que devemos apreender e melhorar? 

• Recursos: congrega os Objetivos Específicos que focam o acesso e 

gerenciamento de recursos para a execução das atividades da Flona do 

Tapajós. Para definição dos Objetivos Estratégicos desta perspectiva foram 

utilizadas as seguintes questões orientadoras: Como acessaremos, 

captaremos e cuidaremos dos recursos necessários para viabilizar a 

estratégica da UC? Como e onde podemos melhorar a eficiência da UC?  

 

As perspectivas do Ambiente, Sociedade e Usuário, trazem os pontos de vista 

de públicos de interesse internos e as perspectivas de Processos Internos e Pessoas, 

Aprendizado e Recursos trazem os pontos de vista de dentro da instituição, de forma 

organizada, para atendê-los (ICMBio, 2017). Foram então identificados objetivos 

como prioritários para serem executados no período de 10 anos, com finalidade de 

reverter ou mitigar impactos que tornam a UC vulnerável e impulsionar aqueles que 

potencializam seus pontos fortes, buscando as melhores oportunidades. São eles: 

 

 

Quadro 9 – Objetivos Estratégicos da Flona do Tapajós.  

AMBIENTE E 

SOCIEDADE 

• Conservar ecossistemas e espécies. 

• Promover o manejo florestal sustentével comunitário. 

CIDADÃO-

USUÁRIOS 

• Apoiar a geração de conhecimento científico sobre os 

aspectos naturais, sociais, econômicos e culturais. 

• Promover o desenvolvimento socioambiental e 

econômico das populações tradicionais. 

• Fortalecer a governança social da Flona. 

• Fomentar o turismo de base comunitária. 

 

 

PROCESSOS 

INTERNOS 

 

• Garantir a proteção dos recursos naturais e culturais da 

Flona do Tapajós. 

• Monitorar as alterações ambientais decorrentes de 

fenômenos naturais ou induzidos. 

• Recuperar ambientes degradados. 

• Ordenar e estruturar o Uso Público. 

• Apoiar o planejamento e desenvolvimento de ações de 

interpretação e educação ambiental. 
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• Incentivar a criação de mecanismos de valoração e 

manutenção dos serviços ambientais. 

• Implementar ações para a regularização fundiária e 

consolidação territorial. 

• Fortalecer os meios de comunicação interna e externa 

da gestão da Flona. 

APRENDIZADO E 

INOVAÇÃO 

• Desenvolver a competência técnica e gerencial da 

equipe. 

• Implementar os instrumentos de gestão da Flona e 

integrar os resultados aos sistemas de gestão do 

ICMBio. 

RECURSOS 

• Ampliar a aplicação e as fontes de recursos financeiros 

destinadas as ações de gestão. 

• Ampliar o quadro de pessoal para a gestão da Flona. 

• Articular e formalizar parcerias institucionais 

necessárias para a implementação do Plano de 

Manejo. 

Fonte: ICMBio (2018). 
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Figura 4 - Mapa Estratégico da Flona do Tapajós. 

Fonte: ICMBio (2018). 
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VISÃO DE FUTURO: Ser modelo de Unidade de

Conservação de uso sustentável, através da geração do
conhecimento científico e do desenvolvimento
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pelo turismo e manejo florestal comunitários.

Implementar os instrumentos de gestão da Flona e 
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participativa
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implementação do Plano de Manejo

MISSÃO: Conservar amostra representativa da

floresta Amazônica no Baixo Tapajós, promover a
pesquisa científica e o desenvolvimento
socioambiental a partir do uso público e da gestão
comunitária sustentável dos recursos florestais.
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4. ZONEAMENTO 
 

Segundo a Lei nº 9.985/2000 (SNUC), o zoneamento é a “definição de setores 

ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de manejo e normas 

específicas, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos 

os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz”. 

Outra referência, o Roteiro Metodológico para Elaboração de Planos de Manejo 

de Florestas Nacionais (2009), o Zoneamento garante o ordenamento dos recursos 

naturais e estabelece zonas de usos diferentes e normas específicas, de modo a 

compatibilizar o manejo aos objetivos de criação da UC. 

No plano de Manejo de 2005 o Zoneamento da Floresta Nacional do Tapajós 

foi desenvolvido a partir de consultoria técnica preliminar, especialista da área de 

fragmentação florestal e contribuições de representantes das comunidades e, 

garantindo o enfoque participativo na elaboração do zoneamento. Entre as referências 

bibliográficas consultadas destacam-se o Plano Diretor (1996) e a Avaliação de 

Efetividade de Manejo (2002) combinadas com dados obtidos de análise de cartas 

temáticas dos fatores bióticos (vegetação e fitoecologia) e abióticos (geomorfologia, 

altimetria e hidrografia), com imagens de satélite LANDSAT 7 E TM de 2001 e 2002 

nas órbitas/pontos 227_62 e 227_63. As regras de uso das zonas foram validadas em 

campo, após a revisão de literatura específica e Diagnóstico Rural Participativo. 

De 2005 a 2017 os desafios de gestão, o incremento de novas atividades de 

desenvolvimento (conflitantes ou não), a desafetação de áreas e a demarcação de 

duas Terras Indígenas demandou que o órgão gestor e o Conselho Consultivo 

instituíssem novas regras, que foram contempladas no Contrato de Concessão de 

Direito Real de Uso (CCDRU), nas Desafetações e Alterações nos Limites9, Acordo 

de Gestão, Acordo de Pesca e Perfil das Famílias Beneficiárias. Estes instrumentos 

de gestão foram construídos com todos os atores envolvidos, no entanto, o Acordo de 

Gestão e Acordo de Pesca ainda não foram publicados no Diário Oficial da União. 

Os critérios de valores como representatividade, riqueza e diversidade de 

espécies, fragilidade ambiental, usos conflitantes, usos atuais dos solos, potencial 

para os diferentes usos, proximidades e interface territorial com as Terras Indígenas, 

existência da APA de Aramanaí, APA de Alter do Chão e Resex Tapajós-Arapiuns e 

da BR-163, assim como os critérios físicos mensuráveis, como relevo, interflúvios e 

grau de conservação da vegetação, foram os aspectos norteadores para a definição 

do zoneamento (Quadro 10). 

                                                        
9 As regiões desafetadas foram: noroeste - comunidades de São Jorge, Nova Vida, Nossa Senhora de 

Nazaré e Santa Clara, na margem da rodovia BR-163 (11.990 ha) e a sede do Município de Aveiro 

(PA), seu aglomerado urbano da margem direita do rio Tapajós e a parte da área rural do seu entorno 

(5.861 ha). 
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Quadro 10 - Critérios de Inclusão/Exclusão de áreas para a constituição 

das zonas da Flona do Tapajós. 

ZONA Critérios de inclusão/Exclusão 

Zona de Preservação Alto grau de integridade  

Elevada riqueza de espécies 

Zona Primitiva Grau de conservação da vegetação 

Susceptibilidade ambiental 

Riqueza e diversidade 

Representatividade da vegetação nativa da região 

Potencial para o uso público/interpretação ambiental. 

Zona de Manejo Florestal Áreas com floresta nativa com potencial para manejo florestal em escala 

comercial. 

Zona de Recuperação Áreas alteradas e que se encontram em estágio avançado de degradação 

da cobertura florestal e/ou dos solos. 

Zona Populacional Espaços tradicionalmente habitados pela população residente da Floresta, 

incluindo aqueles utilizados para as atividades de produção agropecuária 

necessárias à manutenção das famílias residentes e as áreas 

historicamente utilizadas para extrativismo. 

Zona de Uso Conflitante Área ocupada por fazendas, lotes do INCRA, do ITERPA, área sob domínio 

da SPU, assim como áreas já desmatadas e estabelecidas com pastagem 

e/ou áreas em regeneração. 

Zona de Sobreposição  Áreas onde estão localizadas as Terras Indígenas Munduruku-Takuara 

(25.323ha) e Bragança-Marituba (13.515 ha) - portarias 51 e 52/PRES-

FUNAI. Deverão ter como regulamentação um Plano conjunto de 

administração das áreas de interface territorial das Terras Indígenas com a 

UC, conforme a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de 

Terras Indígenas (Decreto nº7747/2014). 

Fonte: IDESAM (2018). 

 

Na revisão do zoneamento da Flona do Tapajós foram definidas 7 zonas: de 

Preservação, Primitiva, de Manejo Florestal, de Uso Conflitante, Populacional, de 

Recuperação e de Sobreposição. A área e porcentagem ocupada por cada zona no 

contexto geral da Flona estão apresentadas na tabela 1. No mapa 1 apresenta-se o 

zoneamento da UC. 
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Tabela 1 – Zonas da Flona do Tapajós, área de cada zona e representatividade de 

cada zona em relação a área total da UC 

ZONAS ÁREAS (hectares) REPRESENTATIVIDADE 

(%) 

Preservação 165.474,17 31,52 

Primitiva 107.634,41 20,50 

Manejo Florestal 126.400,81 24,07 

Uso Conflitante 6.071,81 1,16 

Populacional 80.115,07 15,26 

Recuperação 473,69 0,09 

Zona de Sobreposição 38.838,86 7,40 

TOTAL 525.008,82 100,00 

Fonte: ICMBio (2018). 

 

Além das zonas internas a Floresta Nacional do Tapajós possui uma Zona de 

Amortecimento constituída de duas áreas totalizando aproximadamente 17.851 ha 

que foram desafetadas da UC conforme Lei nº 12.678, de 25 de junho de 2012. As 

regiões desafetadas foram: noroeste - comunidades de São Jorge, Nova Vida, Nossa 

Senhora de Nazaré e Santa Clara, na margem da rodovia BR-163 (11.990 ha) e a 

sede do Município de Aveiro (PA), seu aglomerado urbano da margem direita do rio 

Tapajós e a parte da área rural do seu entorno (5.861 ha). A Zona de Amortecimento 

pode ser verificada no mapa 1. 
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Mapa 1 - Zoneamento da Flona do Tapajós. 

Fonte: ICMBio (2018). 
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A seguir, o texto apresenta uma breve caracterização geral de cada uma das 

zonas propostas para a Flona do Tapajós, fazendo uma análise comparativa ao atual 

zoneamento da UC proposto pelo seu Plano de Manejo (2005). 

A Zona de Preservação alto grau de integridade, por funcionar como matriz de 

repovoamento das demais zonas onde são permitidas atividades humanas. A área 

desta zona foi ampliada em relação ao (2005), com a finalidade de preservar inúmeras 

nascentes de cursos d’água. Esta zona compreende uma área contínua de 

165.474,17 hectares.  

A Zona Primitiva (Zona Corredor Ecológico no roteiro metodológico anterior) é 

composta por sete áreas descontínuas, totalizando 107.634,41 hectares. Segundo o 

Roteiro Metodológico (2009), é a zona “onde tenha ocorrido pequena ou mínima 

intervenção humana, contendo espécies da flora e da fauna, monumentos e 

fenômenos naturais de relevante interesse científico. Deve possuir características de 

transição entre a Zona de Preservação e as Zonas de Manejo”. 

Para a definição desta zona levou-se em conta as atividades de pesquisa e de 

uso público que já são realizadas, e a necessidade de proteger nascentes e dos 

serviços ecossistêmicos na região do planalto. Em relação ao atual zoneamento do 

Plano de Manejo (2005), a fragmentação desta zona deve-se a criação das duas 

Terras Indígenas, porém ressalta-se que as áreas que anteriormente estavam Zona 

do Corredor Ecológico e hoje integram as Terras Indígenas, estão preservadas e os 

efeitos ecológicos e ecossistêmicos estão mantidos. 

A Zona de Manejo Florestal é composta por quatro áreas totalizando 

126.400,81 hectares e compreende as áreas de floresta nativa com potencial 

econômico para o manejo sustentável dos recursos florestais. A sobreposição da Zona 

de Manejo Madeireiro com duas Terras Indígenas, e a consequente demanda por 

novas áreas com potencial produtivo, e os inventários realizados pela UFOPA em 

parceria com a COOMFLONA demonstraram a existência de floresta nativa com 

potencial para manejo florestal em escala comercial. Estes foram os critérios que 

embasaram a definição da Zona de Manejo Florestal. 

Segundo o roteiro metodológico a Zona de Uso Conflitante “constitui-se em 

espaços localizados dentro da Flona, cujos usos e finalidades, conflitam com seus 

objetivos de uso e de conservação, ou nos casos em que a adequação ou extinção 

dos conflitos demandem um tempo maior de negociação. São áreas ocupadas por 

atividades como: agropecuária, mineração e garimpo”10. Entre o km 106 e o km 195 

da BR-163 encontram-se lotes que abrigam assentados pelo INCRA no ano de 1973. 

Juntas as áreas dos lotes somam 6.071,81 hectares. A proposta de zoneamento para 

esta região é de Zona de Uso Conflitante, pois os assentados não se enquadram no 

perfil de beneficiários da UC, além disso, algumas atividades produtivas, realizadas 

                                                        
10 Roteiro Metodológico para Elaboração de Planos de Manejo de Florestas Nacionais (2009, p. 27). 
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pelos colonos da região, são incompatíveis aos objetivos da UC. Diante disso, faz-se 

necessário a indenização de benfeitorias e a transferência de domínio público. 

A Zona Populacional são as áreas destinadas à moradia das populações 

tradicionais residentes na Flona, ao uso da terra, à instalação de infraestruturas 

comunitárias, de gestão e de desenvolvimento socioeconômico. No zoneamento de 

2005 esta zona contemplava as necessidades das comunidades ribeirinhas ao longo 

do rio Tapajós, de cinco comunidades, na região do planalto (15.176 hectares 

localizada às margens da BR-163, nas imediações do km 90), na BR-163 (6.052 

hectares de lotes do INCRA, situados às margens da BR-163, entre o km 106 e o km 

195) e uma área de 25.096 hectares ao sul da Flona, incluindo a sede do município 

de Aveiro e uma comunidade ribeirinha, ambas às margens do rio Tapajós, e duas 

comunidades ribeirinhas às margens do rio Cupari, limite sul da UC. A exclusão dos 

lotes da BR-163 desta Zona, a desafetação da grande área de São Jorge e da área 

urbana do Município de Aveiro e a declaração de posse permanente das Terras 

Indígenas Munduruku-Takuara e Bragança-Marituba, neste novo zoneamento a Zona 

Populacional passa a ocupar 80.115,07 hectares distribuídos em quatro áreas ao 

longo do rio Tapajós. 

A Zona de Recuperação abrange áreas em estágio avançado de degradação 

da cobertura florestal e/ou dos solos. No zoneamento de 2005, esta zona estava 

distribuída em pontos na Zona Populacional, Manejo Florestal Madeireiro, Manejo 

Florestal Não Madeireiro e Corredor Ecológico. A estimativa preliminar realizada a 

partir da análise de imagens de satélite indicava que a Zona de Recuperação abarcava 

áreas alteradas que incluíam piçarreiras exploradas pelo 8º BEC, áreas de pastagem 

e capoeiras abandonadas em estágios iniciais de regeneração. Com a desafetação 

da área urbana do Município de Aveiro e a grande área do São Jorge os pontos dentro 

da Flona, o avanço da regeneração florestal das capoeiras abandonadas, atualmente 

existe a necessidade de recuperar uma área de 473,69 hectares dentro da Unidade, 

nas imediações do igarapé do Chibé. 

A Zona de Sobreposição ocupa duas áreas em interface territorial com a Flona 

do Tapajós. Em 2016, através das portarias 567 e 568 do Ministério da Justiça, foi 

declarada posse permanente do povo Munduruku as Terras Indígenas Munduruku-

Takuara com 25.323 ha, e Bragança-Marituba com 13.515 ha. 

Zona de Amortecimento compreende as áreas que foram desafetadas da UC 

conforme Lei nº 12.678, de 25 de junho de 2012. Forma a Zona de Amortecimento a 

área urbana do município de Aveiro e área do Distrito de São Jorge. No zoneamento 

proposto pelo Plano de Manejo de 2005, a Zona de Amortecimento correspondia um 

polígono de 10 km no entorno da UC.  

Os memoriais descritivos de todas as zonas propostas estão apresentados no 

Volume III (ANEXOS). 
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4.1. Zona de Preservação – Objetivos e Normas  

 

a) Objetivo: Esta zona é dedicada à proteção integral de ecossistemas, dos 

recursos genéticos e ao monitoramento ambiental. O objetivo básico do manejo é a 

preservação, garantindo a evolução natural. 

b) Normas  

1. As atividades de proteção, pesquisa e monitoramento ambiental, devem ser 

direcionadas para atingir os objetivos da UC e contribuir com informações relevantes 

para o seu manejo e a sua gestão e quando não for possível a sua realização em 

outras zonas; 

2. As pesquisas permitidas devem prever o mínimo de intervenção/impacto 

negativo sobre os recursos;  

3. A visitação não é permitida, qualquer que seja a modalidade. 
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Mapa 2 - Zona de Preservação. 

Fonte: ICMBio (2018). 
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4.2. Zona Primitiva – Objetivos e Normas  

 

a) Objetivo: O objetivo geral do manejo é a preservação do ambiente natural e 

ao mesmo tempo facilitar as atividades de pesquisa científica e tecnológica, educação 

ambiental e permitir formas primitivas de recreação. 

b) Normas  

1. As atividades permitidas são restritas à pesquisa científica, educação 

ambiental e formas primitivas de recreação;  

2. As atividades permitidas devem prever o mínimo de intervenção/impacto 

negativo sobre os recursos, especialmente no caso da visitação; 

3. Para as atividades de pesquisa, onde se comprove a necessidade de fixação 

de equipamentos e instalações para o bom desenvolvimento do trabalho, tal previsão 

deve constar do pedido de autorização da pesquisa e devem ser retirados para fora 

da área uma vez findados os trabalhos e quando não for do interesse da UC; 

4. É permitida a instalação de infraestrutura física, quando estritamente 

necessária às ações de resgate e salvamento, contenção de erosão e deslizamentos 

e segurança do visitante, bem como outras imprescindíveis à proteção do ambiente 

da zona;  

5. A coleta de sementes poderá ser permitida somente para utilização na 

recuperação de áreas degradadas na própria UC ou quando a espécie só é 

encontrada nesta zona, levando em consideração o mínimo impacto na Unidade de 

Conservação, desde que autorizada pela gestão da UC. 
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Mapa 3 - Zona Primitiva. 

Fonte: ICMBio (2018). 
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4.3. Zona de Manejo Florestal – Objetivos e Normas 

 

a) Objetivo: Esta zona tem como objetivos o uso múltiplo sustentável dos 

recursos florestais, geração de tecnologia e de modelos de manejo florestal. Também 

são permitidas atividades de pesquisa, educação ambiental e visitação.  

b) Normas 

1. As atividades serão limitadas ao manejo florestal de produtos madeireiros e 

não-madeireiros, à pesquisa científica e tecnológica, ao monitoramento ambiental, à 

proteção e visitação de médio grau de intervenção; 

2. A execução do manejo florestal terá como base o Plano de Manejo Florestal 

Sustentável aprovado pelos órgãos competentes; 

3. O manejo florestal madeireiro estará condicionado à aprovação do 

monitoramento ambiental nas áreas anteriormente exploradas, quando realizado pela 

mesma concessionária; 

4. A utilização da área para coleta de produtos florestais não-madeireiros será 

precedida de estudos específicos para identificação da viabilidade econômica, da 

cadeia produtiva e dos possíveis impactos da coleta sobre a fauna, flora e recursos 

hídricos;   

5. A utilização dos recursos se dará exclusivamente em regime de gestão 

comunitária e de acordo com o plano de manejo aprovado pelos órgãos competentes; 

6. A utilização dos recursos naturais só poderá ser feita por beneficiários da 

Flona por meio de suas formas institucionais de organização social; 

7. A geração de tecnologias em produtos madeireiros e não-madeireiros deve 

ser feita em parceria com as organizações comunitárias;  

8. O manejo florestal deverá respeitar a localização dos sítios/módulos de 

pesquisas para o monitoramento da biodiversidade a longo prazo, de modo a não 

comprometer os resultados, com as infraestruturas do manejo florestal; 

9. Nas áreas limítrofes com a Zona de Preservação, Zona Primitiva e Zona de 

Sobreposição, não poderão ser incluídos nos projetos de manejo florestal madeireiro 

àquelas localizadas a partir da distância de 1 km em relação aos limites com as zonas 

supracitadas;  

10. A coleta de sementes para uso em projetos de pesquisa, restauração e 

recuperação ambiental, formação de banco de germoplasma ou comercialização será 

normatizada em planos específicos, em conformidade com a legislação vigente.  

11. Nas UMFs o acesso permitido e gratuito de comunidades para coleta de 

produtos florestais não-madeireiros estará condicionado à autorização prévia do órgão 

gestor da UC; 
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12. A instalação de infraestrutura deverá ser precedida de estudos específicos, 

com a devida autorização do órgão gestor, no processo de licenciamento, visando a 

minimizar o impacto ambiental. Em especial, podem ser citadas a abertura ou 

adequação de estradas; pátios de estocagem; alojamento para trabalhador; placas de 

sinalização e demarcação;  

13. Não é permitida a instalação de residências ou outras infraestruturas 

temporárias com finalidade de abrigar famílias e pessoas que não estejam utilizando 

a área com finalidade produtiva;  

14. É permitida a implantação de viveiros, desde que, com autorização prévia 

e expressa do órgão gestor;  

15. A comercialização de mudas poderá ser realizada mediante a adoção de 

procedimentos legais e a prévia autorização do órgão gestor;  

16. Será permitida a instalação de infraestrutura de escoamento de produtos 

advindos da Zona de Manejo Florestal, bem como das estruturas de proteção, de 

controle do acesso e de monitoramento, desde que autorizado pelo órgão gestor;  

17. É permitida a implantação de infraestruturas indispensáveis ao manejo 

florestal madeireiro e não madeireiro e às demais atividades permitidas nesta zona, 

sempre buscando alternativas de mínimo impacto ambiental, desde que autorizados 

pelo órgão gestor; 

18. A exploração florestal estará condicionada aos resultados dos indicadores 

de qualidade ambiental definidos pelo programa de monitoramento de biodiversidade 

das áreas anteriormente exploradas. 
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Mapa 4 – Zona de Manejo Florestal. 

Fonte: ICMBio (2018). 
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4.4. Zona de Uso Conflitante – Objetivos e Normas 

 

a) Objetivo: Seu objetivo de manejo é contemporizar a situação existente, 

estabelecendo procedimentos que minimizem os impactos sobre a Unidade de 

Conservação.  

b) Normas  

1. A área da Zona de Uso Conflitante, após a extinção do conflito, deverá ser 

incorporada as Zonas de Recuperação ou Manejo Florestal, conforme seu estado de 

conservação; 

2. A presença de populações residentes será regulamentada por Termo de 

Compromisso, Termo de Ajuste de Conduta, ou outro instrumento jurídico, que 

definirá as atividades passíveis de serem realizadas e normas específicas 

relacionadas. 
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Mapa 5 – Zona de Uso Conflitante. 

Fonte: ICMBio (2018). 
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4.5. Zona Populacional – Objetivos e Normas  

 

a) Objetivo: O objetivo geral de manejo é destinar áreas para moradias, 

atividades produtivas e usos da terra necessários ao estabelecimento e à reprodução 

dos modos de vida das populações tradicionais no interior da UC. 

b) Normas  

1. O Manejo florestal de produtos florestais madeireiros e não madeireiros para 

fins comerciais poderá ser realizado a partir de projetos licenciados pelos órgãos 

competentes, sendo proibida a comercialização da madeira em toras; 

2. É permitida a extração de madeira para uso não comercial pelos beneficiários 

da UC, mediante autorização da FCFT e órgão gestor;  

3. É permitido o aproveitamento de madeira caída para uso próprio da família 

residente dentro da Flona, sempre em acordo com o CCDRU e a autorização do órgão 

gestor; 

4. É permitido o uso sustentável de plantas medicinais para subsistência das 

famílias beneficiárias;  

5. É permitida, exclusivamente para as famílias beneficiárias da Flona do 

Tapajós, a pesca sem fins comerciais no interior da UC visando a sua subsistência 

(alimentação própria e de familiares). Esta atividade só poderá ser realizada mediante 

o uso dos apetrechos tradicionais, tais como: flecha, caniço, linha com anzol, 

malhadeira parada, tarrafa e zagaia; 

6. É permitida, excepcionalmente, a pesca esportiva sob manejo comunitário, 

atrelada ao turismo de base comunitária e conforme projeto específico previamente 

aprovado pelo órgão gestor da UC; 

7. Fica proibida a pesca de mergulho, sob qualquer forma e para qualquer fim, 

dentro da UC; 

8. A abertura de área para roçado (supressão da vegetação) poderá ser 

autorizada apenas às famílias beneficiárias e ficará restrita às capoeiras e dependerá 

de autorização da FCFT e autorização do órgão gestor; 

9. Fica proibida a abertura de novas áreas para instalação de pastagens para 

animais de grande porte; 

10. A abertura de roçados na margem de estradas públicas deverá manter a 

distância de no mínimo 30 metros; 

11. O uso de fogo para limpeza de áreas para roçados deverá ser realizado 

através de técnicas que permitam a queima controlada, em conformidade com 

instrumento que regulamente a prática; 
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12. É permitida a criação de animais domésticos de pequeno e médio porte 

desde que adote os cuidados necessários para evitar problemas com os vizinhos e 

prejuízos às fontes de água, construindo instalações adequadas e fazendo cercados; 

13. É permitida a criação de abelhas nativas sem ferrão (meliponicultura) 

somente pelas famílias beneficiárias da Flona do Tapajós e em conformidade com a 

legislação vigente; 

14. É permitida a atividade de piscicultura de pequeno porte, desde que utilize 

espécies nativas e seja aplicado o devido processo de licenciamento ambiental. Esta 

atividade só poderá ser executada pelas famílias beneficiárias da Flona do Tapajós, 

com o objetivo de garantir as condições e os meios necessários para a satisfação de 

suas necessidades materiais, sociais e culturais; 

15. É proibida a venda ou alienação, em qualquer de suas formas, de terrenos 

localizados nesta zona, excetuando-se as áreas não indenizadas; 

16. Venda de benfeitorias poderá ser feita apenas entre beneficiários da Flona 

do Tapajós; 

17. Toda área em desuso pelas famílias ausentes por mais de quatro anos 

ininterruptos, sem a devida justificativa à FCFT e ao órgão gestor, voltará a ser terra 

de uso comum da comunidade, podendo esta destinar para outra família beneficiária 

que esteja necessitando; 

18. A instalação de novos moradores na UC ficará condicionada ao 

cumprimento dos requisitos dispostos no Perfil da Família Beneficiária, bem como a 

autorização da comunidade envolvida e FCFT, cabendo a esta informar ao órgão 

gestor sobre estes casos; 

19. A construção e reforma de moradias deverá ter autorização do órgão gestor 

e associações comunitárias e da Concessionária do CCDRU, conforme estabelecido 

em contrato; 

20. É permitida a implantação de infraestruturas indispensáveis à produção 

agroflorestal dos beneficiários e às demais atividades permitidas nesta zona, sempre 

buscando alternativas de mínimo impacto ambiental, desde que autorizados pelo 

órgão gestor e mediante autorização da comunidade e da FCFT; 

21. Fica permitida a retirada de areia, pedra, piçarra e seixo para uso não 

comercial voltado à obtenção de material necessário para viabilizar obras 

relacionadas à reforma e contrução de moradias e infraestrutura comunitária dos 

beneficiários da Flona do tapajós, mediante autorização do órgão Gestor da UC; 

22. É permitida a construção de embarcações para uso próprio e comunitário 

com autorização da comunidade, FCFT e órgão gestor;  

23. Todas as infraestruturas voltadas ao suporte às atividades produtivas dos 

beneficiários da UC devem considerar a adoção de alternativas de baixo impacto 

ambiental durante a construção e utilização posterior, incluindo economia de 
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materiais, água, energia, aquecimento solar, ventilação cruzada, disposição e 

tratamento de resíduos e efluentes, harmonização com a paisagem, entre outros; 

24. As atividades de pesquisas científicas e didáticas no âmbito do ensino 

superior na Zona Populacional só poderão ser autorizadas em comum acordo com a 

comunidade e o órgão gestor; 

25. As comunidades terão condutores de visitantes, devidamente cadastrados, 

para orientar e guiar os turistas e as atividades ligadas ao setor; 

26. Fica proibida a derrubada de árvores e fazer roçados nas trilhas de visitação 

turística, bem como a retirada das cascas das árvores; 

27. A visitação e recreação de usuários, que não moram na UC, em igarapés 

localizados na Zona Populacional ficam condicionadas a autorização do órgão gestor, 

além de seguir as normas específicas no Plano de Uso Público; 

28. Fica proibido circular e estacionar veículos nas praias da Floresta Nacional 

do Tapajós; 

29. Fica proibida a lavagem de veículos automotivos nos igarapés, lagos e 

praias da Floresta Nacional do Tapajós. 

 

 

 



 

68 
 

 

 

Mapa 6 - Zona Populacional. 

Fonte: ICMBio (2018). 



 

69 
 

4.6. Zona de Recuperação – Objetivos e Normas  

 

a) Objetivo: A Zona de Recuperação tem caráter provisório e objetivo geral de 

manejo deter a degradação dos recursos, podendo ser promovida a 

recuperação ou restauração da área, conforme o caso. 

b) Normas 

1. A recuperação poderá ser natural ou induzida, preferencialmente com 

espécies florestais nativas quando se tratar de área próxima à Zona Populacional e 

somente com espécies florestais nativas quando se tratar de área próxima às demais 

zonas;  

2. A recuperação induzida dos ecossistemas é condicionada a um projeto 

específico, aprovado pelo órgão gestor da Unidade;  

3. As atividades de educação ambiental, turismo e de interpretação ambiental 

para esta zona deverão estar normatizadas no Plano de Uso Público; 

4. A Zona de Recuperação é considerada como uma zona provisória que, uma 

vez recuperada/restaurada, será incorporada novamente a uma das zonas 

permanentes da UC; 

5. As espécies exóticas introduzidas deverão ser removidas, sempre que 

possível; 

6. Poderão ser instaladas nesta zona as infraestruturas necessárias aos 

trabalhos de recuperação. Tais instalações serão provisórias e os resíduos sólidos 

gerados nestas instalações deverão ser retirados pelos próprios usuários e 

transportados para um destino adequado; 

7. A visitação é permitida, desde que não interfira no processo de recuperação; 

8. O uso de agrotóxicos e de espécies exóticas na recuperação ambiental de 

áreas desta zona somente será permitido mediante a autorização por projeto 

específico aprovado pelo órgão gestor;  

9. Os resíduos produzidos com processos de recuperação induzida deverão ter 

o destino definido no projeto específico aprovado pelo órgão gestor. 
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Mapa 7 – Zona de Recuperação. 

Fonte: ICMBio (2018). 
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4.7. Zona de Sobreposição – Objetivos e Normas 

 

a) Objetivo: O objetivo geral do manejo é atuar em conjunto com a FUNAI e as 

organizações e aldeias indígenas para a proteção em escala local e regional, e na 

resolução de conflitos territoriais. 

 

b) Normas  

1. As normas de uso desta zona deverão ser estabelecidas em conjunto com 

as aldeias e a FUNAI, observando a legislação vigente. 

 

Nas áreas das Zona de Sobreposição I e II, há uma sobreposição juntamente 

com a Zona de Amortecimento, resultando pequena inconsistência devido à base de 

dados geográficos. Todavia, conforme o mapa 9, verifica-se baixo erro, porém, é 

necessário ser abordado aqui. 
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Mapa 8 - Zona de Sobreposição. 

Fonte: ICMBio (2018). 
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Mapa 9 - Incertezas das bases de dados geográficos gerando sobreposição. 

Fonte: ICMBio (2018).  
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4.8. Zona de Amortecimento – Objetivos e Normas  

a) Objetivo: A Zona de Amortecimento tem como objetivo de manejo buscar a 

ordenação do uso do solo de maneira a reduzir os impactos sobre a Unidade, 

implementando ações sistemáticas de fiscalização, monitoramento e educação 

ambiental. 

b) Normas 

1. Esta área deverá ter uso compatível com a legislação ambiental e medidas 

restritivas de uso do solo serão tomadas sempre que o processo de uso e ocupação 

ameaçar a integridade da Flona.  
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Mapa 10 - Zona de Amortecimento. 

Fonte: ICMBio (2018). 
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5. NORMAS GERAIS  
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5. NORMAS GERAIS 
 

São apresentadas neste item as normas gerais de manejo da Flona do Tapajós. Essas 

normas consistem em procedimentos gerais a serem adotados na Unidade de modo 

a servir como normativas às ações e restrições que se fizerem necessárias ao manejo 

da área. 

5.1. Introdução de espécies exóticas e/ou domesticadas 

1. A introdução de espécies exóticas e/ou domésticas, animais e vegetais, em 

UC fica proibida, exceto para casos de áreas não indenizadas e dos usos permitidos 

para as populações tradicionais; 

2. A introdução de espécies exóticas e/ou domésticas em áreas não 

indenizadas ou utilizadas por populações tradicionais será admitida quando não se 

tratar de espécies exóticas invasoras ou com maior potencial invasor do que a cultura 

ou criação atual; 

5.2. Recuperação de áreas degradadas e uso de agrotóxicos 

3. Não é permitido o uso de agrotóxicos dentro da Flona, exceto para fins de 

restauração ou recuperação de áreas degradadas na Unidade de Conservação, 

inclusive com o uso de defensivos agrícolas químicos (agrotóxicos e biocidas) e 

espécies exóticas, conforme projeto específico previamente aprovado pelo órgão 

gestor da UC; 

4. É proibida a manobra de aeronaves e máquinas no interior da UC ou mesmo 

parte delas quando envolvidas na aplicação de defensivos agrícolas químicos 

(agrotóxicos e biocidas); 

5.3. Pesquisa científica 

5. É permitida a realização de pesquisas científicas, desde que autorizadas na 

forma da legislação vigente, observando-se principalmente a IN-ICMBio nº 3/2017 em 

todos os casos; a  Lei nº 13.123, de 2015 quando houver acesso a componente do 

patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado; o Decreto 98.830/1990 

e a Portaria MCT nº 55 de 14/03/1990, quando as pesquisas forem realizadas por 

estrangeiros; 

6. Todo material utilizado para pesquisas e estudos dentro da UC deverá ser 

retirado e o local reconstituído após a finalização dos trabalhos, exceto nos casos em 

que houver interesse da UC na manutenção dos mesmos; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13123.htm#art50
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5.4. Visitação 

7. O visitante deverá assinar termo de responsabilidade e de riscos sobre os 

procedimentos e condutas durante a visita à Unidade de Conservação, devendo 

reconhecer os riscos inerentes que a atividade apresente, conforme sua natureza e 

avaliação do órgão gestor da UC; 

8. Os visitantes deverão ser informados sobre as normas de segurança e 

condutas na UC; 

9. A instalação de placas ou quaisquer formas de comunicação visual ou de 

publicidade e propaganda deverão manter relação direta com as atividades de gestão 

ou com os objetivos da UC, sem prejuízo para os casos que se aplicarem às áreas 

não indenizadas; 

10. Até que a UC disponha de projeto de sinalização, é permitida a instalação 

de placas indicativas, de orientação e para a segurança dos visitantes, pesquisadores 

e funcionários; 

11. É permitido aparecer o crédito a parceiros das iniciativas da UC na 

sinalização de visitação e interpretativa, desde que atenda as orientações 

institucionais; 

12. Todo resíduo gerado na UC deverá ser destinado para local adequado, 

conforme disposto para cada zona; 

13. O comércio e consumo de alimentos e bebidas será permitido nas áreas de 

visitação na UC, em locais pré-definidos, conforme planejamentos específicos; 

14. É permitida a abertura de trilhas para o desenvolvimento de atividades 

turísticas, mediante autorização do órgão gestor, nas zonas que permitem a visitação, 

mediante projeto específico; 

15. As atividades de visitação turística na Flona do Tapajós deverão ser 

previamente autorizadas pelo órgão gestor;  

16. A visitação deverá ser registrada no momento da entrada na Flona do 

Tapajós; 

17. As atividades de educação ambiental, turismo e de interpretação ambiental 

deverão estar normatizadas em outros instrumentos de gestão; 

5.5. Competições esportivas 

18. A realização de atividades esportivas poderá ser autorização pelo órgão 

gestor da UC, desde que a atividade seja compatível com os objetivos da Unidade de 

conservação e após a avaliação dos impactos negativos da atividade, conforme 

projeto técnico apresentado previamente pelo interessado; 
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19. São permitidas somente competições esportivas não motorizadas, tais 

como corridas de aventura, torneios de esporte de natureza, enduros de regularidade, 

entre outros, com autorização prévia do órgão gestor e respeitando o zoneamento e 

as condições do ambiente da UC; 

 

5.6. Eventos (religioso, político-partidários e outros) e uso 

de equipamentos sonoros 

20. Eventos diversos (shows, festas, exposições, feiras, etc.) poderão ocorrer 

quando tiverem relação com os objetivos da Unidade de Conservação, bem como não 

oferecerem impactos ambientais e à experiência de visitação, sendo necessária 

autorização prévia da administração da UC; 

21. Eventos religiosos poderão ser permitidos desde que não causem impactos 

sobre a fauna e a flora e a experiência de visitação, sendo proibida a deposição de 

resíduos de qualquer natureza no ambiente; 

22. É proibida qualquer manifestação ou vinculação de propaganda político-

partidária no interior da UC, exceto em casos previstos em lei; 

23. Qualquer infraestrutura montada para atender aos eventos autorizados 

deverá ser retirada ao final das atividades, exceto quando sua permanência for de 

interesse da UC; 

24. O uso de aparelhos sonoros de longo alcance somente poderá ser permitido 

em situações específicas, com autorização da administração, que deverá considerar 

os impactos ambientais sobre a visitação, excetuando-se o uso por moradores ainda 

não indenizados, desde que restrito às áreas de suas propriedades; 

25. A passagem e/ou a permanência de carros de som é vedada no interior da 

UC; 

26. O uso de equipamentos sonoros de pequeno alcance, por exemplo 

aparelhos de som e instrumentos musicais, são restritos aos eventos autorizados pela 

administração da UC, nas atividades de pesquisa científica e às áreas de moradia; 

5.7. Uso do fogo 

27. É proibido o uso de fogo na UC, exceto nas seguintes situações: a) 

Emprego da queima controlada, em conformidade com o estabelecido neste plano de 

manejo ou planejamentos específicos e nos termos de compromisso; b) Nas áreas 

ocupadas por populações tradicionais em UCs de Uso Sustentável (a ser regrada por 

norma específica); c) Em atividades da UC relativas ao manejo do fogo, como ações 

de prevenção, combate e controle dos incêndios florestais, bem como ao manejo 
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integrado do fogo (MIF); d) Em atividades de pesquisa científica devidamente 

autorizada e realizada por instituição de pesquisa reconhecida, mediante prévia 

autorização do órgão gestor da UC; e e) Nas atividades de visitação, conforme 

previsto nas normas do zoneamento;  

28. As fogueiras deverão ocorrer nas zonas e locais previamente definidos no 

plano de manejo, sendo elas, preferencialmente, de uso coletivo e em áreas 

previamente definidas pela gestão da UC. 

5.8. Infraestrutura  

29. Todas as obras de engenharia ou infraestrutura necessárias à gestão da 

UC devem considerar a adoção de alternativas de baixo impacto ambiental durante a 

construção, bem como a sua utilização posterior, incluindo economia de materiais, 

água, energia, aquecimento solar, ventilação cruzada, disposição e tratamento de 

resíduos e efluentes, harmonização com a paisagem, entre outros; 

30. Toda infraestrutura existente na UC que possa gerar resíduos e efluentes 

sanitários deverá contar com um tratamento adequado, evitando a contaminação do 

solo e dos recursos hídricos; 

31. Quando for necessária a instalação ou melhoria de linha de distribuição de 

energia dentro da UC, ela deverá ser preferencialmente subterrânea; 

5.9. Temas diversos 
32. É proibido entrar na UC portando instrumentos próprios para caça, pesca e 

exploração de produtos ou subprodutos florestais, tintas spray e similares, ou outros 

produtos incompatíveis com as condutas em UCs ou que possam ser prejudiciais à 

flora e à fauna, exceto nas seguintes situações: a) atividades inerentes à gestão da 

área; b) pelas populações beneficiárias e moradores da Zona de Uso Conflitante nas 

atividades permitidas; e c) pesquisa científica e outros casos autorizados pela 

administração; 

33. Os horários de funcionamento da UC serão definidos pela sua 

administração, que os divulgará amplamente; 

34. O uso de drones na UC poderá ser permitido mediante autorização do órgão 

gestor; 

35. Toda pessoa ou instituição que produzir material técnico, científico, 

jornalístico ou cultural sobre a UC deverá entregar uma cópia à sua administração 

para arquivamento no seu acervo; 

36. O subsolo integra os limites da UC, sendo proibida a exploração direta de 

recursos minerais; 
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37. É proibido retirar, mover ou danificar qualquer objeto, peças, construção e 

vestígio do patrimônio cultural, histórico e arqueológico da UC, exceto para fins de 

pesquisa ou resgate do material desde que com autorização do órgão gestor e a 

prévia oitiva do órgão competente pelo trato das questões afetas ao patrimônio 

cultural, histórico e arqueológico brasileiro; 

38. O pouso e a decolagem de aeronaves dentro dos limites da UC serão 

admitidos para casos de emergência, resgate e atividades de proteção da UC. 
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6. PROGRAMAS DE MANEJO 
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6. PROGRAMAS DE MANEJO 
 

Os programas de manejo correspondem a processos, por meio dos quais a 

estratégia de gestão é implementada. Promovem a estruturação física e 

organizacional das instâncias gerenciais, através da definição de papéis na equipe e 

das atividades a serem desempenhadas, o que é condição para a materialização dos 

resultados desejados (ICMBio, 2017). 

Com base nos objetivos estratégicos e na orientação do roteiro para elaboração 

de planos de manejo (ICMBio, 2009), o planejamento da Flona do Tapajós está 

estruturado em programas de manejo que agrupam as ações afins e visam propiciar 

o cumprimento dos Objetivos Estratégicos de manejo da Unidade. 

Foram definidos 12 Programas de Manejo para a Flona do Tapajós contendo 

ações necessárias para atingir os Objetivos Estratégicos e a Visão de Futuro da UC.  

Os Programas de Manejo da Flona do Tapajós estão apresentados em formato 

de matrizes, contendo as seguintes informações: (i) Ações Estratégicas, (ii) 

Cronograma (início e final de execução), (iii) Resultados Esperados, e (iv) Indicadores 

de Resultados. 

Cada programa e subprograma proposto possui um objetivo, e para a execução 

de todos os programas se propõem a articulação institucional. Entende-se que a 

equipe de gestão do ICMBio para a Flona do Tapajós deverá desempenhar este papel 

de articulação, participando direta e indiretamente da execução das ações propostas 

conforme as competências institucionais do órgão gestor.  

 

6.1. Programa de Pesquisa e Monitoramento 

 

a) Objetivo: apoiar a geração de conhecimento científico sobre aspectos 

naturais (bióticos e abióticos), sociais, econômicos e culturais da Flona do Tapajós e 

seu entorno, com ênfase na geração de informações e tecnologias que possam 

subsidiar a exploração racional e o uso múltiplo de seus recursos naturais. 

O Programa de Pesquisa e Monitoramento da Flona do Tapajós está dividido em 5 

Subprogramas: (i) Recursos Florestais, (ii) Biodiversidade, (iii) Socioeconomia, (iv) 

Meio Físico, Agricultura e Piscicultura e (v) Difusão do Conhecimento e Valorização 

dos Saberes. 

 

b) Objetivos Estratégicos: Neste Programa de Manejo foram definidas ações 

para atingir os seguintes Objetivos Estratégicos: 
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• Apoiar a geração de conhecimento científico sobre os aspectos 

naturais, sociais, econômicos e culturais; 

• Conservar ecossistemas e espécies. 

 

c) Articulação Institucional: De modo geral a articulação do Programa de 

Pesquisa e Monitoramento deverá ser executada em parceria com universidades e 

instituições de pesquisa, ONGs, com a participação da COOMFLONA, FCFT, demais 

associações comunitárias, intercomunitárias e grupos de jovens das comunidades da 

Flona do Tapajós. Algumas ações do Subprograma de Pesquisa e Monitoramento 

Socioeconômico devem envolver a FUNAI e o CIMB quando tiver interface com as 

Terras Indígenas. As Secretarias Municipais de Cultura e o IPHAN também são 

recomendados para algumas ações desse Subprograma. Para o Subprograma de 

Pesquisa e Desenvolvimento da Agricultura sugere-se o envolvimento da EMBRAPA 

e EMATER. 
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Quadro 11 - Programa de Pesquisa e Monitoramento (a).  

SUBPROGRAMA DE PESQUISA E MONITORAMENTO DOS RECURSOS FLORESTAIS: IMPLEMENTAR AÇÕES DE PESQUISA E MONITORAMENTO 

SOBRE AS POPULAÇÕES DAS DIVERSAS ESPÉCIES FLORESTAIS DE USO ECONÔMICO DA FLONA DO TAPAJÓS. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
CRONOGRAMA RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADO 
EXECUÇÃO 

ANOS  
1 e 2 

ANOS  
3 e 4 

ANOS  
5 e 6 

ANOS 
7 e 8 

ANOS 
9 e 10 

Articular o desenvolvimento de 
pesquisas e inventários sistemáticos 
sobre a ecologia e dinâmica florestal 
(população, abundância, dispersão, 
outros parâmetros) das principais 
espécies de uso madeireiro com 
valor comercial na Flona do Tapajós.  

Início  
  

    

Resultado 01. 
Publicações 
científicas sobre os 
recursos florestais 
da Flona do 
Tapajós. 

1.1. Publicações 
científicas (artigos, 
TCC, dissertações, 
teses e monografias) 
sobre os recursos 
florestais da Flona do 
Tapajós publicados 
por ano. 

Final  
    

  

Fonte: IDESAM (2018). 
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Quadro 12 - Programa de Pesquisa e Monitoramento (b). 

SUBPROGRAMA DE PESQUISA E MONITORAMENTO DA BIODIVERSIDADE: IMPLEMENTAR AÇÕES DE PESQUISA E MONITORAMENTO SOBRE AS 
POPULAÇÕES E INTERAÇÕES ECOLÓGICAS DA FLORA E DA FAUNA DA FLONA DO TAPAJÓS. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
CRONOGRAMA RESULTADOS 

ESPERADOS 
INDICADORES DE 

RESULTADO 
EXECUÇÃO 

ANOS  
1 e 2 

ANOS  
3 e 4 

ANOS  
5 e 6 

ANOS 
7 e 8 

ANOS 
9 e 10 

Incentivar as pesquisas sobre 
biodiversidade para outras regiões 
menos conhecidas da Flona do 
Tapajós, com ênfase para a Zona de 
Preservação e as Zonas Primitivas 
(ZPRI VI e ZPRI VII) localizadas na 
região sul da UC. 

Início  
  

    
Resultado 01. 
Ampliação do 
conhecimento sobre a 
biodiversidade da Flona 
do Tapajós. 

1.1. Número de autorizações 
de pesquisas científicas 
emitidas pelo SISBIO, por 
ano. 
1.2. Número de espécies 
endêmicas ou ameaçadas de 
extinção identificadas 
através das pesquisas 
realizadas. 

Final      
  

Organizar, sistematizar e espacializar 
o conhecimento agregado sobre a 
biodiversidade da UC. 

Início  
  

    

Resultado 02. Banco 
de publicações sobre a 
biodiversidade 
organizado por temas. 
 
Resultado 03. Critérios 
de espacialização do 
conhecimento sobre a 
biodiversidade da UC 
definidos. 

2.1. Número de artigos 
científicos, TCC, teses e 
monografias publicados por 
ano tendo o Banco de 
Publicações da Flona entre 
as referências bibliográficas. 
3.1. Publicação sobre a 
metodologia para escolha 
dos critérios de 
espacialização das 
informações sobre 
biodiversidade. 

Final   
  

   

Elaborar e implementar o Plano de 
monitoramento e avaliação do status 
de ameaça e vulnerabilidade 
ecológica e ambiental de espécies 
alvos de conservação da Flona do 
Tapajós, considerando as diferentes 
fitofisionomias, os gradientes 
altimétricos e as sub-regiões 
hidrográficas do Planalto, Cupari e 
Tapajós, espécies cinegéticas, 
espécies da flora e da fauna de 
interesse comercial e/ou cultural, e 
ambientes específicos como praias e 
cavernas. 

Início  
  

    

Resultado 04. Alvos de 
conservação definidos 
e monitorados. 
 
 
Resultado 05. 
Estratégias e proteção 
de espécies e 
ambientes alvos de 
conservação sendo 
implementadas.  

4.1. Número de pesquisas 
científicas efetivamente 
realizadas anualmente. 
4.2. Relatórios de 
monitoramento anuais 
publicados. 

Final      
  

5.1. Número de expedições 
de fiscalização realizadas 
por ano. 
5.2. Diminuição de 
autuações emitidas por ano. 

Fonte: IDESAM (2018). 
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Quadro 13 - Programa de Pesquisa e Monitoramento (c). 

SUBPROGRAMA DE PESQUISA E MONITORAMENTO SOCIOECONÔMICO: IMPLEMENTAR AÇÕES DE PESQUISA E MONITORAMENTO SOBRE AS 
POPULAÇÕES HUMANAS, CONTEMPLANDO ASPECTOS HISTÓRICOS, SOCIAIS, POLÍTICOS, ECONÔMICOS E CULTURAIS DAS COMUNIDADES DA REGIÃO 
DA UC. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
CRONOGRAMA 

RESULTADOS ESPERADOS 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 
EXECUÇÃO 

ANOS  
1 e 2 

ANOS  
3 e 4 

ANOS  
5 e 6 

ANOS 
7 e 8 

ANOS 
9 e 10 

Apoiar instituições de pesquisa e 
instituições gestoras na realização de 
pesquisa social, histórica, 
antropológica e arqueológica sobre as 
populações ribeirinhas e indígenas da 
Flona do Tapajós e Terras Indígenas 
da região. 

Início  
      Resultado 01. Publicações 

científicas no tema socioeconomia. 
 
Resultado 02. Publicações de 
pesquisas etnográficas e 
etnológicas sobre aspectos 
históricos e culturais. 

1.1. Número de 
publicações científicas no 
tema socioeconomia por 
ano. 
 
2.1. Número de artigos 
científicos, TCC, 
dissertações, teses e 
monografias publicados por 
ano. 

Final      
  

Sistematizar e apresentar as 
informações do cadastramento 
socioeconômico, gerando análises e 
cruzamentos com informações já 
existentes sobre temas prioritários 
para o monitoramento da dinâmica 
social e econômica das comunidades 
da UC. 

Início  
      Resultado 03. Relatório analítico da 

dinâmica social customizado para a 
Flona do Tapajós. 
 
Resultado 04. Revisão dos dados 
da Flona do Tapajós inseridos no 
SISFAMÍLIAS. 

3.1. Atualização 
permanente do 
SISFAMÍLIAS e do SIT. 
 
4.1. Data de atualização 
dos dados da Flona no 
SISFAMÍLIAS. 

Final    
    

Apoiar a realização de pesquisas e 
monitoramento sobre a influência do 
manejo florestal na dinâmica social e 
econômica das comunidades da Flona 
do Tapajós.  

Início  
      Resultado 05. Conhecimento do 

impacto socioeconômico do manejo 
florestal no bem-estar das 
comunidades da Flona do Tapajós. 

5.1. Número de relatórios 
de monitoramento 
publicados ao longo do 
ciclo de gestão. Final      

  
Apoiar a realização de pesquisas e 
iniciativas de resgate e valorização do 
conhecimento sobre as manifestações 
culturais, artísticas e do patrimônio 
material e imaterial das populações da 
região, seus artistas e artesãos e 
demais produtores e difusores da arte 
e da cultura local. 

Início  
      

Resultado 06. Publicação em 
mídias diversas com material de 
resgate cultural de manifestações 
artísticas e história de vida de 
artistas e artesãos. 

6.1. Número de 
publicações científicas no 
tema socioeconomia por 
ano. Final      

  
Fonte: IDESAM (2018). 
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Quadro 14 - Programa de Pesquisa e Monitoramento (d). 

SUBPROGRAMA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA: PRODUZIR ESTUDOS E PESQUISAS PARA APOIAR A SUSTENTABILIDADE 

AMBIENTAL E VIABILIDADE ECONÔMICA DOS SISTEMAS AGRÍCOLAS NA UC. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
CRONOGRAMA RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 
EXECUÇÃO 

ANOS  
1 e 2 

ANOS  
3 e 4 

ANOS  
5 e 6 

ANOS 
7 e 8 

ANOS 
9 e 10 

Selecionar áreas e realizar 
experimentos utilizando a 
mecanização para manejo de solos 
para agricultura, visando propor 
critérios de conservação e 
sustentabilidade para a introdução da 
agricultura mecanizada na Flona do 
Tapajós como alternativa para o uso 
do fogo, conversão de novas áreas de 
florestas em áreas de agricultura 
intensiva, e aumento e diversificação 
da produtividade. 

Início  
  

    

Resultado 01. 
Critérios de 
conservação e 
sustentabilidade 
para mecanização 
da agricultura 
definidos. 
 

1.1. Critérios 
apresentados e 
aprovados pelo Conselho 
Consultivo. 

Final  
 

 
  

  

Desenvolver planos de negócios e 
estudos dimensionando o potencial, 
culturas, volume e formas de 
investimento/financiamento, 
viabilidade econômica, esforço de 
assistência técnica necessário, entre 
outras informações técnicas e 
científicas como base para 
implementação de Sistemas 
Agroflorestais em larga escala na 
Flona do Tapajós. 

Início  
  

    Resultado 02. 
Mobilização de 
fontes de 
financiamento para 
produção e ATER 
para implementação 
de SAFs. 

 
2.1. Volume de recursos 
financeiros acessados. 
 
2.2. Percentual de 
produtores com ATER 
para SAFs em relação ao 
total de produtores 
assistidos por ATER. 

Final  
 

  
   

Fonte: IDESAM (2018) 
 

 



 

89 
 

Quadro 15 - Programa de Pesquisa e Monitoramento (e). 

SUBPROGRAMA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DA PISCICULTURA: PRODUZIR ESTUDOS, PESQUISAS E DESENVOLVER TECNOLOGIAS PARA 
APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DA PISCICULTURA NA FLONA DO TAPAJÓS. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
CRONOGRAMA 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

EXECUÇÃO 
ANOS  
1 e 2 

ANOS  
3 e 4 

ANOS  
5 e 6 

ANOS 
7 e 8 

ANOS 
9 e 10 

Apoiar o monitoramento 
sistemático dos parâmetros 
físico-químicos da água em 
lagos e igarapés com 
potencial/aptidão para a 
piscicultura.  

Início  
      

 
Resultado 02. Alterações 
dos parâmetros físico-
químicos da água, 
prejudiciais para a 
piscicultura, monitoradas. 

1.1. Periodicidade de 
relatórios de 
monitoramento. 

Final      
  

Apoiar a realização de estudo de 
viabilidade econômica para 
projetos comunitários de 
piscicultura. 

Início  
      

Resultado 03. Fontes de 
financiamento, 
investimentos, e prazo de 
retorno financeiro 
identificados. 

2.1. Estudo de viabilidade 
econômica publicado. 

Final  
      

Apoiar o desenvolvimento de 
experimentos para produção de 
ração e complementos para a 
piscicultura. 

Início   
     Resultado 04. Diminuição 

do custo de produção com 
a utilização de matéria 
prima local para fabricação 
de ração e complementos. 

3.1. Percentual da ração 
convencional substituída 
por ração produzida com 
matéria prima local. Final   

     

Fonte: IDESAM (2018). 
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Quadro 16 - Programa de Pesquisa e Monitoramento (f). 

SUBPROGRAMA DE DIFUSÃO DO CONHECIMENTO E VALORIZAÇÃO DOS SABERES: DIFUNDIR O CONHECIMENTO CIENTÍFICO GERADO PELAS 
PESQUISAS NA UC E RESGATAR OS SABERES TRADICIONAIS DAS POPULAÇÕES LOCAIS. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
CRONOGRAMA 

RESULTADOS ESPERADOS 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 
EXECUÇÃO 

ANOS  
1 e 2 

ANOS  
3 e 4 

ANOS  
5 e 6 

ANOS 
7 e 8 

ANOS 
9 e 10 

Realizar a cada três anos o 
Seminário de Pesquisas da 
Flona do Tapajós, 
incorporando na 
programação a participação 
de experiências 
protagonizadas pelas 
comunidades, seus saberes 
e práticas exitosas no manejo 
da UC. 

Início  
      

Resultado 01. Participação 
dos saberes tradicionais nas 
publicações dos Anais do 
Seminário. 
 
Resultado 02. Pesquisas e 
estudos realizados na Flona do 
Tapajós divulgados. 

 

1.1. Número de artigos que 
abordam a temática dos 
saberes tradicionais 
publicados nos Anais do 
Seminário. 
 
2.1. Anais do seminário 
publicados e divulgados para 
comunidade científica, 
parceiros e mídia 
especializada. 

Final      
  

Publicação do livro sobre a 
Biodiversidade da Flona do 
Tapajós. 

Início   
     

Resultado 03. Principais 
resultados de pesquisa sobre 
os diversos táxons publicados 
em e-book e versão impressa. 

3.1. E-book e publicações 
impressas utilizados nas 
atividades de educação 
ambiental, manejo, produção, 
proteção, turismo, pesquisa e 
marketing Final     

   

Fonte: IDESAM (2018). 
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6.2. Programa de Incentivo a Alternativas de 

Desenvolvimento 

 

a) Objetivo: Implementar cadeias de valor e organização social produtiva que 
possam aumentar a capacidade produtiva, beneficiamento e agregação de valor dos 
produtos, a comercialização da produção e consequente geração de renda aos 
produtores da Flona do Tapajós. 

O Programa de Incentivo a Alternativa de Desenvolvimento da Flona do 
Tapajós está dividido em 4 Subprogramas: (i) Agricultura Familiar, (ii) 
Desenvolvimento Agroflorestal, (iii) Artesanato e (iv) Piscicultura. 

 

b) Objetivo Estratégico: Promover o desenvolvimento socioambiental e 
econômico das populações tradicionais. 

 

c) Articulação Institucional: Esse Programa de Incentivo a Alternativas de 
Desenvolvimento deverá ser implementado com a parceria de instituições de ATER, 
em especial a EMATER, das organizações comunitárias (FCFT, COOMFLONA e 
Associações), operadores de crédito e financiadores de projetos, além de ONGs com 
potencial de mobilização de recursos e execução de projetos relacionados as 
atividades produtivas das comunidades da UC. Sugere-se que no Subprograma 
Agricultura Familiar sejam envolvidas as secretarias estadual e municipais de 
produção. O Subprograma de Desenvolvimento Agroflorestal deverá envolver o SFB 
e todas as ações que envolve a criação de animais deverão envolver os órgãos de 
saúde animal, em especial o Subprograma de Piscicultura. 
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Quadro 17 - Programa de Incentivo e Alternativas de Desenvolvimento (a). 

SUBPROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR: FORTALECER INICIATIVAS QUE BUSQUEM OTIMIZAR O USO DO SOLO E A DIVERSIFICAÇÃO DE 
TÉCNICAS NO CULTIVO E PRODUÇÃO DA MANDIOCA, DA GALINHA CAIPIRA, MECANIZAÇÃO E SEGURANÇA ALIMENTAR NA FLONA DO TAPAJÓS. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
CRONOGRAMA 

RESULTADOS ESPERADOS 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 
EXECUÇÃO 

ANOS  
1 e 2 

ANOS  
3 e 4 

ANOS  
5 e 6 

ANOS 
7 e 8 

ANOS 
9 e 10 

Ampliar as capacitações e 
assistências técnicas 
voltadas para fortalecer a 
cadeia produtiva da 
agricultura familiar. 

Início  
      

 
Resultado 01. Áreas de roçados 
tradicionais substituídas por SAFs 
e produtores adotando boas 
práticas no manejo do solo, 
produção de mudas e no 
beneficiamento dos produtos. 

1.1. Número de famílias 
adotando SAFs para aumentar 
e diversificar a produção. 
1.2. Número de famílias 
comercializando seus produtos 
através da agroindústria. Final   

     

Introduzir gradativamente a 
mecanização para a 
produção agrícola, de modo 
a facilitar o manejo do solo.  

Início  
      Resultado 02. Diminuição da 

abertura de áreas de florestas e 
capoeira alta para agricultura. 

2.1. Quantidade de áreas 
autorizadas para abertura de 
roçados anualmente. 

Final    
    

Melhorar infraestrutura de 
produção e beneficiamento 
da mandioca. 

Início  
      

Resultado 03. Melhora da 
qualidade da farinha produzida na 
Flona. 
 
Resultado 04. Diversificação dos 
produtos oriundos da produção de 
farinha. 

3.1. Preço médio da farinha 
comercializada na Flona. 
 
4.1. Aumento da oferta de 
subprodutos da farinha como 
beijus, tucupi, farinha de 
tapioca, etc. 

Final   
     

Apoiar a produção da galinha 
caipira (animais e ovos), a 
partir da organização das 
etapas de produção, 
beneficiamento (abate e 
corte) e comercialização de 
acordo com as normas 
sanitárias. 

Início  
      

Resultado 05. Projeto 
experimental de produção de 
galinha caipira implementado por 
meio de Assistência Técnica. 

5.1. Número de famílias e 
comunidades beneficiadas 
pelo projeto experimental. Final   

     

Fonte: IDESAM (2018). 
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Quadro 18 - Programa de Incentivo e Alternativas de Desenvolvimento (b). 

SUBPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROFLORESTAL: APOIAR A IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMAS AGROFLORESTAIS, O BENEFICIAMENTO E 
COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTOS. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

CRONOGRAMA 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

EXECUÇÃO 
ANOS  
1 e 2 

ANOS  
3 e 4 

ANOS  
5 e 6 

ANOS 
7 e 8 

ANOS 
9 e 10 

Incentivar a implantação de SAFs por 
meio da organização e capacitação de 
produtores, emissão da DAP, 
mobilização de recursos (projetos, 
fomentos e financiamentos), parceria e 
assistência técnica permanente. 

Início  
      Resultado 01. Coletivos 

de comunitários 
produtores organizados. 
 
Resultado 02. Recursos e 
assistência técnica 
fomentando SAFs. 

1.1. Áreas de SAFs 
cultivados por grupos 
organizados. 
2.1. Termos de 
Reciprocidade assinados 
(parceria com instituições de 
assistência técnica e 
extensão formalizada). 
2.2. Volume de recursos 
captados para implantação 
de SAFs. 

Final      
  

Investir na capacidade produtiva de 
SAFs na Flona, instalando produção de 
mudas e sementes para enriquecimento 
de quintais e áreas de produção 
agroflorestal particulares e coletivas. 

Início   
     

Resultado 03. Viveiros 
comunitários ou familiares 
fornecendo sementes e 
mudas para 
enriquecimento de quintais 
e áreas agroflorestais. 

3.1. Número de viveiros 
instalados. 
 

Final    
    

Desenvolver a cadeia de valor da 
produção agroflorestal. 

Início   
     

Resultado 04. Cadeia de 
valor da produção 
agroflorestal desenvolvida. 

4.1. Número de produtores 
agroflorestais 
comercializando produção. 
4.2. Quantidade e variedade 
de produtos agroflorestais 
comercializados.  

Final     
 

 

Aumentar e melhorar a estrutura de 
beneficiamento da agroindústria. 

Início   
     Resultado 05. Produtos 

da agroindústria com boa 
aceitação no mercado 
institucional e privado. 

5.1. Volume de produtos 
beneficiados por ano. 
 

Final    
    

Fonte: IDESAM (2018). 
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Quadro 19 - Programa de Incentivo e Alternativas de Desenvolvimento (c). 

SUBPROGRAMA DE ARTESANATO: INCENTIVAR A PRODUÇÃO ARTESANAL COM PRODUTOS FLORESTAIS. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
CRONOGRAMA RESULTADOS 

ESPERADOS 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 
EXECUÇÃO 

ANOS  
1 e 2 

ANOS  
3 e 4 

ANOS  
5 e 6 

ANOS 
7 e 8 

ANOS 
9 e 10 

Incentivar a produção de 
artesanato em madeira caída, 
por meio do repasse do 
conhecimento para novas 
gerações de artesãos e 
incentivo para compra de 
ferramentas e equipamentos. 

Início  
      

Resultado 01. 
Artesanato em 
madeira caída 
incrementado. 

 

1.1. Volume de produção de 
artefatos por ano. 

Final   
     

Apoiar a produção de biojóias e 
artigos oriundos do látex, com 
ênfase na organização dos 
artesãos, qualidade da 
produção, volume de produção 
e ampliação de mercados. 

Início  
      Resultado 02. Cadeia 

produtiva da biojóia e 
artigos oriundos do 
látex mais 
sofisticados. 

2.1. Número de eventos 
nacionais e internacionais que 
artesãos da Flona e a 
COOMFLONA participam por 
ano. 

2.2. Número de parceiros 
comerciais nacionais e 
internacionais. 

Final     
   

Fonte: IDESAM (2018). 
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Quadro 20 - Programa de Incentivo e Alternativas de Desenvolvimento (d). 

SUBPROGRAMA DE PISCICULTURA: INCENTIVAR A PISCICULTURA POR MEIO DE CAPACITAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, FINANCIAMENTO E 

REGULARIZAÇÃO. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
CRONOGRAMA RESULTADOS 

ESPERADOS 

INDICADORES DE 

RESULTADOS 
EXECUÇÃO 

ANOS  
1 e 2 

ANOS  
3 e 4 

ANOS  
5 e 6 

ANOS 
7 e 8 

ANOS 
9 e 10 

Articular assistência técnica 
especializada em piscicultura com 
objetivo de elaborar projetos, propor 
tecnologias (tanque-rede, tanque 
escavado, represamento de canal 
de igarapé, etc.), implementar 
projetos experimentais, capacitar e 
acompanhar sistematicamente a 
implementação dos projetos. 

Início  
  

    Resultado 01. 
Experimentos 
contemplando as 
diferentes técnicas de 
piscicultura com potencial 
na Flona. 

1.1. Número de moradores 
envolvidos nos 
experimentos e 
capacitações. 
 
1.2. Número de projetos de 
piscicultura licenciados. Final  

 

  

   

Apoiar o licenciamento de projetos 
de piscicultura em tanque escavado 
por meio de assistência técnica e 
jurídica.  

Início  
 

  

   Resultado 02. Projetos 
de tanque escavado 
implantados conforme as 
normas legais. 

2.1. Número de projetos de 
tanque escavados para 
piscicultura submetidos a 
licenciamento. Final  

 
 
  

  

Apoiar a mobilização de recursos 
para implementação de projetos de 
piscicultura. 

Início  
 

  

   Resultado 03. Projetos 
comunitários de 
piscicultura 
implementados. 

3.1. Projetos comunitários 
de piscicultura financiados. 
 
3.2. Número de parcerias 
técnica-financeira 
estabelecidas. 

Final  
 

 
  

  

Fonte: IDESAM (2018). 
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6.3. Programa de Desenvolvimento Comunitário 
 

a) Objetivo: Estabelecer medidas para promover a integração da Floresta 
Nacional à vida econômica e social das comunidades da Unidade de Conservação.  

O Programa de Incentivo a Alternativa de Desenvolvimento da Flona do 
Tapajós está dividido em 3 Subprogramas: (i) Infraestrutura Comunitária, (ii) 
Desenvolvimento Humano e (iii) Desenvolvimento Social. 

 

d) Objetivos Estratégicos: Neste Programa de Manejo foram definidas ações 
para atingir os seguintes Objetivos Estratégicos: 

• Promover o desenvolvimento socioambiental e econômico das 
populações tradicionais. 

• Fortalecer a governança social da Flona. 

 

b) Articulação Institucional: O Programa de Desenvolvimento Comunitário 
deverá ser implementado com a parceria das prefeituras, representadas pelas 
secretarias municipais relacionadas a obras, transporte, saneamento, habitação e 
comunicação. Empresas concessionárias da área de energia elétrica e telefonia são 
de fundamental importância para a execução das ações propostas. Destaca-se 
também o papel protagonista das organizações comunitárias na articulação junto as 
prefeituras e empresas. É possível o envolvimento de ONGs com potencial de 
mobilização de recursos e execução de projetos em todos os subprogramas. O 
Subprograma de Desenvolvimento Humano deve envolver instituições do “Sistema S”, 
como o SENAC e SENAI, visando a formação profissional. Neste Subprograma 
destaca-se também a necessidade de articulação com as instituições de ensino 
superior. 
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Quadro 21 - Programa de Desenvolvimento Comunitário (a). 

SUBPROGRAMA DE INFRAESTRUTURA COMUNITÁRIA: ESTABELECER PARCERIAS E APOIAR AS AÇÕES DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS QUE VISEM 
MELHORAR AS CONDIÇÕES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, HABITAÇÃO, FORNECIMENTO DE ENERGIA, COMUNICAÇÃO E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 
E PRODUÇÃO DA FLONA DO TAPAJÓS. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
CRONOGRAMA 

RESULTADOS ESPERADOS 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 
EXECUÇÃO 

ANOS  
1 e 2 

ANOS  
3 e 4 

ANOS  
5 e 6 

ANOS 
7 e 8 

ANOS 
9 e 10 

Articular a instalação e ampliação da 
telefonia móvel, dos telecentros e da 
radiofonia, instrumentos necessários 
para promover a integração intra e 
intercomunidades, facilitar a parceria 
com o órgão gestor (denúncia de 
crimes, vigilância e fiscalização), as 
pesquisas e os monitoramentos, o 
acesso aos serviços de saúde, 
educação, ao mercado consumidor 
dos produtos da Flona, promover o 
intercâmbio com outras UC e apoiar a 
implementação das cadeias 
produtivas e do turismo.  

Início  
  

    
Resultado 01. Maior 
articulação e integração entre a 
Flona e outras áreas 
protegidas da região, assim 
como entre o órgão gestor, as 
associações comunitárias e 
intercomunitárias, a FCFT, a 
COOMFLONA e instituições 
parceiras que atuam na UC. 

 
 
1.1. Número de 
comunidades atendidas por 
algum meio de 
comunicação (telefonia 
móvel, telecentro, 
radiofonia, etc.). 
 
1.2. Aumento da vigilância 
comunitária na origem das 
ações de fiscalização. 

Final   
  

   

Articular a manutenção contínua das 
estradas e ramais da UC. 

Início  
  

    
Resultado 02. Manutenção 
das estradas e ramais 
realizados periodicamente e de 
forma adequada (piçarra, 
drenagem, etc.). 

2.1. Relatório da 
FCFT/prefeitura sobre a 
manutenção das estradas 
durante o ano. Final      

  

Regularizar as linhas de ônibus e 
outros meios de transporte das 
comunidades para facilitar o 
escoamento da produção e 
suprimentos/insumos. 
 

Início  
  

    
Resultado 03. Moradores das 
comunidades de Belterra 
atendidas por meios de 
transporte adequados para 
conduzir passageiros e 
transportar produtos, 
suprimentos/insumos e 
mercadorias. 

3.1. Número de 
comunidades atendidas por 
linhas regulares do 
município de Belterra. Final      
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Apoiar a ampliação do sistema de 
abastecimento de água por 
microssistemas para todas as famílias 
da Flona. 

Início  
  

    Resultado 04. Microssistemas 
implantados em todas as 
comunidades. 

4.1. Percentual de famílias 
contempladas pelo 
abastecimento de água por 
microssistemas. 

Final      
  

Articular a melhoria dos serviços de 
fornecimento de energia elétrica, com 
vistas a qualidade da energia, na 
manutenção adequada da rede de 
abastecimento e na ampliação dos 
serviços para comunidades que ainda 
não possuem fornecimento de energia 
via rede pública de transmissão.  

Início  
  

    

Resultado 05. Comunidades 
com rede e carga elétrica que 
atenda às necessidades 
residenciais e de produção. 

5.1. Número de incidentes 
de falta de energia 
registrados anualmente. 

Final      
  

Incluir todas as famílias da Flona que 
se enquadram nos critérios dos 
programas oficiais de habitação. 

Início  
  

    
Resultado 06. Projeto 
habitacional para a Flona 
contemplando as famílias sem 
moradia própria e as 
residências que necessitam de 
reformas. 

6.1. Número de projetos 
aprovados. 
 
6.2. Volume de recurso 
captado e investido. 

Final   
  

   

Estudar a viabilidade de licenciamento 
e proteção ambiental para abertura de 
ramal para as comunidades da região 
sul da Flona no município de Aveiro. 

Início  
      

Resultado 07. Projeto de 
abertura de ramal sendo 
analisado pelo ICMBio e 
demais órgãos ambientais. 

7.1 Protocolo ou número do 
processo administrativo. 

Final   
  

   

Fonte: IDESAM (2018). 
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Quadro 22 - Programa de Desenvolvimento Comunitário (b). 

SUBPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO: PROPOR E ARTICULAR ESTRATÉGIAS QUE VISEM MELHORAR E APERFEIÇOAR SERVIÇOS DE 
SAÚDE, EDUCAÇÃO (FORMAL E PROFISSIONALIZANTE), CAPACITAÇÃO E OPORTUNIDADE DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES DE TRABALHO 
PARA OS MORADORES DA FLONA DO TAPAJÓS. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
CRONOGRAMA 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS EXECUÇÃO 

ANOS  
1 e 2 

ANOS  
3 e 4 

ANOS  
5 e 6 

ANOS 
7 e 8 

ANOS 
9 e 10 

Articular junto aos órgãos competentes 
melhorias da infraestrutura, do transporte 
e aumentar o número de comunidades 
beneficiadas com o ensino fundamental e 
ensino médio, de modo a aumentar a 
abrangência do serviço e manter os 
alunos estudando na Flona. 

Início  
      Resultado 01. 

Diminuição do êxodo 
de jovens da Flona 
por falta de oferta de 
ensino. 
 

1.1. Número de alunos 
matriculados nas escolas da 
UC. 

Final      
  

Articular junto a instituições públicas, 
privadas e do terceiro setor a oferta de 
cursos profissionalizantes para jovens e 
adultos moradores da Flona (serviços 
relacionados ao turismo, gastronomia, 
corte e costura, mecânica de motos e 
automóveis, eletricista, construção civil, 
estética, etc.). 

Início  
      

Resultado 02. Mão 
de obra qualificada 
para atender as 
demandas de trabalho 
das cadeias 
produtivas potenciais 
da Flona. 

2.1. Número, periodicidade e 
variedade de temas de 
cursos profissionalizantes 
ofertados. Final      

  
Articular junto a instituições públicas e 
privadas o aumento da oferta de vagas do 
curso de licenciatura e outros visando a 
formação de moradores da Flona e o 
aumento de professores/moradores nas 
suas comunidades. 

Início  
      

Resultado 03. 
Diminuição do êxodo 
de jovens da Flona 
por falta de oferta de 
ensino superior. 
 

3.1. Número de moradores 
frequentando ensino 
superior. Final      

  
Articular junto aos órgãos responsáveis 
melhorias da infraestrutura e serviços de 
saúde, com ênfase no programa agentes 
comunitários de saúde, transporte de 
emergência, ações de prevenção, 
melhoria e ampliação da rede de postos 
de saúde. 

Início  
      

Resultado 04. 
Infraestrutura e 
serviços de saúde 
adequados e 
suficientes para 
atender as 
necessidades da 
população residente 
da Flona. 

4.1. Número de Postos de 
saúde nas comunidades pólo 
funcionando conforme as 
normas do SUS. 

Final      
  

Fonte: IDESAM (2018). 
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Quadro 23 - Programa de Desenvolvimento Comunitário (c). 

SUBPROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: APOIAR AS INICIATIVAS DOS MORADORES E SUAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS VISANDO O 
EMPODERAMENTO E O FORTALECIMENTO DAS MESMAS NA GESTÃO DA FLONA, O RECONHECIMENTO DO MODO DE VIDA E SUAS TRADIÇÕES CULTURAIS. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

CRONOGRAMA 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES DE RESULTADOS 

EXECUÇÃO 
ANOS  
1 e 2 

ANOS  
3 e 4 

ANOS  
5 e 6 

ANOS 
7 e 8 

ANOS 
9 e 10 

Estabelecer parcerias visando a 
formação de novas lideranças na 
Flona, priorizando o público jovem e 
questões de gênero. 

Início  
  

    
 
Resultado 01. Aumento da 
participação dos jovens e 
mulheres nas organizações 
sociais da Flona e no Conselho 
Gestor. 

1.1. Percentual de jovens e mulheres 
com cargos nas diretorias e cadeiras 
no conselho gestor. 

Final      
  

Apoiar o fortalecimento das 
associações de base tornando-as 
aptas para formalizar parcerias, 
mobilizar e gerir recursos para seus 
projetos. 

Início  
  

    
Resultado 02. Associações 
comunitárias regularizadas. 

2.1. Número de associações 
comunitárias aptas para captar 
recursos e estabelecer parcerias com 
instituições públicas e privadas. Final    

  
  

Apoiar o fortalecimento das 
associações intercomunitárias com 
vistas a aumentar o poder político das 
mesmas na reivindicação por acesso 
às políticas públicas e mobilização de 
recursos para viabilizar as iniciativas 
comunitárias. 

Início  
  

    

Resultado 03. Maior 
participação das associações 
intercomunitárias na 
articulação entre a FCFT, as 
associações comunitárias e 
instituições públicas e 
privadas. 

3.1. Número de reuniões registradas 
em Ata realizadas pelas associações 
intercomunitárias nas comunidades. 
3.2. Quantidade de projetos das 
associações intercomunitárias 
implementado nas comunidades. Final    

  
  

Articular o fortalecimento da FCFT 
visando aumentar sua capacidade de 
articulação com as associações 
comunitárias e intercomunitárias 
(legalização, captação de recursos, 
capacitação, renovação da diretoria, 
etc.), instituições públicas e privadas. 

Início  
  

    
Resultado 04. FCFT menos 
dependente dos recursos do 
manejo florestal madeireiro 
para realizar sua gestão 
organizacional e com maior 
número de parcerias 
institucionais. 

4.1. Aumento de recursos humanos, 
financeiros e operacionais (sedes e 
transporte) da FCFT. 

Final      
  

Apoiar o fortalecimento da 
COOMFLONA para melhorar a gestão, 
aumentar o número de cooperados, 
diversificar e beneficiar a produção 
madeireira e apoiar o acesso ao 
mercado para outros produtos da 
Flona. 

Início  
  

    

Resultado 05. COOMFLONA 
comprometida com os 
objetivos da Flona, a 
implementação do plano de 
manejo da Unidade e servindo 
de referência no manejo 
florestal comunitário em UC.  

5.1. Quantidade e volume de 
produtos beneficiados 
comercializados pela COOMFLONA. 
 
5.2. Número de cooperados. 

Final      
  

Fonte: IDESAM (2018). 
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6.4. Programa de Manejo Florestal 

a) Objetivo: Utilização sustentável das florestas nativas e plantadas e seus 
produtos madeireiros e não-madeireiros, visando demonstrar a viabilidade do uso 
múltiplo e sustentável dos recursos florestais. Abrange também o manejo para 
conservação dos recursos hídricos, faunísticos, solos e o reflorestamento. 

O Programa de Manejo Florestal da Flona do Tapajós está dividido em 2 
subprogramas: (i) Manejo Florestal Madeireiro e (ii) Manejo Florestal Não-Madeireiro. 

 

b) Objetivos Estratégicos: Neste Programa de Manejo foram definidas 
ações para atingir os seguintes Objetivos Estratégicos: 

• Promover o manejo florestal sustentável comunitário. 

• Promover o desenvolvimento socioambiental e econômico das 

populações tradicionais. 

 

c) Articulação Institucional: O Programa de Manejo Florestal depende 
diretamente do envolvimento das organizações comunitárias, com ênfase a 
COOMFLONA. Os apoios das instituições de ATER, Pesquisa e Extensão são 
fundamentais para a implementação das ações propostas, principalmente do 
Subprograma de Manejo Florestal não madeireiro. A participação de instituições 
governamentais ligadas ao setor florestal (SFB e IBAMA) na articulação de políticas 
públicas do setor, e licenciamento ambiental. 
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Quadro 24 - Programa de Manejo Florestal (a). 

SUBPROGRAMA DE MANEJO FLORESTAL MADEIREIRO: INCENTIVAR E APOIAR AÇÕES COMUNITÁRIAS QUE BUSQUEM POTENCIALIZAR E AMPLIAR 
O ATUAL MANEJO DOS RECURSOS MADEIREIROS DA FLONA DO TAPAJÓS 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

CRONOGRAMA 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

EXECUÇÃO 
ANOS  
1 e 2 

ANOS  
3 e 4 

ANOS 
5 e 6 

ANOS 
7 e 8 

ANOS 
9 e 10 

Fortalecer o manejo florestal 
comunitário madeireiro, apoiando 
o licenciamento e regularização 
ambiental dentro dos parâmetros 
da legislação pertinente, 
garantindo a não oneração da 
atividade quando realizada por 
organizações de base comunitária, 
a certificação de novas áreas 
produtivas, a ampliação da 
capacidade de beneficiamento e 
agregação de valor da produção. 

Início  
  

    
Resultado 01. Aumento 
do desempenho 
econômico e ambiental 
do manejo florestal. 
 
Resultado 02. Adoção 
de parâmetros legais 
para o manejo pleno em 
escala comercial ao 
licenciamento do 
manejo florestal. 

1.1. Receita líquida anual do 
manejo florestal. 
 
1.2. Volume de recursos anual 
aplicados em ações de boas 
práticas de manejo 
(certificação), programas de 
monitoramento e 
beneficiamento. 
2.1. Número de POAs 
licenciados pelos parâmetros 
do manejo pleno. 

Final      
  

Verticalizar a cadeia de valor dos 
produtos do manejo florestal. 

Início 
  

    
Resultado 03. Cadeia 
de valor do manejo 
florestal verticalizada 
aumentando o 
faturamento. 

3.1. Percentual da receita bruta 
do manejo florestal oriundo da 
produção florestal beneficiada. Final     

  

Contribuir para as alternativas de 
desenvolvimento a partir da 
matéria-prima da madeira, como o 
artesanato da madeira caída, 
marchetaria, carpintaria, 
construção naval, entre outras. 

Início  
  

    
Resultado 04. 
Incremento da produção 
de artesanato, móveis e 
artefatos oriundos de 
madeira fornecida pela 
COOMFLONA. 

4.1. Volume de produção anual 
(artesanato, móveis, artefatos, 
etc.) oriundos de madeira 
fornecida pela COOMFLONA. Final      

  

Articular a realização de 
capacitações e treinamentos 
necessários para os diversos 
processos de beneficiamento 
possíveis dentro da cadeia 
produtiva da madeira. 
 
 

Início  
  

    

Resultado 05. Pessoal 
qualificado para atuar 
na gestão, produção, 
manejo e 
comercialização. 

5.1. Número de cooperados 
capacitados em processos de 
beneficiamento. 
5.2. Número de capacitações 
realizadas sobre processos de 
beneficiamento. 
5.3. Percentual de cooperados 
capacitados trabalhando na 
cadeia produtiva da madeira. 

Final   
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Como diretriz para aplicação do 
Artigo 19 da IN ICMBio 16/2011, 
apoiar o envolvimento gradativo de 
moradores da região do rio Cupari 
no manejo florestal comunitário 
operado pela COOMFLONA, 
promovendo aprendizado prático 
sobre a capacidade organizacional 
e produtiva dos moradores da 
região como forma de preparar as 
condições sociais mínimas ao 
fomento do manejo florestal da 
Zona de Manejo Florestal (ZMF-
III). 

Início   
  

   

Resultado 06. 
Moradores da região do 
rio Cupari aptos para 
atuar e trabalhar na 
cadeia produtiva do 
manejo florestal 
comunitário. 

6.1. Número de moradores do 
rio Cupari capacitados pela 
COOMFLONA. 

Final   
  

   

Como diretriz para aplicação do 
Artigo 19 da IN ICMBio 16/2011, 
fortalecer a governança pública ao 
manejo florestal comunitário não 
oneroso, por meio de Câmara 
Técnica de funcionamento 
permanente no âmbito do 
Conselho Consultivo, formada por 
órgãos ambientais federais, 
instituições de pesquisa e 
extensão. 

Início  
  

    

Resultado 07. Câmara 
Técnica sobre manejo 
florestal comunitário 
funcionando. 

7.1. Número de pareceres 
técnicos elaborados. 
 
7.2. Quantidade de ações ou 
atividades articuladas pela 
Câmara Técnica. Final      

  

Fonte: IDESAM (2018). 
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Quadro 25 - Programa de Manejo Florestal (b). 

SUBPROGRAMA DE MANEJO FLORESTAL NÃO-MADEIREIRO: INCENTIVAR, APOIAR E FORTALECER O MANEJO DE ESPÉCIES FLORESTAIS NÃO-
MADEIREIRAS INTEGRANDO O CONHECIMENTO TRADICIONAL A TÉCNICAS INOVADORAS E DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

CRONOGRAMA 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

EXECUÇÃO 
ANOS  
1 e 2 

ANOS  
3 e 4 

ANOS 
5 e 6 

ANOS 
7 e 8 

ANOS 
9 e 10 

Apoiar a realização de inventários do 
potencial produtivo e viabilidade 
econômica e ambiental para 
exploração e beneficiamento de 
produtos não madeireiros das zonas 
de manejo florestal e algumas zonas 
populacionais de comunidades que 
trabalham com espécies florestais e 
seus derivados, como óleos 
vegetais, látex, cascas, entre outros. 

Início  
  

    
Resultado 01. 
Potencial não-
madeireiro conhecido 
nas zonas que 
permitem o manejo 
florestal. 

1.1. Percentual da Zona de 
Manejo Florestal 
amostrada para o potencial 
não-madeireiro. 
 

Final   
  

   

Incentivar a inclusão dos produtos 
não-madeireiros das zonas de 
manejo florestal, com potencial 
produtivo e viabilidade econômica 
de exploração identificados em 
inventários e demais diagnósticos, 
no Plano de Manejo Florestal.  

Início   
  

   Resultado 02. Uso 
múltiplo do potencial 
florestal realizado nas 
zonas de manejo. 

2.1. Planos de manejo de 
espécies florestais não-
madeiráveis aprovados 
pelo órgão gestor. 
2.2. Número de espécies 
sendo manejadas nas 
zonas de manejo florestal. 

Final      
  

Apoiar a realização de estudo de 
mercado e aproximação com 
parceiros e agentes de comércio dos 
produtos não-madeireiros com 
potencial produtivo na Flona do 
Tapajós. 

Início   
  

   
Resultado 03. 
Parcerias comerciais 
para produtos florestais 
não-madeireiros 
estabelecidas. 

3.1. Número de contratos 
estabelecidos com 
mercados institucionais e 
privados. Final      

  

Apoiar a realização de capacitações, 
intercâmbios e treinamentos para 
potencializar a produção, boas 
práticas de manejo, beneficiamento, 
legalização e comercialização e 
demais etapas necessárias para 
implantar cadeias produtivas com 

Início  
  

    

Resultado 04. Pessoal 
qualificado para atuar 
na produção, manejo e 
comercialização das 
cadeias produtivas de 
cipós, óleos vegetais, 
látex/borracha, cascas 
e castanha. 

 
4.1. Número de 
capacitações e 
intercâmbios realizadas. 
 
4.2. Número de produtores 
que frequentaram mais de 
uma capacitação por ano. 

Final      
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foco em cipós, óleos vegetais, 
látex/borracha, cascas e castanha. 

 
Apoiar a implantação de 
infraestruturas para processamento, 
manuseio, armazenamento e 
embalagem dos produtos florestais 
não madeireiros (cipó, óleos, látex, 
castanha e outros). 

Início   
  

   
Resultado 05. 
Produtos florestais não- 
madeireiros aptos para 
a comercialização. 

5.1. Quantidade de 
produtos florestais não-
madeireiros 
comercializados por ano. 
 
5.2. Qualidade dos 
produtos adequada às 
normas sanitárias. 

Final     
  

 

Fomentar o debate sobre a pauta 
estadual e federal da subvenção da 
borracha. 

Início  
  

    

Resultado 06. Minuta 
da Lei Estadual de 
Subvenção da Borracha 
elaborada. 

6.1. Número de instituições 
envolvidas na construção 
da minuta. 
 
6.2. Número e tipo de 
atividades realizadas no 
processo de elaboração da 
minuta. 
 
6.3. Minuta protocolada na 
Assembleia Legislativa. 

Final      
  

Fonte: IDESAM (2018). 
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6.5. Programa de Uso Público 

 

a) Objetivo: Planejar, ordenar e apoiar a promoção do uso público da Flona do 
Tapajós, valorizando as iniciativas de turismo comunitário ligadas ao contato dos 
visitantes com ambientes naturais e com as tradicionalidades locais. 

O programa de Uso Público está dividido em 2 Subprogramas: (i) Planejamento e 
Ordenamento do Uso Público, e (ii) Apoio as Iniciativas Comunitárias de Promoção 
do Turismo. 

 

b) Objetivos Estratégicos: Neste Programa de Manejo foram definidas ações 
para atingir os seguintes Objetivos Estratégicos: 

• Fomentar o turismo de base comunitária. 

• Ordenar e estruturar o Uso Público. 

• Promover o desenvolvimento socioambiental e econômico das 

populações tradicionais. 

 

c) Articulação Institucional: A implementação do Programa de Uso Público 
depende de uma ampla rede de articulação institucional que envolve os três setores 
da sociedade: governo, sociedade civil e iniciativa privada. Pelo setor das instituições 
governamentais, as secretarias (estadual e municipais) de turismo e o Ministério do 
Turismo desempenham papel fundamental no elo necessário entre as políticas 
públicas e as comunidades da Flona do Tapajós. Vale destacar o papel das prefeituras 
municipais na divulgação dos atrativos turísticos da UC, principalmente nos Centros 
de Apoio aos Turistas (CAT). Por meio da sociedade civil espera-se a mobilização de 
recursos para projetos que potencializem a atividade econômica, apoiem a 
capacitação das comunidades nas mais diversas atividades que envolvam a 
prestação de serviços aos turistas, e no apoio ao ordenamento do turismo na UC. É 
do setor privado que se demanda o maior esforço de articulação institucional e a maior 
diversidade de atores, tais como agências de turismo, hotéis e pousadas, e órgãos de 
imprensa no apoio a divulgação. Pelas comunidades destaca-se principalmente o 
papel da FCFT, como concessionária da Zona Populacional, onde ocorrem a maior 
parte das atividades de uso público, e dos grupos de guias de turismo. 
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Quadro 26 - Programa de Uso Público (a). 

SUBPROGRAMA DE PLANEJAMENTO E ORDENAMENTO DO USO PÚBLICO: IMPLEMENTAR ESTUDOS, PLANEJAMENTO, ARTICULAÇÃO 
INSTITUCIONAL E MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS PARA O ORDENAMENTO DO USO PÚBLICO. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 
CRONOGRAMA RESULTADOS 

ESPERADOS 
INDICADORES DE RESULTADOS 

EXECUÇÃO 
ANOS  
1 e 2 

ANOS  
3 e 4 

ANOS  
5 e 6 

ANOS  
7 e 8 

ANOS  
9 e 10 

Elaborar e divulgar o Plano de 
Uso Público (PUP) da Flona do 
Tapajós, definindo normas 
gerais de ordenamento do 
turismo na UC para sua 
administração e visitantes.  

Início  
      

Resultado 01. 
Uso público na 
Flona do Tapajós 
servindo de 
referência para 
outras áreas 
protegidas da 
região. 

1.1. Plano de Uso Público divulgado 
em formato impresso, digital e 
audiovisual (PUP impresso nos 
CATs, no site do ICMBio, MMA e 
parceiros, PUP audiovisual nos 
roteiros turísticos e pautando a mídia 
local e regional). 
 
1.2. Número de ações do PUP 
implementadas e monitoradas. 
 
1.3. Número de visitantes por ano. 

Final  
      

Com base no PUP e em 
estudos específicos, articular 
apoio para elaboração e 
execução de projetos e 
mobilização de recursos para a 
implementação de 
infraestrutura de apoio ao 
ordenamento e promoção ao 
turismo na UC. 

Início   
     

Resultado 02. 
Turismo operado 
na Flona do 
Tapajós com 
infraestrutura e 
logística 
adequada. 

2.1. Recursos a fundo perdido 
mobilizados e aplicados em 
infraestrutura de apoio ao 
ordenamento do turismo (volume de 
recursos captados, termos de 
cooperação técnica e financeira 
assinados, infraestruturas 
construídas, mobilhadas e 
equipadas). 
 
2.2. Volume de financiamentos e 
outras formas de crédito para 
investimento em turismo (volume de 
recursos financeiros captados pelas 
associações comunitárias e 
intercomunitárias, termos de 
cooperação técnica e financeira 
assinados). 
 
2.3. Quantidade de novas 
infraestruturas de monitoramento e 

Final      
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apoio ao uso público 
implementadas. 

Como diretriz ao PUP, 
incentivar a realização de 
estudos específicos para o 
monitoramento do impacto da 
visitação aos atrativos de 
conservação, diagnósticos 
sobre a capacidade de suporte 
dos principais atrativos, 
pesquisas e informações para 
o monitoramento da segurança 
do visitante. 

Início   
     

Resultado 03. 
Turismo realizado 
na Flona conforme 
recomendações 
de estudos, 
pesquisas e 
monitoramento. 

3.1. Quantidade e periodicidade de 
ações de manejo e proteção 
realizadas. 
 
3.2. Número de acidentes com 
visitantes. Final   

     

Como diretriz ao PUP, 
investigar, avaliar a 
sustentabilidade e propor a 
diversificação de atrativos e 
experiências de turismo na UC 
e a integração das mesmas 
com os atrativos já existentes. 
As novas experiências devem 
ter ênfase no contato com a 
floresta-trilhas e 
acampamentos rústicos em 
áreas de florestas primárias, 
arborismo - esportes aquáticos 
e de aventura, como a 
canoagem, a pesca esportiva, 
entre outros, e o turismo 
cultural como modalidade de 
valorização das 
tradicionalidades locais 
(extrativismo, pesca, roçados, 
farmácia tradicional, culinária, 
entre outras formas de práticas 
culturais). 

Início   
     

Resultado 04. 
Estudo de 
viabilidade 
econômica e 
ambiental para 
investimentos na 
estruturação e 
operação de 
novas 
experiências e/ou 
atrativos de 
turismo na UC. 

4.1. Número de novos atrativos e 
atividades de turismo na UC 
implementados. 

Final   
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Apoiar a articulação de uma 
rede de incentivo ao turismo 
nas Áreas Protegidas do Baixo 
Tapajós, envolvendo as Terras 
Indígenas, APA de Aramanaí, 
APA de Alter do Chão e Resex 
Tapajós-Arapiuns, com 
objetivo de integrar roteiros de 
visitação e diversificar as 
experiências do visitante. 

Início  
      

Resultado 05. 
Formação de 
Grupo de 
Trabalho de 
Incentivo Turismo 
nas Áreas 
Protegidas do 
Baixo Tapajós. 
 
Resultado 06. 
Formalização da 
trade do Turismo 
de Áreas 
Protegidas do 
Baixo Tapajós. 

5.1. Número de atividades 
realizadas pelo GT. 
 
6.1. Trade formalizada. 
 
6.2. Quantidade de roteiros turísticos 
integrados. 

Final  
      

Fonte: IDESAM (2018). 
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Quadro 27 - Programa de Uso Público (b). 

SUBPROGRAMA DE APOIO AS INICIATIVAS COMUNITÁRIAS DE PROMOÇÃO DO TURISMO: APOIAR A ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E CAPACITAÇÃO 
DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE PROMOÇÃO DO TURISMO NA FLONA DO TAPAJÓS. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

CRONOGRAMA 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE RESULTADOS 

EXECUÇÃO 
ANOS  
1 e 2 

ANOS  
3 e 4 

ANOS 
5 e 6 

ANOS 
7 e 8 

ANOS 
9 e 10 

Apoio a organização social dos 
guias e operadores 
comunitários do turismo da 
Flona do Tapajós. 

Início   
  

   Resultado 01. Criação de 
Associação ou Cooperativa 
de Turismo Comunitário da 
Flona do Tapajós. 

1.1. Associação ou cooperativa 
formalizada junto aos órgãos 
competentes. 

Final   
  

   

Apoiar a capacitação, 
assistência técnica, 
intercâmbio de experiências de 
turismo de base comunitária e 
a regularização de atividades 
dos guias e operadores de 
serviços comunitários de 
turismo na UC (pousadas, 
restaurantes, piloteiros, entre 
outros). 

Início   
  

   

Resultado 02. Melhoria, 
diversificação e ampliação 
de prestadores dos 
serviços comunitários do 
turismo na UC. 
 
 
 
 
Resultado 03. Incremento 
da oferta e qualificação dos 
serviços turísticos 
comunitários. 
 
Resultado 04. 
Regularização jurídica e 
trabalhista dos prestadores 
de serviços de turismo na 
UC. 

2.1. Número de guias e operadores 
de serviços comunitários de turismo 
capacitados. 
2.2. Número de pousadas e 
restaurantes comunitários 
legalizados. 
2.3. Número de embarcações e 
piloteiros legalizados. 
3.1. Número de serviços 
comunitários disponibilizados na 
UC. 
3.2. Percentual de satisfação do 
visitante em relação aos serviços 
comunitários. 
4.1. Prestadores de serviços de 
turismo na Flona legalizados. 

Final      
  

Cadastramento dos guias e 
arregimentação da atividade 
de guias de visitantes. 

Início  
  

    

Resultado 05. Todos os 
guias de turismo 
cadastrados com portaria 
publicada. 
 
Resultado 06. Regimento 
Interno do Grupo de Guias 
formalizado. 

5.1. Percentual de guias que operam 
na Flona do Tapajós cadastrados 
conforme portaria publicada pelo 
ICMBio. 
 
6.1. Regimento interno norteando o 
serviço do Grupo de Guias. 

Final  
  

    

Fonte: IDESAM (2018).
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6.6. Programa de Interpretação e Educação Ambiental 

 

a) Objetivo: Por meio da utilização de múltiplas linguagens e redes de 
educação formais e informais, apoiar o planejamento e desenvolvimento de ações de 
educação ambiental transversais aos seguintes temas: valorização dos ativos 
ambientais da Flona do Tapajós e a importância da UC em âmbito local, regional e 
global; conflitos socioambientais e ameaças a UC; desenvolvimento humano, social e 
econômico das comunidades; necessidades de comunicação de suporte a gestão a 
UC. 

O Programa de Interpretação e Educação Ambiental está dividido em 2 
Subprogramas: (i) Interpretação Ambiental e (ii) Redes de Educação Ambiental.  

 

b) Objetivo Estratégico: Apoiar o planejamento e desenvolvimento de ações 
de interpretação e educação ambiental. 

 

c) Articulação Institucional: Para a implementação das ações do Programa 
de Interpretação e Educação Ambiental e seus dois subprogramas é necessário o 
envolvimento de uma rede de colaboração governamental e não-governamental. 
Entre as instituições públicas, deve-se buscar atuar em conjunto com as secretarias 
municipais de educação de Belterra e Aveiro, e a Secretaria Estadual de Educação, 
principalmente para a implementação de ações relacionadas ao ensino formal.  A 
participação mais ativa das organizações comunitárias deverá ser da FCFT, na 
articulação com as instituições governamentais, e em parceria com ONGs na 
mobilização de recursos e execução de projetos de apoio a implementação deste 
Programa de Manejo. Por fim, é esperada a colaboração das secretarias municipais 
de meio ambiente (Belterra e Aveiro), e o envolvimento de instituições de pesquisa e 
extensão, principalmente no apoio a implementação de um projeto de monitoramento 
da biodiversidade com jovens moradores da UC. 
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Quadro 28 - Programa de Interpretação e Educação Ambiental (a). 

SUBPROGRAMA DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL: UTILIZAÇÃO DE MÍDIAS E REDES SOCIAIS PARA AMPLIAR AS AÇÕES DE INTERPRETAÇÃO E 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL, APOIAR INICIATIVAS DE EDUCOMUNICAÇÃO E ATIVISMO SOCIOAMBIENTAL E A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DE APOIO À GESTÃO 
DA UC. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

CRONOGRAMA 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

EXECUÇÃO 
ANOS  
1 e 2 

ANOS  
3 e 4 

ANOS 
5 e 6 

ANOS 
7 e 8 

ANOS 
9 e 10 

Produção do aplicativo da Flona do 
Tapajós, com informações de apoio a 
interpretação e educação ambiental, 
ao ordenamento do uso recreativo, 
turístico, científico, entre outras 
funções de suporte à gestão da UC. 

Início   
     

Resultado 01. 
Interpretação ambiental 
interativa e com baixo 
custo. 
 
Resultado 02. Aplicativo 
apoiando o 
monitoramento e 
ordenamento do uso 
público na UC. 

1.1. Número de acessos ao 
conteúdo de interpretação do 
aplicativo. 
 
2.1. Número de acessos 
anual. 
 
2.2. Número de denúncias de 
descumprimento do PUP 
enviadas pelo aplicativo. 

Final      
  

Ampliação da atual infraestrutura de 
interpretação ambiental, utilizando-se 
de novas ações de intervenção 
artísticas, como pinturas, esculturas 
em madeira, cerâmicas, pinturas em 
fachadas de prédios públicos, 
infraestrutura comunitárias e casas de 
moradores locais. As intervenções 
devem ter como ênfase a valorização 
do patrimônio natural, histórico e 
cultural local. 

Início   
     

Resultado 03. Novas 
comunidades com 
infraestrutura de 
interpretação ambiental 
instaladas. 
 
Resultado 04. 
Intervenções criativas 
para a interpretação 
ambiental 
implementadas. 

3.1. Número de comunidades 
contempladas com 
infraestrutura. 
 
3.2. Quantidade e tipo de 
infraestrutura implantada. 
 
4.1. Número e tipo de 
intervenções incorporadas 
na interpretação ambiental. 

Final     
   

Apoiar a realização de oficinas e 
capacitações para utilização de mídias 
sociais e outras ferramentas de 
comunicação, visando apoiar ações 
de educomunicação para geração de 
conteúdos que ajudam a conscientizar 
a população sobre problemas 
socioambientais na UC, como a 
poluição e a pesca predatória, e de 
conteúdos que valorizem o papel da 
UC na região onde se insere. 

Início  
      Resultado 05. 

Comunidades produzindo 
conteúdos e agindo sobre 
questões 
socioambientais locais. 
 

5.1. Número de conteúdos 
produzidos pelas 
comunidades por ano. 

Final    
    

Fonte: IDESAM (2018). 
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Quadro 29 - Programa de Interpretação e Educação Ambiental (b). 

SUBPROGRAMA DE REDES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL: APOIAR PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, COM INTERFACE AO 
SISTEMA FORMAL DE EDUCAÇÃO E TRANSVERSAL A TEMAS VIVENCIADOS NA GESTÃO DA FLONA DO TAPAJÓS. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

CRONOGRAMA 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

EXECUÇÃO 
ANOS  
1 e 2 

ANOS  
3 e 4 

ANOS 
5 e 6 

ANOS 
7 e 8 

ANOS 
9 e 10 

Realizar o Dia da Flona, em comemoração 
ao aniversário da UC, anualmente em 
diferentes comunidades da Flona do 
Tapajós, eventos de educação ambiental, 
com programação para diferentes idades e 
gêneros, utilizando múltiplas linguagens, 
com a participação e envolvimento de 
lideranças comunitárias e representantes 
de instituições públicas e do terceiro setor 
com importante papel na articulação 
institucional para a gestão da UC 
(principalmente as instituições públicas 
membros do Conselho Consultivo). 

Início  
  

    

Resultado 01. Uma 
ação anual de 
educação ambiental 
realizada. 
 

1.1. Números de 
comunidades que 
receberam ações de EA. 
 
1.2. Número de 
participantes nos 
eventos. 

Final      
  

Apoiar a produção e disseminação de 
material paradidático sobre a Flona do 
Tapajós para utilização nos anos iniciais do 
ensino fundamental nas escolas da UC e 
entorno. A ação inclui a construção 
participativa do documento, a utilização em 
caráter piloto e experimental, a avaliação e 
a consolidação do documento. Inclui 
também a capacitação de educadores para 
utilização do material paradidático em sala 
de aula.  

Início   
  

   

Resultado 02. 
Material paradidático 
incluído no ensino 
formal nas escolas da 
UC e entorno. 

2.1. Número de escolas 
adotando o material 
paradidático.  

Final    
  

  

Apoiar a elaboração de projetos e 
programas de extensão para educação 
ambiental que envolvam as comunidades 
da UC, com ênfase na qualidade da água 
de rios, lagos e igarapés, resíduos sólidos, 
uso sustentável da floresta, biodiversidade, 
entre outros temas transversais a gestão da 
Flona do Tapajós. 

Início    
  

  Resultado 03. 
Projetos e programas 
de extensão 
realizando ações 
sistemáticas de 
educação ambiental. 

3.1. Número de ações 
realizadas. 
 
3.2. Número de 
instituições envolvidas. 
 

Final      
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Apoiar a produção de material didático, 
palestras, capacitações para reutilização de 
materiais descartáveis, realização de 
mutirões e articulação institucional com 
prefeituras para coleta de resíduos sólidos 
nas comunidades, praias e igarapés da UC. 

Início  
  

    
Resultado 04. 
Comunidades 
realizando ações para 
evitar a poluição nas 
praias, rios e 
igarapés, e a pesca 
predatória. 

4.1. Número de 
comunidades realizando 
ações de prevenção e 
mitigação. 

Final      
  

Produção de material didático informativo, 
quando possível utilizando a linguagem 
áudio visual, dos principais instrumentos de 
planejamento e gestão da UC: Plano de 
Manejo, Acordo de Gestão 11 , Acordo de 
Pesca, Plano de Manejo Florestal, Perfil da 
Família Beneficiária da Flona, entre outros. 

Início  
  

    

Resultado 05. 
Disseminação dos 
principais 
instrumentos de 
planejamento e 
gestão da Flona. 
 

5.1. Número de 
publicações sobre cada 
tema. 
 

Final    
  

  

Fomentar a criação de um grupo de jovens 
monitores da Biodiversidade, em parceria 
com o programa de pesquisa que possuem 
atuação neste tema e com as secretarias de 
educação. 

Início  
  

    Resultado 06. Jovens 
da UC produzindo 
dados para o 
monitoramento. 

6.1. Número de jovens 
capacitados. 
 
6.2. Número de jovens 
envolvidos no 
monitoramento. Final      

  

Fonte: IDESAM (2018). 

 

                                                        
11 Atual denominação para o Plano de Utilização. 
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6.7. Programa de Recuperação de Ambientes Degradados 
 

a) Objetivo: Reabilitação da área antropizada utilizando-se técnicas de 
recuperação e manejo dos recursos, buscando semelhanças com seu status primário. 
Visa manejar os recursos bióticos e abióticos, promovendo a recuperação dos 
aspectos que sofreram alteração.  

 

b) Objetivo Estratégico: Recuperar ambientes degradados. 

 

c) Articulação Institucional: Para a implementação do Programa de 
Recuperação de Ambientes Degradados deve-se articular a participação de instituição 
de pesquisa na execução e monitoramento das ações de recuperação propostas. 
Outras instituições poderão ser envolvidas em diferentes momentos da execução das 
ações propostas, principalmente as organizações comunitárias e o Ministério Público 
Federal, no caso da necessidade de assinatura de Termos de Ajustamento de 
Conduta. 
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Quadro 30 - Programa de Recuperação de Ambientes Degradados. 

PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE AMBIENTES DEGRADADOS. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

CRONOGRAMA 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

EXECUÇÃO 
ANOS  
1 e 2 

ANOS  
3 e 4 

ANOS 
5 e 6 

ANOS 
7 e 8 

ANOS 
9 e 10 

Recuperação de áreas degradadas 
na UC (áreas de pastagem, 
piçarreiras, APPs e outras). 

Início  
  

    
Resultado 01. 
Recuperação florestal 
de áreas degradadas 
na UC.  

1.1. Percentual de áreas 
degradadas recuperadas. 
 

Final      
  

Apoiar projetos de recuperação de 
ambientes degradados por incêndio 
florestal. 

Início  
  

    
Resultado 02. Ao 
menos um projeto 
implementado em área 
de maior impacto 
causado por incêndio 
florestal. 

2.1. Tamanho de área recuperada 
(hectares). 

Final      
  

Fonte: IDESAM (2018).
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6.8. Programa de Serviços Ambientais 

 

a) Objetivo: Incentivar a criação de mecanismos de valoração, valorização 
e manutenção dos serviços ambientais prestados pela paisagem, florestas e recursos 
hídricos mantidos pela UC. 

 

b) Objetivo Estratégico: Incentivar a criação de mecanismos de valoração 
e manutenção dos serviços ambientais. 

 

c) Articulação Institucional: Para a implementação do Programa de 
Serviços Ambientais deve-se articular a participação de instituições de pesquisa, das 
organizações comunitárias, principalmente as associações locais, intercomunitárias e 
a FCFT. Projetos de ONGs que possam apoiar a implementação do Programa devem 
ser incentivados. 
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Quadro 31 - Programa de Serviços Ambientais. 

PROGRAMA DE SERVIÇOS AMBIENTAIS. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

CRONOGRAMA 

RESULTADOS ESPERADOS 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 
EXECUÇÃO 

ANOS  
1 e 2 

ANOS  
3 e 4 

ANOS 
5 e 6 

ANOS 
7 e 8 

ANOS 
9 e 10 

Estudar a viabilidade de cobranças de taxa 
de visitação como Pagamento por Serviços 
Ambientais ligado a paisagem/turismo.  

Início  
  

    
Resultado 01. Pagamento de 
Serviço Ambiental sendo 
aplicado na conservação da 
paisagem e infraestrutura 
sustentável de ambientes 
turísticos. 

1.1. Volume de recurso 
oriundos do Programa de 
Serviço Ambiental. 
 Final      

  

Destinar áreas degradadas para a 
neutralização de emissões de carbono. 

Início  
  

    Resultado 02. Duas ações de 
plantio de mudas para 
neutralização de emissões 
realizadas em áreas 
degradadas da UC. 

2.1. Quantidade de mudas 
plantadas. 
 

Final  

  

  

  

Fonte: IDESAM (2018).
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6.9. Programa de Monitoramento Ambiental 
 

a) Objetivo: Acompanhar e avaliar as alterações ambientais decorrentes de 
fenômenos naturais ou induzidos na Flona do Tapajós e seu entorno, visando apoiar 
o planejamento e execução de ações de vigilância e proteção da Unidade de 
Conservação.  

O Programa de Monitoramento Ambiental da Flona do Tapajós está dividido em 4 
Subprogramas: (i) Qualidade da Água, (ii) Impacto do Manejo Florestal, (iii) Incêndios 
Florestais, (iv) Monitoramento Remoto. 

 

b) Objetivo Estratégico: Monitorar as alterações ambientais decorrentes de 
fenômenos naturais ou induzidos. 

 

c) Articulação Institucional: A maior parte das ações propostas por este 
programa devem ser executadas por meio de articulação entre instituições de 
pesquisa e órgãos ambientais. No Subprograma de Monitoramento dos Impactos do 
Manejo Florestal deverá haver a participação da COOMFLONA. A participação das 
demais organizações comunitárias devem ser articuladas caso a caso, assim também 
como o envolvimento das aldeias indígenas e suas organizações representativas, e 
FUNAI, no caso das Terras Indígenas.  
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Quadro 32 - Programa de Monitoramento Ambiental (a). 

SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA: IMPLEMENTAR AÇÕES DE PESQUISA SOBRE A QUALIDADE DA ÁGUA DE RIOS, LAGOS E 
IGARAPÉS DA FLONA DO TAPAJÓS. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

CRONOGRAMA 

RESULTADOS ESPERADOS 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 
EXECUÇÃO 

ANOS  
1 e 2 

ANOS  
3 e 4 

ANOS 
5 e 6 

ANOS 
7 e 8 

ANOS 
9 e 10 

Apoiar a elaboração e implementação 
do plano de pesquisa e 
monitoramento da qualidade da água 
dos rios Tapajós e Cupari. 

Início  
  

    

Resultado 01. Aumento do 
conhecimento sobre as 
condições sanitárias dos rios 
Tapajós e Cupari, 
principalmente dos trechos 
utilizados pelas comunidades 
que moram na Flona. 

1.1. Periodicidade de 
publicação dos relatórios de 
monitoramento. 

Final      
  

Apoiar o mapeamento dos igarapés 
que apresentam alterações 
ambientais decorrentes de poluição, 
degradação e assoreamento e 
monitorar os impactos na qualidade da 
água. 

Início  
  

    
Resultado 02. Maior controle 
dos impactos causados por 
ações antrópicas. 

2.1. Número de ações e 
atividades mitigadoras 
implantadas. Final      

  

Fonte: IDESAM (2018). 
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Quadro 33 - Programa de Monitoramento Ambiental (b). 

SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS IMPACTOS DO MANEJO FLORESTAL: IMPLEMENTAR AÇÕES DE PESQUISA SOBRE OS IMPACTOS DO MANEJO 
FLORESTAL NA FAUNA, FLORA, NA DINÂMICA FLORESTAL E NAS ESPÉCIES ARBÓREAS DE INTERESSE COMERCIAL. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

CRONOGRAMA 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

EXECUÇÃO 
ANOS  
1 e 2 

ANOS  
3 e 4 

ANOS 
5 e 6 

ANOS 
7 e 8 

ANOS 
9 e 10 

Apoiar a elaboração e execução dos 
protocolos de pesquisa para monitoramento 
do impacto do manejo florestal sobre os 
diversos táxons da fauna da Flona do 
Tapajós. 

Início  
  

    
Resultado 01. Impacto do 
manejo florestal sobre os 
diversos táxons da fauna e 
flora conhecido e 
monitorado. 

1.1. Periodicidade de 
publicação dos relatórios de 
monitoramento. 

Final      
  

Identificar parâmetros de sustentabilidade 
ambiental para a exploração comercial de 
acordo com as informações sobre as 
populações de espécies de interesse para 
o manejo florestal. 

Início   
  

   
Resultado 02. Parâmetros 
de sustentabilidade 
ambiental para a 
exploração comercial 
definidos. 

2.1. Parâmetros publicados. 

Final    
  

  

Apoiar o monitoramento dos impactos na 
dinâmica florestal e os processos de 
regeneração natural em áreas de florestas 
nativas exploradas pelo manejo florestal. 

Início  
  

    Resultado 03. Parâmetros 
identificados subsidiando 
normatização do manejo 
florestal em UC. 

3.1. Número de POAs 
licenciados com a utilização 
dos parâmetros 
recomendados. Final      

  

Fonte: IDESAM (2018). 
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Quadro 34 - Programa de Monitoramento Ambiental (c). 

SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO DE INCÊNDIOS FLORESTAIS: MONITORAMENTO DOS EVENTOS E DOS IMPACTOS DOS INCÊNDIOS FLORESTAIS NA 
FLONA DO TAPAJÓS. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

CRONOGRAMA 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

EXECUÇÃO 
ANOS  
1 e 2 

ANOS  
3 e 4 

ANOS 
5 e 6 

ANOS 
7 e 8 

ANOS 
9 e 10 

Apoiar a realização de estudos sobre as 
causas da ocorrência de incêndios 
florestais visando apoiar o planejamento de 
ações de proteção. 

Início  
  

    Resultado 01. 
Diminuição da 
incidência de focos de 
incêndios florestais na 
Flona. 

1.1. Quantidade de focos de 
incêndios por ano. 

Final      
  

Apoiar a realização de estudos sobre a 
regeneração da floresta em locais mais 
atingidos pelos incêndios florestais mais 
recentes. 

Início  
  

    Resultado 02. 
Conhecimento da 
dinâmica de 
regeneração florestal. 
 

2.1. Número de ações de 
manejo realizadas com o 
conhecimento gerado. Final   

  
   

Fonte: IDESAM (2018). 
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Quadro 35 - Programa de Monitoramento Ambiental (d). 

SUBPROGRAMA DE MONITORAMENTO REMOTO: MONITORAMENTO DE DESMATAMENTO, DEGRADAÇÃO E USO E OCUPAÇÃO DO SOLO DA FLONA DO 
TAPAJÓS. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

CRONOGRAMA 

RESULTADOS ESPERADOS 
INDICADORES DE 

RESULTADOS EXECUÇÃO 
ANOS  
1 e 2 

ANOS  
3 e 4 

ANOS 
5 e 6 

ANOS 
7 e 8 

ANOS 
9 e 10 

Elaborar um protocolo de 
monitoramento para os 
diferentes usos do solo da Flona 
do Tapajós. 

Início  
  

    
Resultado 01. Informações e dados 
obtidos internalizados nas ações de 
educação ambiental, assistência 
técnica, na disseminação de boas 
práticas de uso do solo e subsidiando 
ações de controle, manejo e 
recuperação ambiental. 

1.1. Número de ações de 
controle e fiscalização 
realizadas para verificação 
do monitoramento remoto. 

Final   
  

   

Monitorar a pressão do 
desmatamento do entorno da 
UC, principalmente em áreas 
com maior pressão antrópica. 

Início  
  

    
Resultado 02. Mapeamento de 
pressões antrópicas do entorno 
apoiando ações de monitoramento, 
controle e fiscalização. 

 
2.1. Número de ações de 
prevenção e proteção 
realizadas nas áreas de 
maior pressão. Final      

  

Fonte: IDESAM (2018). 
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6.10. Programa de Proteção e Fiscalização 

 

a) Objetivo: Estabelecer medidas de prevenção e combate a incêndios florestais, 
bem como ações de controle fitossanitário, garantir a proteção dos recursos naturais 
e culturais, a segurança dos visitantes, do patrimônio imobiliário e dos equipamentos 
existentes no interior da Floresta Nacional e seu entorno.  

Este Programa está dividido em dois Subprogramas: (i) Subprograma de 
Proteção e (ii) Subprograma de Fiscalização. 

 

b) Objetivos Estratégicos: Neste Programa de Manejo foram definidas ações 
para atingir os Objetivos Estratégicos: 

• Garantir a proteção dos recursos naturais e culturais da Flona do Tapajós; 

• Conservar ecossistemas e espécies. 

 

c) Articulação Institucional: A maior parte da implementação das ações do 
Programa de Proteção e Fiscalização dependem da vigilância de organizações 
comunitárias e das aldeias indígenas, articulada aos órgãos ambientais e órgãos de 
segurança, como a Polícia Rodoviária, Polícia Militar, Polícia Civil e a Polícia Federal. 
No caso das ações relacionadas ao rio Tapajós, deve-se envolver as Colônias de 
Pescadores e a TAPAJOARA (Resex Tapajós-Arapiuns), em função do Acordo de 
Pesca. A COOMFLONA deverá apoiar ações de proteção na Zona de Manejo 
Florestal, elaborando e executando um Plano de Proteção. O envolvimento de outras 
instituições deve ser articulado pontualmente nos casos específicos.  
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Quadro 36 - Programa de Proteção e Fiscalização (a). 

SUBPROGRAMA DE PROTEÇÃO: EXECUTAR AÇÕES DE PREVENÇÃO A AÇÕES POTENCIAIS DE DEGRADAÇÃO, DESMATAMENTO, POLUIÇÃO E 
ATIVIDADES GERADORAS DE IMPACTO AMBIENTAL À UC. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

CRONOGRAMA 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

EXECUÇÃO 
ANOS  
1 e 2 

ANOS  
3 e 4 

ANOS 
5 e 6 

ANOS 
7 e 8 

ANOS 
9 e 10 

Integrar ações de proteção com Terras 
Indígenas. 

Início  
  

    Resultado 01. 
Aumento de áreas da 
Flona com vigilância. 

1.1. Número anual de 
atividades ilegais coibidas 
nas Terras Indígenas e na 
UC. Final      

  

 
Elaborar e implementar o Plano de 
Proteção da UC. 

Início  
  

    Resultado 02: 
Redução dos ilícitos 
ambientais. 
 

2.1. Percentual de ações do 
Plano de Proteção 
implementadas. 
2.2 Número de Autos de 
Infração por ano. 
 

Final      
  

Realizar campanha e ações de 
prevenção a incêndios florestais e 
capacitação para o bom manejo do 
fogo. 

Início  
  

    
Resultado 03. 
Redução dos incêndios 
florestais na Zona 
Populacional. 

3.1. Número de incêndios 
ocasionados pelas atividades 
comunitárias. 
 
3.2. Números de 
capacitações realizadas. 

Final  

 

  

   

Acompanhar processos de 
licenciamento, instalação e operação de 
atividades geradoras de impacto 
ambiental no interior e entorno da UC. 

Início    

    

Resultado 04. Medidas 
de precaução adotadas 
por empreendedores. 

4.1. Número de projetos 
operando com as 
recomendações e/ou 
restrições do órgão gestor da 
Flona. Final  

    

  

 
Fechar estradas e ramais não utilizados 
em operações de manejo florestal. 

Início    

    Resultado 05. 
Diminuição da presença 
de invasores na Flona. 
 
Resultado 06. 
Diminuição da caça e 
extração de madeira e 

5.1. Número de denúncias 
formalizadas anualmente. 
 
6.1. Redução anual de 
multas e apreensões. 

Final    
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outros recursos por 
invasores. 

Controlar a abertura de novas áreas de 
floresta nativa para agricultura. 

Início    

    Resultado 07. 
Aumento da 
preservação de 
florestas nativas 
primárias na Zona 
Populacional. 

7.1. Quantidade de áreas 
desmatadas anualmente. 

Final  
    

  

Criar mecanismo eficiente de 
comunicação para atender denúncias e 
demandas de proteção oriundas da 
vigilância comunitária. 

Início    

    

Resultado 08. 
Aumento do número de 
apreensões e multas. 

8.1. Número de multas e 
apreensões oriundas de 
verificações de denúncias. 
 Final  

 

  

   

Articular infraestrutura e serviço de 
gestão de resíduos sólidos na UC. 

Início  

 

  

   

Resultado 09. 
Diminuição de resíduos 
sólidos nas 
comunidades da Flona. 

9.1. Número de comunidades 
com lixeiras e coleta de 
resíduos implementadas. 

Final  
 

  

   

Fonte: IDESAM (2018). 
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Quadro 37 - Programa de Proteção e Fiscalização (b). 

SUBPROGRAMA DE FISCALIZAÇÃO: REALIZAR AÇÕES DE REPRESSÃO A CRIMES E ILÍCITOS AMBIENTAIS NA UC E ENTORNO. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

CRONOGRAMA 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE RESULTADOS 

EXECUÇÃO 
ANOS  
1 e 2 

ANOS  
3 e 4 

ANOS 
5 e 6 

ANOS 
7 e 8 

ANOS 
9 e 10 

Coibir o furto de madeira na 
UC. 

Início  
  

    
Resultado 01. 
Diminuição das 
ocorrências e 
denúncias de furto 
de madeira. 

1.1. Número de denúncias 
formalizadas por ano. 
 
1.2. Número de multas aplicadas. Final      

  

Fiscalização das atividades 
de garimpo no rio Cupari. 

Início  
  

    
Resultado 02. Água 
do rio Cupari em 
boas condições de 
consumo pelos 
moradores e fauna 
aquática protegida 
de contaminantes 
usados nos 
garimpos. 

2.1. Número de ações de fiscalização 
ocorridas nos garimpos. 
 Final      

  

 
Investigar e coibir o mercado 
de aves silvestres e da caça 
na UC. 

Início  
  

    Resultado 03. 
Redução do tráfico 
de aves silvestres e 
da caça na Flona.  

3.1. Diminuição de denúncias 
formalizadas por ano. 
 
3.2. Diminuição de apreensões por 
ano. 

Final      
  

Fiscalizar o cumprimento do 
acordo de pesca. 

Início  
  

    

Resultado 04. 
Aumento do 
estoque pesqueiro, 
principalmente das 
espécies utilizadas 
pelas comunidades 
na dieta alimentar. 
 
Resultado 05. 
Redução do uso de 
técnicas e 
apetrechos 
proibidos. 

4.1. Número e população de espécies 
monitoradas. 
 
4.2. Número de autos de infração. 
 
5.1. Número e tipo de apetrechos 
apreendidos por ano na região do 
acordo de pesca. 
 
5.2. Número de multas aplicadas por 
ano na região do acordo de pesca. 
 

Final   
  

   

Fonte: IDESAM (2018).



 

128 
 

 

6.11. Programa de Consolidação Territorial e Regularização 

Fundiária 

 

a) Objetivo: Arrecadar, matricular as glebas e terras públicas e desapropriar 
posses privadas, de modo a totalizar a área da UC para o domínio do ICMBio, 
permitindo ao órgão gestor amplos poderes para a gestão e concessão do direito real 
de uso para comunidades. 

O Programa de Consolidação Territorial e Regularização Fundiária da Flona do 
Tapajós está dividido em 2 Subprogramas: (i) Consolidação Territorial e (ii) 
Regularização Fundiária. 

 

b) Objetivo Estratégico: Implementar ações para a regularização fundiária e 
consolidação territorial. 

 

c) Articulação Institucional: A maior parte da implementação das ações do 
Programa de Consolidação Territorial e Regularização Fundiária deve ser executado 
com órgãos fundiários (INCRA, SPU e ITERPA). O MMA deve se envolver no trâmite 
burocrático de rapasse de matrículas para a consolidação territorial na UC. No caso 
dos posseiros existem casos judicializados, dependendo desta forma das instituições 
de justiça. Ações de sinalização de limites devem envolver a COOMFLONA para as 
áreas de manejo florestal, aldeias, organizações representativas e FUNAI, para 
sinalização nas áreas limítrofes entre a UC e as Terras Indígenas.  
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Quadro 38 - Programa de Consolidação Territorial e Regularização Fundiária (a). 

SUBPROGRAMA DE CONSOLIDAÇÃO TERRITORIAL: CRIAR CONDIÇÕES PARA EFETIVAR O DOMÍNIO PÚBLICO DA ÁREA DA FLONA DO TAPAJÓS. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

CRONOGRAMA 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

EXECUÇÃO 
ANOS  
1 e 2 

ANOS  
3 e 4 

ANOS 
5 e 6 

ANOS 
7 e 8 

ANOS 
9 e 10 

Consolidar o levantamento de benfeitorias e 
desapropriação indenizatória dos lotes ao 
longo da BR-163. 

Início  
  

    

Resultado 01. 
Subsídio para 
indenização de 
benfeitorias e 
desapropriação 
elaborado. 

1.1. Número de Benfeitorias 
identificadas não valoradas. 

Final    
    

Integrar as bases cartográficas da Flona do 
Tapajós com as demais fontes cartográficas 
da região, visando a correção de 
incongruências. 

Início  
  

    Resultado 02. 
Incongruências 
cartográficas 
corrigidas. 

2.1. Bases cartográficas da 
Flona do Tapajós em 
conformidade com as bases 
oficiais. Final  

 

  
   

Georreferenciar e manter sinalizados os 
limites da Unidade de Conservação. 

Início  
  

    

Resultado 03. Limites 
da Flona ao longo dos 
rios e estradas 
conhecidos pela 
população residente, 
moradores do entorno, 
usuários, visitantes, 
etc. 

3.1. Número de placas de 
sinalização instaladas e 
mantidas nos limites da 
Flona. Final  

    

  

Fonte: IDESAM (2018). 
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Quadro 39 - Programa de Consolidação Territorial e Regularização Fundiária (b). 

SUBPROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA: PROMOVER A ARTICULAÇÃO E PARCERIAS COM MORADORES E INSTITUIÇÕES PARA REGULARIZAR 
A SITUAÇÃO FUNDIÁRIA E OBTER O DOMÍNIO EFETIVO DA ÁREA DA FLONA DO TAPAJÓS. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

CRONOGRAMA 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

EXECUÇÃO 
ANOS  
1 e 2 

ANOS  
3 e 4 

ANOS 
5 e 6 

ANOS 
7 e 8 

ANOS 
9 e 10 

Articular com as instâncias superiores do 
ICMBio a indenização de benfeitorias de 
posse mansa e pacífica comprovadas 
(lotes da BR-163, fazendas e posses). 

Início  
  

    Resultado 01. 
Aumento da área sob 
domínio do ICMBio. 

1.1. Número de indenizações 
realizadas em relação ao 
total de indenizações 
necessárias. Final    

  
  

Firmar novo CCDRU contemplando a 
Zona de Manejo Florestal e Zona 
Populacional situada no Município de 
Aveiro. 

Início  
  

    

Resultado 02. Áreas 
de manejo florestal e 
comunidades 
tradicionais contidas 
no zoneamento da 
Flona com CCDRU 
atualizado. 

2.1. Hectares de áreas da 
Zona de Manejo Florestal e 
Zona Populacional situada no 
Município de Aveiro 
concedidas via CCDRU. Final   

  
   

Articular com as instâncias superiores do 
ICMBio a Consolidação da dominialidade 
territorial da Flona, matriculando as 
glebas que incidem sobre a UC em nome 
do ICMBio (INCRA, SPU, ITERPA). 

Início  
  

    
Resultado 03. Novas 
áreas sob domínio do 
ICMBio. 

3.1. Percentual de área da 
Flona matriculada em nome 
do órgão gestor. 

Final    
  

  

Buscar a reintegração de posse de todas 
as ocupações realizadas após a criação 
da Flona. 

Início  
  

    Resultado 04. 
Resolvida a situação 
das posses 
irregulares. 

4.1. Percentual de posses 
reintegradas. 

Final      
  

Fonte: IDESAM (2018). 
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6.12. Programa de Administração e Comunicação 
 

a) Objetivo: Garantir o funcionamento da Floresta Nacional no que se relaciona 

à infraestrutura, equipamentos, e a organização e controle dos processos 

administrativos e financeiros. 

O Programa de Manejo Administração e Comunicação da Flona do Tapajós 

está dividido em 2 Subprogramas: (i) Administração e (ii) Comunicação. 

 

b) Objetivos Estratégicos: Este Programa de Manejo contém ações que 

visam atingir os seguintes Objetivos Estratégicos:  

• Ampliar a aplicação e as fontes de recursos financeiros destinadas as 

ações de gestão; 

• Ampliar o quadro de pessoal para a gestão da Flona; 

• Articular e formalizar parcerias institucionais necessárias para a 

implementação do Plano de Manejo; 

• Desenvolver a competência técnica e gerencial da equipe; 

• Implementar os instrumentos de gestão da Flona e integrar os resultados 

aos sistemas de gestão do ICMBio; 

• Fortalecer os meios de comunicação interna e externa da gestão da 

Flona. 

 

c) Articulação Institucional: A implementação das ações do Programa de 

Administração e Comunicação deve ter a participação de outras instâncias do ICMBio, 

seja da Coordenação Regional – CR3, do ICMBio sede em Brasília, ou mesmo da 

ACADEBIO, para as ações de capacitação de gestores. Parcerias e cooperações 

técnicas com instituições de pesquisa, prefeituras e projetos de ONGs também podem 

contribuir para apoiar a gestão da UC. 
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Quadro 40 - Programa de Administração e Comunicação (a). 

SUBPROGRAMA DE ADMINISTRAÇÃO: AMPLIAR OS RECURSOS HUMANOS, DOTAR A GESTÃO DE RECURSOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS, BUSCAR 
AUTONOMIA E AGILIDADE EXECUTIVA DE RECURSOS FINANCEIROS E AMPLIAR A CAPACIDADE OPERACIONAL DA FLONA DO TAPAJÓS. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

CRONOGRAMA 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE 
RESUTADOS 

EXECUÇÃO 
ANOS  
1 e 2 

ANOS  
3 e 4 

ANOS 
5 e 6 

ANOS 
7 e 8 

ANOS 
9 e 10 

Ampliar a aplicação e as fontes de 
recursos financeiros destinadas as 
ações de gestão. 

Início 
  

    
Resultado 01. Incremento 
na aplicação e nas fontes 
de recursos financeiros 
para a gestão da UC. 

1.1. Quantidade de 
recursos financeiros 
aplicados na gestão da 
UC. 
1.2 Quantidade de fontes 
de recursos, via projetos 
de parceiros, aplicados 
na UC. 

Final     
  

Articular as parcerias institucionais 
necessárias para a implementação do 
Plano de Manejo. 

Início 
  

    Resultado 02. 
Formalização de parcerias 
institucionais para 
implementar o Plano de 
Manejo. 

2.1. Número de ações do 
Plano de Manejo sendo 
implementadas por ações 
em parceria realizadas 
por meio de parceria 
constituída. 
2.2. Número de 
instituições com parceria 
formal atuando na UC. 

Final     
  

Fortalecer a governança social da UC. 

Início 
  

    

Resultado 03. 
Comunidades e demais 
instituições do Conselho 
Consultivo envolvidas na 
melhoria da gestão da 
Flona do Tapajós. 

3.1. Número de acordos 
formais e ações 
realizadas em parceria 
entre o órgão gestor e as 
organizações 
comunitárias. 
3.2. Quantidade de 
recomendações formais 
do Conselho Consultivo, 
Grupos de Trabalho e 
Câmaras Técnicas feitas 
a gestão da UC. 

Final     
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Articular com o setor de gestão de 
pessoas do ICMBio para incrementar o 
quadro de pessoal necessário para a 
gestão da Flona, através da ampliação 
do número de técnicos administrativos 
e/ou ambientais, além de analistas com 
perfil profissional de diversas áreas, tais 
como biólogo, turismólogo, engenharia 
ambiental e florestal (licenciamento e 
monitoramento do manejo) e outros. 

Início  
  

    

Resultado 04.  Novos 
analistas lotados na Flona 
do Tapajós com 
especialidade nas 
seguintes áreas: turismo, 
biologia, engenharia 
florestal e/ou ambiental 
(licenciamento e 
monitoramento do manejo) 
e um técnico administrativo 
e/ou ambiental. 
 

4.1. Número e perfil de 
analistas lotados na 
Flona. 

Final     
 

   

Dar continuidade aos programas de 
estágio e voluntariado. 

Início  
  

    

Resultado 05. Aumento do 
número de voluntários e 
estagiários apoiando 
atividades de gestão, 
pesquisa, monitoramento, 
manejo, visitação, 
educação ambiental e de 
alternativas de 
desenvolvimento 
realizadas na Flona. 

5.1. Percentual de 
estagiários e voluntários 
em relação ao quadro 
total de recursos 
humanos da Flona. Final      

  

Solicitar a contratação de serviços 
terceirizados (áreas de atuação: 
serviços gerais (nível fundamental); 
vigilância patrimonial (nível médio); 
apoio administrativo (nível médio); 
motorista/barqueiro (com carteira de 
habilitação compatível com a atividade). 
Para as bases avançadas deverão ser 
contratados serviços de vigilância 
patrimonial e os outros serviços 
terceirizados. Os postos de vigilância 
patrimonial deverão ter escala 
compatível com a dificuldade de acesso 
aos postos de trabalho. Os vigilantes 
patrimoniais devem ter treinamento em 
técnicas de comunicação, 
deslocamento e de primeiros socorros. 

Início  
  

    

Resultado 06. Bases e 
postos de vigilância com 
pessoal capacitado para 
exercer as funções que as 
especificidades de uma 
Unidade de Conservação 
requer. 
 
Resultado 07. Setor 
administrativo com pessoal 
qualificado e na quantidade 
necessária à gestão 
eficiente da Flona. 

6.1. Número de 
prestadores de serviços. 
 
 
 
 
 
7.1. Horas de 
capacitação por ano dos 
prestadores de serviços 
terceirizados. 

Final      
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Identificar as demandas de treinamento 
e de capacitação e implementá-las. 
Deve-se considerar as características 
da Flona e inserir na pauta da formação 
continuada as seguintes temáticas:  
Uso público e negócios, gestão 
participativa; legislação; regularização 
fundiária; prevenção e combate a 
incêndios florestais; educação 
ambiental; geoprocessamento; 
primeiros socorros; técnicas de 
comunicação; sobrevivência na selva; 
mecânica; fiscalização (abordagem e 
relação com moradores e usuários); 
direito e compensação ambiental. 

Início  
  

    

Resultado 08. Analistas e 
servidores com maior 
conhecimento dos desafios 
de gestão. 

8.1. Média de horas de 
capacitação por ano dos 
servidores do ICMBio em 
exercício na Flona. 

Final    
  

  

Dotar a equipe de conhecimento e 
condições para apoiar o licenciamento 
da cadeia produtiva do manejo florestal. 

Início  
  

    

Resultado 09. Pelo menos 
um analista lotado na Flona 
conhecendo os critérios de 
licenciamento e 
monitoramento do manejo 
florestal - técnicas de 
Exploração de Impacto 
Reduzido, aproveitamento 
de produtos não-
madeireiros e identificação 
de madeira. 

9.1. Número de analistas 
locais atuando no 
licenciamento. 

Final   
  

   

Dar continuidade ao processo de 
formação de brigadistas. 

Início  
  

    
Resultado 10. Aumento de 
brigadistas comunitários 
participando de combate e 
controle de incêndios 
florestais e orientando 
produtores no manejo do 
solo. 

10.1. Número de 
brigadistas comunitários 
capacitados. 
 
10.2. Número de 
brigadistas comunitários 
contratados. 

Final      
  

Apoiar as iniciativas de analistas e 
servidores que busquem aprimorar a 
sua formação profissional (cursos 
profissionalizantes e academia). 

Início  
  

    

Resultado 11. Aumento de 
analistas e servidores 
formados em áreas 
importantes para a gestão 

11.1. Percentual da 
equipe gestora com 
formação acadêmica, 
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Final      
  

da Unidade 
(profissionalizante, nível 
superior, especialização, 
mestrado, doutorado, etc.). 

especialização, mestrado 
e doutorado. 

Dotar a Flona de recursos técnicos 
visando o aprimoramento da gestão. 

Início  
  

    Resultado 12. Cooperação 
técnica-institucional 
atendendo necessidades 
de pesquisa, fiscalização, 
monitoramento, 
infraestrutura, extensão, 
turismo, etc. 

12.1. Termos de 
cooperação técnica 
firmados. 
 
12.2. Número de 
instituições participando 
formalmente da 
implementação do Plano 
de Manejo. 

Final      
  

Manter atualizado os dados da Flona no 
SISFAMÍLIAS. 

Início  
  

    Resultado 13. Famílias da 
Flona beneficiadas por 
programas de políticas 
públicas. 

13.1. Periodicidade de 
atualização dos dados da 
Flona no SISFAMÍLIAS. 

Final      
  

Implementar os instrumentos de gestão 
e integrar os resultados ao SAMGE e 
demais sistemas de gestão institucional 
do ICMBio. 

Início  
  

    

Resultado 14. Aumento da 
eficácia da gestão da 
Unidade (monitoramento). 

14.1. Percentual de 
ações do Plano de 
Manejo implementadas. 
14.2. Percentual de 
Ações do PUP 
implementadas. 
14.3. Percentual de 
ações do Plano 
Simplificado de 
Fiscalização 
implementadas. 
 

Final      
  

Garantir suprimento para o 
funcionamento do escritório em 
Santarém e das bases operacionais e 
viabilizar a aquisição de materiais e 
equipamentos necessários para dar 
suporte aos programas previstos neste 
plano de manejo. 

Início  
  

    Resultado 15. Escritório 
em Santarém e bases 
dotadas de materiais e 
equipamentos suficientes 
para a gestão da Unidade e 
a implementação do plano 
de manejo. 

15.1. Número de bases 
operando diariamente 
durante o ano. 

Final      
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Descentralizar a execução financeira de 
recursos de repartição de benefícios do 
manejo florestal com a gestão da UC, 
taxas de visitação, e outros recursos 
provenientes de atividades geradoras 
de impactos ambientais, por meio de 
fundação ou entidade sem fins 
lucrativos. 

Início  
  

    
Resultado 16. Recursos 
financeiros provenientes do 
manejo florestal, taxas de 
visitação, etc. investidos na 
implementação do plano de 
manejo da Unidade. 

16.1. Percentual de 
atividades, previstas nos 
planejamentos anuais, 
realizadas com recursos 
financeiros obtidos em 
fontes alternativas. Final      

  

Ampliar a estrutura de transporte e 
comunicação operacional da gestão da 
Flona do Tapajós. 
 

Início  
  

    
Resultado 17. Renovação 
e manutenção permanente 
da frota de veículos. 
 
Resultado 18. Bases 
funcionando com telefonia 
via satélite e radiofonia. 

17.1. Ano de fabricação 
dos veículos de operação 
da equipe da Flona. 
 
17.2 Número de veículos 
para a gestão da UC. 
 
18.1. Número de bases 
de campo operando com 
comunicação 
permanente. 

Final   
  

   

Implantar uma base flutuante e 
atracadouro na comunidade São 
Domingos para controle de acesso à 
Unidade e suporte às ações de turismo, 
fiscalização, pesquisa e monitoramento. 

Início 
  

    Resultado 19. Maior 
controle de entrada na 
Flona pelo rio Tapajós e 
das ações na Zona 
Populacional. 

19.1. Número de acessos 
via fluvial controlados 
(quantificados). 

Final  
  

   

Fazer parceria com a Prefeitura de 
Aveiro para constituir base operacional 
do ICMBio na sede do município 
(compartilhar estrutura com a SEMMA, 
p. e.). 

Início 
  

    Resultado 20. Aumento da 
presença do ICMBio, da 
FCFT e da COOMFLONA 
na parte sul da UC. 

20.1. Número de 
atividades/ano realizadas 
com suporte da base 
operacional. Final 

  
    

Melhorar/ampliar a infraestrutura 
operacional das bases do km 117, km 
72, Corredor e São Domingos. 
 

Início  
  

    

Resultado 21. Base do km 
117, km 72 e São 
Domingos dotadas de 
vigilância, meios de 
transporte, móveis, 
telefonia via satélite, 
materiais e equipamentos 
necessários para a gestão 
e a implementação do 
plano de manejo da 
Unidade. 

21.1. Número e tipo de 
atividades realizadas por 
ano tendo as bases do km 
117, km 72, Corredor e 
São Domingos como 
suporte. 

Final   
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Reformar e equipar as bases 
operacionais do km 171 e 211. 

Início  
  

    

Resultado 22. Bases do 
km 171 e 211 dotadas de 
vigilância, meios de 
transporte, telefonia via 
satélite, móveis, materiais e 
equipamentos necessários 
para a gestão e a 
implementação do plano de 
manejo da Unidade. 

22.1. Número e tipo de 
atividades realizadas por 
ano tendo as bases do km 
171 e 211 como suporte. 

Final   
  

   

Implantar Centro de Capacitação para 
restauração florestal em área 
degradada e manejo florestal 
sustentável. Este centro também atuará 
na promoção das pesquisas científicas 
e uso público na Unidade, com ênfase 
no Turismo Científico. 

Início 
  

    

Resultado 23. 
Disseminação do 
conhecimento sobre 
manejo florestal 
comunitário e ampliação do 
número de pesquisas e 
visitação científica na Flona 
do Tapajós 

23.1. Número de pessoas 
capacitadas por ano. 
23.2. Número de 
pesquisas realizadas por 
ano na Unidade. 
23.3. Número de 
visitantes por ano que 
fazem turismo científico 
na UC. 

Final     
  

Manter em bom estado de conservação 
as infraestruturas que se encontrarem 
sob a administração do ICMBio. 

Início  
  

    
Resultado 24. Escritório 
em Santarém e bases 
operacionais na Flona e 
Aveiro atendendo as 
necessidades da gestão da 
Unidade e a 
implementação do plano de 
manejo. 

24.1. Percentual de 
atividades previstas nos 
planejamentos anuais 
não realizadas por falta 
de materiais, insumos, 
pessoal, transporte, etc. 

Final      
  

Fonte: IDESAM (2018). 
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Quadro 41 - Programa de Administração e Comunicação (b). 

SUBPROGRAMA DE COMUNICAÇÃO: FORTALECER A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA DA GESTÃO DA FLONA DO TAPAJÓS, COM ÊNFASE NA 
DIVULGAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA UC, PROMOÇÃO DO USO PÚBLICO E DISSEMINAÇÃO DAS EXPERIÊNCIAS E LIÇÕES APRENDIDAS NA 
IMPLEMENTAÇÃO DA UC. 

AÇÕES ESTRATÉGICAS 

CRONOGRAMA 
RESULTADOS 
ESPERADOS 

INDICADORES DE 
RESULTADOS 

EXECUÇÃO 
ANOS  
1 e 2 

ANOS  
3 e 4 

ANOS 
5 e 6 

ANOS 
7 e 8 

ANOS 
9 e 10 

Integrar a comunicação operacional 
entre as bases de apoio com o 
escritório de Santarém. 

Início  
  

    
Resultado 01. Ampliação 
das condições de controle, 
proteção e monitoramento.  

1.1. Número de ações de 
ocorrências registradas por ano 
ao escritório de Santarém pelas 
bases de apoio. 

Final  
  

    

Produzir conteúdo utilizando a 
linguagem áudio visual, arte 
educativa, além de cartilhas e 
folders, para divulgar os 
instrumentos de gestão da Flona do 
Tapajós (Plano de Manejo, PUP, 
Acordo de gestão, CCDRU, entre 
outros) de acordo com o público-
alvo. 

Início  
  

    
Resultado 02. Moradores, 
usuários, visitantes, turistas e 
parceiros com maior 
conhecimento sobre o 
conteúdo dos instrumentos 
de gestão da Flona. 

2.1. Produtos de divulgação dos 
instrumentos de gestão da Flona 
disponíveis nos CATs de 
Belterra, Alter do Chão, 
Santarém, nas escolas, nos 
locais de recepção de turistas e 
visitantes dentro da Unidade 
(pousadas, restaurantes, lojas), 
nos escritórios de parceiros 
locais. 

Final   
  

   

Promover o uso público da UC e 
outras Áreas Protegidas da região 
por meio da mídia local e nacional. 

Início  
  

    

Resultado 03. Roteiros e 
pacotes turísticos integrados 
divulgados. 

3.1. Número de matérias, 
reportagens ou ações de 
divulgação do turismo da UC 
disseminados pela mídia 
anualmente. Final      

  

Incluir a Flona e as experiências 
exitosas nas matérias da imprensa 
especializada e disseminar sua 
importância na sociedade local e 
regional. 

Início  
  

    

Resultado 04. Veículos de 
comunicação e mídias 
especializadas pautados 
com notícias sobre questões 
ambientais e imagem da 
Flona, produtos e serviços 

4.1. Número de entrevistas 
concedidas por ano. 
 
4.2. Número de publicações e 
tipo de veículo de comunicação. 
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Final      
  

fomentados junto a esse 
público. 

Manter atualizado as informações 
sobre a UC no Cadastro Nacional de 
Unidades de Conservação – CNUC, 
na página oficial da Flona, nas redes 
sociais (Facebook, Twitter, 
Instagram, etc.) para divulgar a UC, 
informes da gestão, produtos e 
serviços. 

Início  
  

    
Resultado 05. Publicação 
dos conteúdos do site, 
imagens, informações e 
curiosidades sobre a Flona, 
experiências exitosas, dados 
sobre os parceiros e 
doadores e outros conteúdos 
relevantes. 

5.1. Notícias e informações 
sobre a Flona atualizadas 
anualmente no CNUC/página 
oficial da UC e semanalmente 
nas redes sociais. 

Final      
  

Produzir material de divulgação 
(brindes personalizados). 
 

Início  
  

    
Resultado 06. Parceiros e 
formadores de opinião 
participando da divulgação 
da Flona. 

6.1. Quantidade e tipo de 
material produzido. 
 
6.2. Número de eventos anuais 
onde a Flona participa e seu 
material de divulgação é 
distribuído. 

Final      
  

Manter atualizado o banco de 
imagens da Flona, das 
comunidades, da beleza natural e 
registro de ações. 

Início  
  

    

Resultado 07. Banco de 
imagens atualizado. 

7.1. Número anual de imagens 
novas inseridas no banco de 
imagens. 

Final      
  

Fonte: IDESAM (2018). 
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  7. MONITORIA E AVALIAÇÃO 
DA EFETIVIDADE DO PLANEJO 
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7. MONITORIA E AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE 

DO PLANEJAMENTO 
 

O Programa de Monitoria e Avaliação da Efetividade do Plano de Manejo da Flona do 
Tapajós foi organizado para avaliar os resultados da sua implementação. Os indicadores de 
resultados (também conhecidos como indicadores de processo) derivam das ações 
propostas dos Programas de Manejo, e devem medir se após a implementação das ações 
os resultados esperados foram atingidos.  

Os indicadores de resultados foram apresentados nas matrizes dos Programas de 
Manejo, durante toda a seção 6 deste Volume II do Plano de Manejo da Flona do Tapajós. 
Estes indicadores deverão ter 4 ciclos de avaliação durante a implementação do Plano de 
Manejo. Sua avaliação deve ser feita em conjunto com o Conselho Consultivo da UC, que 
pode propor meios de verificação quando necessário. 

Os Ciclos de Avaliação dos Indicadores de Resultado são: 

• MARCO ZERO - ANO 01: A avaliação Marco Zero, de modo a registrar o estágio 
inicial dos indicadores e conceber uma linha de base de análise do 
comportamento/evolução dos indicadores nos ciclos de avaliação posteriores; 

• CICLO INTERMEDIÁRIO I – ANO 4: A avaliação intermediária do ANO 4 deverá ser 
realizada apenas para os resultados vinculados as ações estratégicas que tem seu 
cronograma executivo iniciado durante o primeiro ciclo, e que tenham o final de 
execução previsto no máximo para o ANO 06 da implementação do Plano de Manejo. 
Na avaliação do Ciclo Intermediário do ANO 04 poderão ser propostas metas de 
implementação para o ANO 07. 

• CICLO INTERMEDIÁRIO II - ANO 07: A avaliação do Ano 07 deverá ser realizada 
com intuito de propor metas finais para a implementação do Plano até o ANO 10.  

• CICLO FINAL – ANO 10: A avaliação final tem como objetivo aportar subsídios e 
recomendações para a revisão do Plano de Manejo.  
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