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1. APRESENTAÇÃO 

 

De acordo com a Lei 9.985/2000 (SNUC - Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação da Natureza), as Florestas Nacionais integram uma das sete categorias 
do grupo de Unidades de Conservação (UC) de Uso Sustentável, cujo objetivo básico 
é o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a realização de pesquisa 
científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas. 

O Plano de Manejo (PM) das Unidades de Conservação é definido como um 
documento técnico no qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma UC, se 
estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o 
manejo dos recursos naturais, inclusive a implantaçaão das estruturas físicas 
necesssárias a gestão da unidade. 

O Plano de Manejo da Floresta Nacional (Flona) de Silvânia foi elaborado de 
acordo com as recomendações do Roteiro Metodológico para Elaboração de Planos 
de Manejo de Florestas Nacionais – Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio, 2009), considerando-se como base um processo contínuo, 
gradativo, flexível e participativo. A abrangência considerou a área específica da 
Flona, a região onde se insere e a proposta de área como Zona de Amortecimento 
(ZA).  

A Zona de Amortecimento é definida no SNUC como o espaço de uma Unidade 
de Conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas as normas e restrições 
específicas, com o objetivo de minimizar os impactos negativos sobre a UC.  

 

2. ASPECTOS HISTÓRICOS CULTURAIS E SOCIOECONÔMICOS 

 

A Floresta Nacional de Silvânia está localizada na porção leste do Estado de 
Goias, município de Silvânia, com uma área total de 486,67 hectares (ha). O município 
de Silvânia possui uma área de 2.345,94 km² e 19.089 habitantes (IBGE, 2010), sendo 
12.669 urbanos e 6.420 na área rural, que significa uma densidade demográfica de 8,2 
habitantes por km². 

O acesso ao município, a partir de Goiânia, é feito pela GO - 010, a 88 km, a 
qual também estabelece a ligação de Silvânia à Anápolis, através da interligação com 
a GO 330. Em Silvânia o acesso à sede da Flona se dá pela Rua 33, localizada atrás 
da Praça Celso Silva (Terminal Rodoviario), seguindo 7 km em uma estrada vicinal 
sem pavimentação até o portão de entrada da UC. 

Os casarões antigos são um elemento bem presente na arquitetura da cidade de 
Silvânia, onde se destacam a Casa do Chaveco, Casa do “Seu” Roosewelt Félix de 
Sousa, Casa da Dona Sirina, Beco da Dona Nina, Casa da Dona Maria Tavares 
Caixeta, Casa do “Seu” Vivinho, Casa do “Seu” Valtinho, Casa do Sr. Osvaldo Ramos, 
Casa da Dona Barbara Caixeta. A Casa da Cultura – Biblioteca Municipal Coronel 
Pirineus, Colégio Estadual Moisés Santana, a Igreja Matriz de Nossa Senhora do 
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Rosário e a Estação Ferroviária também são elementos físicos de importância 
histórica para o município. 

Nas figuras 01 e 02 são mostradas algumas dessas arquiteturas do município. 
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Figura 1. Casarões antigos da cidade de Silvânia, d e cima para baixo e da direita 
para esquerda: Casa do Chaveco, Casa do “Seu” Roose welt Felix de Sousa, 
Casa da Dona Sirina, Beco da Dona Nina, Casa da Don a Maria Tavares Caixeta, 
Casa do “Seu” Vivinho. 
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Figura 2. Casarões antigos da cidade de Silvânia, d e cima para baixo e da direita 
para esquerda: Casarões da Praça do Rosário, Igreja  Nosso Senhor do Bonfim, 
Casa da Cultura- Biblioteca Municipal Coronel Pirin eus, Colégio Estadual Moisés 
Santana, Igreja da Matriz Nossa Senhora do Rosário e Estação Ferroviária. 

 

Na Casa do Chaveco viveu Joaquim Caetano do Nascimento, um dentista 
conceituado do município. Nesta casa havia um telefone de manivela que servia de 
comunicação com as fazendas e outras localidades. Na Casa da Dona Sirina 
funcionou uma grande loja de tecidos e brinquedos, de propriedade do Sr. Laudelino. 
O Beco da Dona Nina era uma antiga passagem utilizada pela garotada quando a 
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turma ia ao Rio Vermelho e aos poços do Batatal e da Roda. Esta região era 
conhecida também como o Beco do Tropeiro. A Casa do Seu Vivinho pertencia ao Sr. 
Benedito Gustavo Lobo, dono de cartório e um influente político bonfinense.  

Os Casarões da Praça do Rosário são compostos pela Casa de Milton Tavares 
Júnior (foi residência do Juiz de Direito Joaquim Félix de Sousa), pela Casa da Dona 
Gotinha (onde residiu o farmacêutico Nestor Leite Escobar), pela Casa da Dona 
Cacilda e do Sr. Dimas Pereira (grandes comerciantes de cereais e fumo). 

Essas obras da arquitetura, bem como a Igreja do Bom Fim configuram os 
poucos atrativos turísticos no município. 

O município de Silvânia tem suas raízes históricas na exploração de ouro, no 
século XVIII. Registros apontam que as primeiras jazidas foram descobertas no ano de 
1774, porém exauridas em menos de 50 anos. Favorecida pelas condições dos solos, 
da água e do clima a agricultura substituiu o ciclo do ouro e em 1833, o então Arraial 
do Bomfin, denominação local, foi elevado à categoria de vila, passando a distrito em 
1836 e finalmente, em 1857, a município. Em 1943, Bonfim passa a denominação de 
Silvânia. 

Em meados do século XX, com a melhoria de acesso ao município, até então 
com sua ligação principal pela Estrada de Ferro de Goias, e atraídos pelo preço das 
terras, produtores, especialmente da região do sul do Brasil, passaram a se 
estabelecer na região, impulsionando especialmente a agricultura.  

Levantamentos realizados em meados de 1990 mostraram que 48,3% das áreas 
ocupadas eram por propriedades maiores de 500 ha, 46,8% entre 50 e 500 ha e 
apenas 4,8% com menos de 50 ha, o que indicam a predominância de grandes 
propriedades no município. 

Atualmente o município de Silvânia é considerado referência para o estado de 
Goias, na agricultura familiar, devido às políticas públicas adotadas, com o apoio da 
EMBRAPA, EMATER e INCRA. Isso favoreceu o interesse pela organização, criando-
se associações de produtores rurais que firmam parcerias com o Sindicato de 
Produtores Rurais. 

A produção de leite é a principal fonte de renda dos produtores familiar de 
Silvânia. Segundo o Senso Agropecuário de 2010, a pecuária de gado é muito 
expressiva e a agricultura tem sua maior representatividade na produção de soja, 
seguida pelas produções de milho, sorgo, feijão, tomate e mandioca. Também são 
produzidas algumas frutíferas como laranja, maracujá e tangerina. A produção de mel 
também é bastante considerável, bem como a produção de lenha proviniente de 
plantios, especialmente de eucaliptos, que abastecem as cerâmicas do município. 

O município de Silvânia apresenta 1.820 estabelecimentos agropecuários, com 
predomínio para os estabelecimentos que apresentam pastagens em boas condições, 
cerca de 80,9% dos estabelecimentos agrícolas. A segunda maior ocupação é por 
estabelecimentos voltados para a Lavoura Temporária (772), abrangendo 60.185 
hectares. As pastagens degradadas representam 8,1% dos estabelecimentos 
agrícolas. Aproximadamente 74,8% dos estabelecimentos apresentam Reserva Legal 
(RL) e Área de Preservação Permanente (APP). Contudo, quando são contabilizadas 
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apenas as RL, apenas 10,1% dos estabelecimentos do município apresentam este tipo 
de reserva averbado. 

O município conta com rasoável número de estabelecimentos industriais, dos 
quais podem ser destacados os laticínios, cooperativas agropecuárias de produtos 
rurais, indústrias de cerâmicas, bem como estabelecimentos de comécio varejista. 

Silvânia apresenta grande influência do catolicismo, com festas religiosas tanto 
no meio rural como o urbano. As manifestações culturais são representadas por Grupo 
de Catira e Folia de Reis, comemorações do padroeiro (Nosso senhor do Bom Fim) e 
aniverssário da cidade, nas datas de 5 de outubro e 14 de setembro, respectivamente. 

O último IDH (2010) foi de 0,709 considerado elevado e está em 86º lugar entre 
os 223 municípios de Goias. 

O Emprego & Renda é a dimensão do Índice para o município com os piores 
desempenhos, quando comparado a outras dimensões como a Educação e a Saúde. 
O município apresentou valores baixos para estes indicadores nos anos de 2000 e 
2007, estando atualmente na faixa regular de desempenho. A Educação apresenta um 
índice de desenvolvimento mais estável e mantém-se em uma categoria regular desde 
o ano de 2005. A Saúde apresenta os melhores desempenhos do índice FIRJAN, 
estando dentro da categoria de alto desenvolvimento desde o ano de 2006.  

 

2.1. Origens da Floresta Nacional de Silvânia 

 

A área onde foi criada a Flona de Silvânia correspondia a Fazenda Marinho, de 
propriedade do Senhor Josué Rodrigues Gonçalves. Em 1948, influenciado por 
lideranças locais e regionais, o Deputado Federal Galeno Paranhos apresentou a 
Câmara dos Deputados, no dia 05 de abril de 1948, Projeto de Lei propondo a criação 
de um Horto Florestal no município.  

No dia 13 de janeiro de 1949 (quando a cidade do Rio de Janeiro ainda era a 
capital do país), o Governo Federal, através da Lei nº 612, criou o Horto Florestal de 
Silvânia, subordinado ao Serviço Florestal do Ministério da Agricultura. Foi então que o 
Prefeito de Silvânia à época, Sr. José Sêneca Lobo, adquiriu a Fazenda Marinho, de 
propriedade do Sr. Josué Rodrigues Gonçalves. Sêneca adquiriu a área com verba 
liberada pelo governo de Getúlio Vargas, destinando a propriedade para a implantação 
do Horto Florestal.  

Entre os anos de 1967 e 1989 o Horto Florestal ficou subordinado ao Instituto 
Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF), recebendo a denominação de Estação 
Florestal de Experimentação (EFLEX), quando a área passou a ser destinada a 
estudos envolvendo plantas exóticas e nativas. 

Em fevereiro de 1989 deu-se a criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), o qual incorporou o IBDF e passou a ser 
responsável pela gestão da EFLEX. Em 2001, a EFLEX foi elevada à categoria de 
Floresta Nacional, através da Portaria IBAMA nº 247, de 18 de julho de 2001. A 
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mudança trouxe consigo novas perspectivas para utilização da área, seja para 
educação ambiental, pesquisa científica ou desenvolvimento de novas tecnologias. 

Atualmente a Flona de Silvânia está sob a administração do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Autarquia Federal criada pela 
Lei nº 11.516, de 28 de agosto de 2007, que tem entre os seus objetivos a gestão das 
UCs federais. 
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Figura 3. Mapa de localização da Flona de Silvânia,  Goiás. 
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Embora possuindo apenas 486,607 ha, área relativamente pequena para uma 
UC de Uso Sustentável, a Flona de Silvânia reúne excepcionais atributos, seja em 
relação à sua localização estratégica quanto a proximidade com os grandes centros 
urbanos da região (177 km de Brasília, 79 km de Anápolis e 88 km de Goiania), à 
proteção a espécies endêmicas (Allobates goianus; Rãzinha) e a espécies ameaçadas 
de extinção (lobo-guará, gato-do-mato, tamanduá-bandeira), ou a conservação de 
remanecentes de Cerrado que representam a maioria das fitofisionomias presentes no 
Bioma. 

Com relação à delimitação, sobressai o aspecto de ser uma área totalmente 
demarcada, cercada em seus limites secos, além de formada por um bloco único de 
vegetação contínua, das tipologias que forma o Cerrado. 

As informações gerais sobre a Flona estão apresentadas na ficha técnica da UC, 
onde são dispostas de forma sucinta e de fácil consulta, confome pode ser observado 
no Quadro 1. 

 

Quadro 1. Ficha Técnica da Floresta Nacional de Sil vânia, Goiás. 

Ficha Técnica da Floresta Nacional de Silvânia 
Nome da Unidade de Conservação 
Coordenação Regional: Coordenação 
Unidade de Apoio Administrativo e 
Financeiro:  

Floresta Nacional de Silvânia 
Regional do ICMBio – (CR-11) 
UAAF Atibaia 

Endereço da sede: 
 

Telefone:  

Fax  

E-mail 

Site 

Voip 

Estrada Silvânia – Leopoldo de Bulhões, km 7, Caixa Postal 21, Zona  

Rural – Silvânia (GO) – CEP: 75.180-000. 

(61) 3103-9975 

............................... 

flonasilvania.go@icmbio.gov.br  

............................... 

6975 

Superfície inicial da UC (ha) 
Superficie georeferenciada da UC (ha) 

466,55 ha 

486,607 ha 

Perímetro da Unidade de Conservação 
(em km): 

8.657, 89 m segundo Cadastro Federal de Florestas Públicas 

Município e percentual abrangido pela 
Unidade de Conservação: 

Município Percentagem % abrangido no 
Município 

Silvânia 100 7,5 

Estado que abrange: Goiás 

Coordenadas geográficas (latitude e 
longitude): Flona de Silvânia: Lat. 16º 38’ 30.0” S - Long. 48º 39’ 02.5”W  

Data de criação e número do Decreto: Portaria nº 247/01. 

Marcos geográficos referenciais dos 
limites: 

norte: 48°39'33,767"W  16°37'37,919"S; 
sul: 48°39'43,535"W  16°38'57,059"S 
leste: 48°38'36,257"W  16°38'35,231"S;  
oeste: 48°40'23,204"W  16°38'14,001"S;  

Biomas e tipo de vegetação: 
Bioma Cerrado com representatividade das fitofisionomias de Campo 
Sujo; Cerrado Sentido Restrito; Vereda; Cerradão; Mata Seca e Mata 
de Galeria. 

Distância dos centros urbanos mais 
próximos em relação à sede da 
Flona de Silvânia: 

Brasília - Silvânia: 177 km.  
Anápolis - Silvânia: 79 km. 
Goiânia - Silvânia: 88 km. 
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Acesso e Meios de transporte: 
 
 
 
 
 
 
 
 

O município de Silvânia não possui aeroporto, sendo que os 
aeroportos mais próximos estão situados nas cidades de Anápolis (79 
km) e Goiânia (88 km). O acesso a cidade se dá através da Rodovia 
GO - 010, que estabelece a ligação com Goiânia (sentido Leopoldo de 
Bulhões) e com Pires do Rio (sentido Caldas Novas). A GO - 010 
também estabelece a ligação de Silvânia à Anápolis, através da 
interligação com a GO - 330. Pavimentadas, em geral, estas rodovias 
apresentam bom estado de conservação. 
O acesso à Flona de Silvânia se dá através da Rua 33, situada atrás 
da Praça Celso Silva (praça na qual está instalado o Terminal 
Rodoviário). Ao final desta rua, à esquerda, tem-se acesso a uma 
estrada vicinal sem pavimentação, com extensão de 15 km, que 
conduz ao portão principal da Flona de Silvânia, situado no km 7. 

Atividades Ocorrentes Proteção/Conservação, Educação Ambiental, Visitação e Pesquisas. 

Educação Ambiental 

Visitas e oficinas de estudantes oriundos das escolas municipais e 
estaduais elaboração de cursos sobre educação ambiental, palestras 
em universidades, escolas da rede municipal e estadual com 
discussões sobre a Unidade e outros temas ambientais, atividades 
comunitárias e escolares. Visitas com objetivos de Educação nas 
trilhas existentes. 

Fiscalização Monitoramento diário na área da UC e entorno. 

Pesquisa 

Histórico de muitas pesquisas realizadas e em andamento, com 
destaque para a parceria com o Instituto de Pesquisas Ambientais e 
Ações Conservacionistas – IPAAC e a Universidade Federal de Goiás 
- UFG. 

Visitação 

A visitação é feita por alunos de escolas e universidades regionais, 
além de pesquisadores, com média de 1.400 visitantes nos últimos 
três anos. Entretanto, não há programa de Uso Público consolidado. A 
Unidade não possui estrutura para uso público, sendo seus visitantes 
atendidos principalmente sob agendamento. 

Atividades Conflitantes 
Presença de Linha de Distribuição de enegia elétrica e manutenção da 
faixa de servidão. Caça e presença de animais domésticos no entorno 
da UC.  

 

3. ANÁLISE DA REPRESENTATIVIDADE DA FLORESTA NACION AL 

 

A Flona está inserida no Bioma Cerrado, na região Centro-Oeste do Brasil. O 
Cerrado é o segundo maior bioma brasileiro, ocupando aproximadamente 24% do 
território nacional, estendendo-se por uma área de 2.038.953 km², abrangendo oito 
estados do Brasil Central: Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Bahia, Maranhão, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Piauí e o Distrito Federal. Trata-se da maior região de 
Savana Tropical da América do Sul, a qual é cortada por três das maiores bacias 
hidrográficas do continente, cujas condições climáticas favorecem a presença de uma 
biodiversidade representativa. Seus Ecossistemas compreendem onze tipos 
fitofisionômicos gerais, enquadrados em Formações Florestais (Mata Ciliar, Mata de 
Galeria, Mata Seca e Cerradão), Savânicas (Cerrado sentido restrito, Parque de 
Cerrado, Palmeiral e Vereda) e Campestres (Campo Sujo, Campo Rupestre e Campo 
Limpo), a maioria dos quais presentes na Flona de Silvânia.  

A paisagem do Cerrado possui alta biodiversidade, embora menor que a Mata 
Atlântica e a Floresta Amazônica. Estima-se que 1/3 da biota brasileira e cerca de 5% 
da fauna e flora mundial se encontram no Cerrado Brasileiro (WWF, 1995). Pouco 
afetado até a década de 1960, o Cerrado tornou-se um dos biomas brasileiros mais 
ameaçados, especialmente as áreas de Cerradões, seja pela instalação de cidades e 
rodovias, seja pelo crescimento das monoculturas, como soja, milho e o arroz, bem 
como a pecuária intensiva, a carvoaria e o desmatamento causado pela atividade 
madeireira e por frequentes queimadas (devido às altas temperaturas e baixa umidade 
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e/ou ao infortúnio do descuido humano). Nas áreas de Cerrado predomina o clima 
quente e há períodos de chuva e de seca, com incêndios espontâneos esporádicos, 
com alguns anos de intervalo entre eles, ocorrendo no período da seca. 

Juntamente com a Mata Atlântica são os dois biomas brasileiros que formam os 
hotspots mundiais de biodiversidade. O Cerrado apresenta extrema abundância de 
espécies endêmicas e sofre uma excepcional perda de habitat. Do ponto de vista da 
diversidade biológica, o Cerrado brasileiro é reconhecido como a savana mais rica do 
mundo, abrigando 11.627 espécies de plantas nativas já catalogadas. Existe uma 
grande diversidade de habitats, que determinam uma notável alternância de espécies 
entre diferentes fitofisionomias. Cerca de 199 espécies de mamíferos são conhecidas 
e a rica avifauna compreende cerca de 837 espécies. Os números de peixes (1200 
espécies), répteis (180 espécies) e anfíbios (150 espécies) são elevados. O número 
de peixes endêmicos não é conhecido, porém os valores são bastante altos para 
anfíbios e répteis: 28% e 17%, respectivamente. De acordo com estimativas recentes, 
o Cerrado é o refúgio de 13% das borboletas, 35% das abelhas e 23% dos cupins dos 
trópicos. 

Grandes mamíferos como o tamanduá-bandeira, a onça-parda e o lobo-guará 
sobrevivem neste bioma e fazem parte da fauna da UC, mas estão competindo com a 
rápida expansão da fronteira nesta região do Brasil. 

O Cerrado, além da importância ambiental, tem grande importância social. 
Muitas populações sobrevivem de seus recursos naturais. Mais de 220 espécies têm 
uso medicinal e outras 416 espécies podem ser usadas na recuperação de solos 
degradados, como barreiras contra o vento, proteção contra a erosão, ou para criar 
habitat de predadores naturais de pragas. Mais de 10 tipos de frutos comestíveis são 
regularmente consumidos pela população local e vendidos nos centros urbanos, 
usados na produção de sovetes como os frutos do Pequi (Caryocar brasiliense), Buriti 
(Mauritia flexuosa), Mangaba (Hancornia speciosa), Cagaita (Eugenia dysenterica), 
Bacupari (Salacia crassifolia), Cajuzinho do cerrado (Anacardium humile), Araticum 
(Annona crassifolia) e as sementes do Barú (Dipteryx alata), todos de espécies 
ocorrentes na Flona de Silvânia. 

Inúmeras espécies de plantas e animais correm risco de extinção. Estima-se que 
20% das espécies nativas e endêmicas já não ocorram em áreas protegidas e que 
pelo menos 137 espécies de animais que ocorrem no Cerrado estão ameaçadas de 
extinção. Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o bioma brasileiro que mais sofreu 
alterações com a ocupação humana. Com a crescente pressão para a abertura de 
novas áreas, visando incrementar a produção de carne e grãos para exportação, tem 
havido um progressivo esgotamento dos recursos naturais deste Bioma. 

Apesar do reconhecimento de sua importância biológica, de todos os hotspots 
mundiais, o Cerrado é o que possui a menor porcentagem de áreas sobre Proteção 
Integral. O Bioma apresenta 8,21% de seu território legalmente protegido por 
Unidades de Conservação (UCs); desse total, 2,85% são UCs de Proteção Integral e 
5,36% de UCs de Uso Sustentável, incluindo RPPNs (0,07%). Em relação ao estado 
de Goiás, as Unidades de Conservação Federais e Estaduais somam 1.986.035,475 
ha, o que correspode a apenas 5,84 % de áreas protegidas para o Estado. 
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A Flona de Silvânia, embora possuindo apenas 486,607 ha, área relativamente 
pequena para uma UC de Uso Sustentável, reúne excepcionais atributos, seja em 
relação à sua localização estratégica quanto à proximidade com os grandes centros 
urbanos da região (177 km de Brasília, 79 km de Anápolis e 88 km de Goiania), à 
proteção a espécies endêmicas (Allobates goianus; Rãzinha) e a espécies ameaçadas 
de extinção (lobo-guará, gato-do-mato, tamanduá-bandeira), ou a conservação de 
remanecentes de Cerrado que representam a maioria das fitofisionomias presentes no 
Bioma.  

 

4. CARACTERIZAÇÃO DA FLORESTA NACIONAL DE SILVÂNIA 

 

4.1. Clima 

 

O Município de Silvânia, no qual a UC está localizada, pertence à Mesorregião 
denominada Sul Goiano, na Microrregião de Pires do Rio. De acordo com os dados de 
temperatura, precipitação e do comportamento das chuvas ao longo dos meses do 
ano, a região da Flona de Silvânia apresenta um clima tropical de altitude, 
enquadrando-se na classificação de Köppen na zona A, sendo que a temperatura do 
mês mais frio do ano é superior a 18°C (Junho, 19,46°C) e que a estação de inverno, 
com frio acentuado, é ausente. Por apresentar chuvas de verão a região pertence ao 
subgrupo w, caracterizando, portanto, a classificação de Köeppen em Aw, com clima 
tropical e estação seca de inverno. 

 

4.2. Geologia 

 

A Flona de Silvânia possui apenas uma unidade geológica, representada pelas 
rochas Supracrustais. Essas pertencem ao Complexo Granulítico Anápolis-Itauçu, 
cujos granulitos são paraderivados. As rochas desta unidade são: calcissiliáticas, 
gondito, gnaise e mármore, representativas do Proterozóico, era Neoproterozóica, e, 
portanto, bastante antigas.  

 

4.3. Relevo 

 

O relevo da Flona de Silvânia está caracterizado pela presença de antigas 
superfícies de erosão, parcialmente desmanteladas pela atuação de processos fluviais 
que originaram longas vertentes convexas, além de isolados remanescentes erosivos, 
em forma de morros, capeados por afloramentos de lateritas (Unidade Geomorfológica 
denominada Zona de Erosão Recuante – ZER). 

A Flona de Silvânia apresenta uma variação de altitude que vai de 875 a 1060 
m. A maior parte da área, 82,8%, é considerada plana e está na classe de declividade 
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entre 0 e 6%; 16,8% da área está na classe 6 a 12% de declividade, o permite inferir 
que, nessas áreas, o escoamento superficial é médio ou rápido, fator dependente do 
tipo de solo e vegetação ocorrente. A classe menos representativa é a de relevo entre 
12 e 18 por cento (0,4% da área), com vertentes fortemente inclinadas. Nessas áreas 
indicam-se cuidados relativos ao uso e manejo do solo.  

 

4.4. Pedologia (Solos) 

 

Na Flona de Silvânia predominam os Latossolos Vermelho-Escuro, os quais 
ocupam quase toda a extensão da área, e uma pequena porção de Cambissolos e 
Glayssolos.  

 

4.5. Hidrografia 

 

A Flona de Silvânia não possue nenhum rio ou córrego em sua área interna, mas 
existem algumas nascentes no seu interior. A UC tem seus limites, ao norte pelo 
córrego Estiva, a leste pelo córrego Marinho, e, ao sul pelo Rio Vermelho. Esta rede 
de drenagem é formada por cursos d’água perenes, cuja vasão, mesmo na época 
seca, é perene e não ultrapassam a 4 m de largura. Essa drenagem faz parte das 
bacias dos Rios Piracanjuba, afluente do Rio Paraná. 

 

4.6. Vegetação 

 

A Flona de Silvânia apresenta uma grande variedade de fitofisionomias dos tipos 
campestres (campo sujo), savânicas (cerrado sensu stricto e vereda) e florestais 
(cerradão, mata semidecídual e mata de galeria). A área da Flona passou por 
processo de uso do solo pela agricultura. Contudo, hoje a vegetação, em sua grande 
maioria, encontra-se em estágio avançado de recuperação. Existem também alguns 
plantios de espécies nativas e exóticas (Figura 4). 

Os levantamentos realizados em 2009 e 2010 para a flora da Flona de Silvânia 
foram tanto para plantas vasculares (Fanerógamas), quanto avasculares 
(Criptógamas). Ao todo foram registradas 141 espécies de plantas vasculares, 
distribuídas em 46 famílias e 101 gêneros. As plantas avasculares foram 
representadas por 17 espécies e 12 famílias. Algumas das espécies e fitofisionomias 
registradas no inventário são ilustradas na Figura 5. 
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Figura 4. Mapa de fitofisionomias encontradas na Fl ona de Silvânia, Goiás.
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Figura 5. Exemplos de fitofisionomias e espécies qu e ocorrem na Flona de 
Silvânia, Goiás. A) Inflorescência de gomeira (Voch ysia thyrsoidea); B) Flor de 
lobeira (Solanum lycocarpum); C) Detalhe de um tape te de briófitas; D) 
Metodologia de parcelas para o levantamento fitosso ciológico; E) Aspecto geral 
do cerrado sentido restrito; F) Aspecto geral do ca mpo sujo.  

 

As famílias de fanerógamas mais representativas que ocorrem na UC são: 
Fabaceae, Malpighiaceae, Melastomataceae, Vochysiaceae, Asteraceae, Myrtaceae, 
Rubiaceae, Bignoniaceae, Apocynaceae e Piperaceae, que abrigaram juntas 57,4% da 
diversidade de espécies. Seis dessas 10 famílias são citadas entre as maiores e mais 
importantes do bioma Cerrado (Mendonça et al., 1998). Fabaceae foi a família que 
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apresentou a maior riqueza, com 20 espécies, seguido de Malpighiaceae com 15 e 
Melastomataceae com oito. (Figura 6) 
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Figura 6. Famílias de fanerógamas com maior represe ntatividade na Flona de 
Silvânia, Goiás. 

 

Os gêneros mais representativos foram Banisteriopsis (Malpighiaceae), com seis 
espécies e Byrsonima (Malpighiaceae) e Miconia (Melastomataceae), com cinco cada 
uma. Outros gêneros importantes foram Qualea (Vochysiaceae), quatro espécies, 
Bauhinia (Fabaceae) e Schefflera (Araliaceae), com três espécies cada. Os demais 
gêneros apresentaram apenas uma ou duas espécies. 

Das 141 espécies, 70 (49,6%) delas ocorreram exclusivamente no cerrado 
sentido restrito. As formações florestais apresentaram juntas 36 espécies exclusivas 
(25,5% do total), sendo a mata de galeria a que apresentou maior riqueza, com 16 
espécies. Esse resultado ilustra a importância da fitofisionomia de cerrado sentido 
restrito que ocupa a maior fração da área da Flona de Silvânia. (Tabela 1) 
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Tabela 1. Distribuição das espécies de fanerógamas nas fitofisionomias da Flona 
de Silvânia, Goiás.  

Fitofisionomia  Total  % 
Cerrado 70 49,6 
Mata de Galeria 16 11,3 
Mata Seca 14 9,9 
Cerrado e campo sujo 12 8,5 
Cerrado e cerradão 6 4,3 
Cerrado e Mata seca 6 4,3 
Cerradão 6 4,3 
Campo sujo 6 4,3 
Mata seca e Mata de galeria 2 1,4 
Cerradão e Mata seca 2 1,4 
Cerrado e Mata de galeria 1 0,7 
Total geral 141 100 

 

Quanto ao grupo ecológico das espécies ocorreram 37 (26,2%) pioneiras, 37 
(26,2%) secundárias tardias, 29 (20,5%) secundárias iniciais, 25 (17,7%) sem 
classificação e 13 (9,2%) indiferentes (Figura 95). Essas informações são importantes 
para traçar estratégias de reflorestamento e restauração de vegetações naturais.  

Quanto à flora avascular, as famílias mais representativas são: Dicranaceae com 
três espécies, seguida de Calymperaceae, Orthotrichaceae e Semathophylaceae, com 
duas espécies cada uma. A maioria das espécies, 82,3%, ocorreu em formações 
florestais. Aquelas presentes em ambiente savânico, geralmente, ocorreram à sombra 
do coqueiro arari (Syagrus flexuosus), caracterizando um mecanismo ecológico 
denominado facilitação, onde a ocorrência de uma espécie em um determinado 
ambiente promove a existência de outras. 

Áreas determinadas como de cerradão e mata ciliar apresentaram as maiores 
riquezas de espécies, com 24,8% e 21,9%, respectivamente. Foram consideradas 
áreas perturbadas as partes da Floresta Nacional de Silvania utilizadas para produção 
de recursos para extração (Pinnus e Eucaliptos) e áreas com edificações. Tais locais 
representaram 7,3% da riqueza de musgos, sendo que as espécies Bryum argenteum 
(86%) e Fabronia ciliaris var. polycarpa (47%) ocorrem preferencialmente nesse tipo 
de áreas.  

As espécies Campylopus heterostachys, Campylopus savannarum, Fabronia 
ciliaris var. polycarpa, Jaegerina scariosa, Octoblepararum albidum, Sematophyllum 
galipense, Sematophyllum subsimplex, Sphagnum perichaetiale e Syrrhopodon 
ligulatus Mont ocorreram em mais de duas fisionomias diferentes (Veredas, Cerradão, 
Mata Ciliar e cerrado sentido restrito). 

As famílias com maior número de indivíduos foram Dicranaceae, que teve 27 
indivíduos, Semathophylaceae, 20 indivíduos, e Calymperaceae, com 17 indivíduos 
coletados. (Figura 7) 
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Figura 7. Riqueza de espécies coletadas para a Flon a de Silvânia, Goiás. 

 

Quanto a quantidade de espécies Dicranaceae, com 3 (19%), foi a que mais se 
destacou, seguida por Calymperaceae, Orthotrichaceae e Semathophylaceae, ambas 
com duas espécies (13%). 

Quanto a riqueza de entre as espécies coletadas, Octoblepararum albidum, com 
14 indivíduos coletados (10,2%), foi a de maior representatividade, seguida por 
Campylopus savannarum (9,5%), Sematophyllum subsimplex e Fissidens zoolingere 
(8,03 %), Syrrhopodon ligulatus, Sematophyllum galipense, Sphagnum perichaetiale e 
Campylopus heterostachys (6,57%). 

Na Flona de Silvânia são encontradas florestas plantadas com eucaliptos e 
pinus. Esses plantios não ultrapassam a área de 6 ha. Também existem algumas 
espécies nativas plantadas na UC. 

 

4.6.1. Fragmentação do ambiente 

 

A Flona de Silvânia abriga uma grande diversidade de espécies em uma área 
relativamente pequena. A paisagem em que a Unidade está inserida é caracterizada 
principalmente por pastagens e monoculturas. Os fragmentos que abrigam vegetação 
natural no entorno são bem pequenos e desconexos. A continuidade entre as áreas é 
dada principalmente pelas matas de galeria (APPs), que margeiam os leitos dos 
córregos e rios da região, porém em grande parte, estas se encontram antropizadas e 
com áreas menores do que aquelas previstas em lei. 
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A fragmentação da paisagem na região da Flona de Silvânia torna o ambiente 
susceptível à colonização de espécies invasoras, sobretudo gramíneas. As práticas 
pecuárias favoreceram a utilização de algumas gramíneas exóticas como forrageiras. 

 

4.7. Fauna 

 

Para subsidiar o Plano de Manejo da Flona de Silvânia foram realizados 
levantamentos dos seguintes grupos da fauna: ictiofauna, herpetofauna, avifauna, 
mastofauna, quirópteros e macroinvertebrados aquáti cos . (Figura 8)  

 

4.7.1. Ictiofauna 

 

No levantamento realizado para a ictiofauna foram identificados 4 Ordens 
(Characiformes, Gymnotiformes, Perciformes e Siluriformes) e 9 Famílias (Characidae, 
Anostomidae, Gymnotidae, Crenuchidae, Erythrinidae, Poeciliidae, Gymnotidae, 
Callichthyidae, Loricariidae), 20 espécies identificadas e 6 não identificadas. A Ordem 
dos Characiformes foi a mais abundante e dos Siluriformes a que apresentou o menor 
número de individos. 

 

4.7.2. Herpetofauna 

 

O estudo da herpetofauna foi direcionado para as comunidades de anfíbios e 
répteis. Foram registradas 33 espécies de anfíbios na Flona de Silvânia, sendo todos 
pertencentes à ordem anura. As espécies foram distribuídas em nove famílias e 18 
gêneros. A representatividade das famílias foi: Aromobatidae (1sp.), Brachycephalidae 
(1sp.), Bufonidae (2 spp.), Cycloramphidae (3 spp.), Hylidae (15 spp.), Leiuperidae (4 
spp.), Leptodactylidae (4 spp.), Microhylidae (2 spp.) e Strabomantidae (1sp.). A 
riqueza estimada de espécies de anfíbios foi 31.9 ± 2.74 espécies. Para os répteis 
foram registradas 32 espécies de répteis, pertencentes a 12 famílias e 27 gêneros. A 
família Dipsadidae foi a mais representativa (n=8), seguida pelas famílias Colubridae, 
Gymnophthalmidae, Teiidae, Tropiduridae e Viperidae, todas apresentando três 
espécies. Boidae, Polychrotidae e Scincidae apresentaram duas espécies cada e as 
famílias Anomalepididae, Anguidae e Testudinidae foram as menos representativas, 
com apenas uma espécie cada. A riqueza total estimada para répteis foi de 45,25 ± 
8,1 espécies. Estima-se que a herpetofauna da Flona de Silvânia é composta por mais 
de 60 espécies, contudo, menos de 10% tiveram algum aspecto de sua história de 
vida estudado. 
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4.7.3. Avifauna 

 

Foram registradas ao todo 137 espécies de aves na região da Flona de Silvânia, 
representadas em 42 famílias e 20 ordens, sendo que amaior parte das espécies 
registradas nesta campanha foi classificada como insetívoras. A nomenclatura das 
espécies seguiu as recomendações da última versão da lista de aves do Comitê 
Brasileiro de Registros Ornitológicos (CBRO, 2010). O número de espécies 
encontradas na região representa 16,29% das espécies de aves descritas para o 
Cerrado. 

 

4.7.4. Mastofauna 

 

A riqueza encontrada nos ambientes amostrados na região da Flona de 
Silvânia foi de 23 espécies de mamíferos As espécies mais abundantes foram 
(Gambá) Didelphis albiventris, com 30 indivíduos registrados e (Cachorro-do-mato) 
Cerdocyon thous, com o registro de 28 indivíduos. Entre as espécies registradas, três 
se encontram atualmente na Lista Nacional de Espécies da Fauna Brasileira 
Ameaçadas de Extinção (MMA, 2003), as quais foram representadas pelos registros 
de (Tamanduá-bandeira) Myrmecophaga tridactyla, (Gato-do-mato) Leopardus tigrinus 
e (Lobo-guará) Chrysocyon brachyurus. 

 

4.7.5. Quirópteros 

 

Em 140 capturas de morcegos foram observadas 11 espécies de morcegos. A 
espécie mais comum foi Glossophaga soricina, uma espécie de morcego nectarívoro, 
seguda pela Carollia perspicillata, frugívora. Muitas fêmeas das espécies Desmodus 
rotundus e Anoura caudifer estavam grávidas, também foram capturadas indivíduos 
lactantes das espécies Anoura caudifer e Artibeus lituratus. Para os machos foram 
capturados indivíduos com testículos evidentes de Glossophaga soricina, A. caudifer e 
Platyrrhinus lineatus. O restante das capturas representou animais inativos 
reprodutivamente. A riqueza estimada média foi de 15 ± 5 espécies. 

 

4.7.6. Macroinvertebrados Aquáticos 

 

Ao todo foram amostrados 58 táxons, distribuídos em 498 indivíduos. Os táxons 
mais freqüentes foram: Rhagovelia, Brachymetra, Chironomidae, Leptophlebiidae e 
Leptonema. Os dois primeiros ocorrem em todos os riachos, e os últimos em sete dos 
dez riachos estudados. Os riachos que apresentaram maior riqueza foram: o Córrego 
Paiva, situado no entorno da Flona de Silvânia, com 21 táxons, e o Rio Vermelho, 
situado dentro da Flona, com 20 táxons. 
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Figura 8. Espécies da fauna ocorrente na Flona de S ivânia, Goiás.  

 

Dentre os táxons encontrados, pode-se destacar o gênero Kempnyia (Plecoptera 
– Perlidae), táxon endêmico de regiões de altitude (Lecci et al., 2007) e o gênero 
Protosialis (Megaloptera – Sialidae), o qual não possui registros na literatura científica 



22 

 

para o Estado de Goiás. A riqueza média por riacho foi de 16 táxons, tanto para os 
corpos aquáticos do entorno quanto para os córregos situados dentro da Flona de 
Silvânia. 

 

4.8. Uso Público 

 

A Flona Silvânia possui um potencial muito bom para a região na qual está 
inserida. As atividades da UC estão voltadas a visitação e oficinas para estudantes 
oriundos das escolas municipais e estaduais, elaboração de cursos técnicos e sobre 
educação ambiental, palestras em universidades, escolas da rede municipal e 
estadual com discussões sobre a Unidade e outros temas ambientais, atividades 
comunitárias e acadêmicas. As visitas são realizadas sob agendamento e voltadas 
para a educação ambiental e são utilizadas as trilhas existentes nos diferentes 
ambientes da UC. 

 

4.9. Pesquisa 

 

A Flona de Silvânia apresenta um grande potencial para a pesquisa científica no 
Bioma Cerrado, já possuindo atividades de pesquisas com objetivos diferenciados em 
relação ao desenvolvimento do conhecimento sobre fauna e flora. Nos últimos anos 
várias pesquisas já foram realizadas e outras se encontram em andamento, com 
destaque para a parceria com o Instituto de Pesquisas Ambientais e Ações 
Conservacionistas – IPAAC e a Universidade Federal de Goiás - UFG. 

 

5. PLANEJAMENTO DA FLORESTA NACIONAL DE SILVÂNIA 

 

O Plano de Manejo da UC foi elaborado de acordo com a roteiro Metodológico 
para Florestas Nacionais (ICMBio, 2009), que prevê inicalmente um diagnóstico 
realizado mediante diversos estudos primários e secundários, levantamentos de 
campo e consultas, incluindo consulta em Oficina de Pesquisadores (OPE), Oficina de 
Planejamento Participativo (OPP) e em reuniões técnicas. 

O conhecimento gerado sobre a Flona e sua Região, através do Diagnóstico, 
conduz ao planejamento contínuo, gradativo, flexível e participativo. Assim são 
definidos e estabelecidos os objetivos específicos de manejo da Flona, o zoneamento 
e os programas de manejo. 

O Planejamento é iniciado com a avaliação estratégica da Unidade de 
Conservação, através da análise da sua situação geral em relação aos fatores internos 
(pontos fracos e pontos fortes) e externos (ameaças e oportunidades) que 
impulsionam ou dificultam a consecução dos objetivos de manejo da Unidade. Estes 
fatores, que são sistematizados em uma matriz, são primeiramente identificados nas 
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Oficinas de Planejamento (pesquisadores, comunitário e de equipe técnica) e, 
posteriormente, avaliados e ajustados pela equipe técnica do Plano de Manejo. 

Os fatores internos e externos identificados através da avaliação estratégica da 
UC subsidiam a definição de estratégias e ações de manejo necessárias a sua efetiva 
gestão. 

Além disto, são estabelecidas para a Flona ações gerenciais gerais que, por sua 
vez, são detalhadas em atividades, subatividades e diretrizes. 

Os Programas de Manejo detalham posteriormente, durante a implementação do 
Plano de Manejo, algumas atividades propostas, em especial aquelas que envolvem 
conhecimentos. 

A monitoria e a avaliação do Plano de Manejo são ações fundamentais para a 
aquisição de novas informações para o Diagnóstico e revisão do Planejamento, 
retroalimentando e aprimorando o manejo da UC. 

 

5.1 Objetivos Gerais 

 

Os objetivos gerais da Flona de Silvânia são definidos conforme a Lei que institui 
o SNUC e o Decreto de Regulamentação das Florestas Nacionais, os quais definem 
os objetivos de manejo dessa categoria de unidade de conservação. 

O marco legal estabelece que as Florestas Nacionais tenham como objetivo 
básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com 
ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas, sendo a 
visitação pública permitida, mas condicionada às normas estabelecidas para o manejo 
da unidade pelo órgão responsável por sua administração (SNUC, Art. n° 17). 

São também objetivos gerais das Florestas Nacionais: (i) promover o manejo dos 
recursos naturais, com ênfase na produção de madeira e outros produtos vegetais; (ii) 
garantir a proteção dos recursos hídricos, das belezas cênicas, e dos sítios históricos 
e arqueológicos; (iii) fomentar o desenvolvimento da pesquisa científica básica e 
aplicada, da educação ambiental e das atividades de recreação, lazer e turismo 
(Decreto 1.298/94, Art. 1°). 

 

5.2. Objetivos Específicos 

 

Os objetivos específicos da Flona de Silvânia são definidos conforme a Portaria 
de criação da Unidade (marco legal) e com base no resultado dos diagnósticos 
temáticos e da análise do contexto onde se insere a UC. 

Na Portaria de criação, os objetivos da Flona de Silvânia são assim reafirmados: 
(i) promover o manejo adequado dos recursos naturais; (ii) garantir a proteção dos 
recursos hídricos e das belezas cênicas; (iii) fomentar o desenvolvimento da pesquisa 
científica básica e aplicada; (iv) fomentar o desenvolvimento da educação ambiental; e 
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(v) fomentar o desenvolvimento das atividades de recreação, lazer e turismo (Portaria 
MMA nº 247/01, de 18/07/2000, Art. 1°).  

A partir do resultado dos diagnósticos e das análises de contexto realizadas, 
foram identificados como objetivos específicos complementares:  

• Conservar a diversidade biológica e os ecossistemas naturais do Cerrado; 

• Assegurar a potabilidade do sistema hídrico na Flona e na área proposta como 
Zona de Amortecimento (ZA); 

• Assegurar a conservação in situ de recursos genéticos das espécies existentes 
nos ecossistemas presentes no Cerrado; 

• Proteger as espécies da fauna e flora endêmicas e as ameaçadas de extinção; 

• Promover o manejo florestal sustentável dos produtos madeireiros e não 
madeireiros; 

• Desenvolver e difundir técnicas de manejo florestal sustentável, de recuperação de 
áreas degradadas e restauração de ambientes; 

• Apoiar o desenvolvimento de pesquisa básica e aplicada para o manejo e 
recuperação de áreas degradadas; 

• Propiciar pesquisa cientifica para aprimorar o conhecimento das espécies visando 
o seu manejo e conservação; 

• Viabilizar práticas de uso múltiplo de recursos naturais; 

• Possibilitar a sensibilização e educação ambiental, difundindo os princípios da 
sustentabilidade sócios econômica; 

• Promover a visitação e as ações de educação ambiental como instrumento 
estratégico da conservação; 

• Promover o uso público de baixo impacto e de técnicas de interpretação ambiental; 

• Promover atividades de recreação em contato com a natureza; 

• Contribuir para conservação dos recursos hídricos e fragmentos de vegetação de 
cerrado na área proposta como ZA; 

• Contribuir com o planejamento e o ordenamento dos usos e a ocupação do solo na 
área proposta como ZA; 

• Servir de instrumento para a proteção, controle ambiental e de desenvolvimento 
social e econômico da região onde a UC está inserida; 

• Promover a conectividade da vegetação nativa da Flona e o entorno. 

 

 

 



25 

 

5.3. Missão da Floresta Nacional 

 

A partir dos objetivos pretendidos, foi elaborada a missão da Flona de Silvânia, 
assim resumida e pactuada: “Conservar o fragmento de Cerrado, com sua flora e 
fauna associada, promovendo atividades de manejo, pesquisa, educação ambiental e 
lazer, com vistas ao desenvolvimento local e regional”.  

 

6. ZONEAMENTO 

 

O Zoneamento constitui um instrumento de ordenamento territorial, de 
diferenciação e intensidade de uso da área da UC, com vistas à proteção de seus 
recursos naturais e culturais e cumprimento dos seus objetivos gerais e específicos. 

Segundo o Cap. I, Art.2º, da Lei 9.985/00, entende-se por zoneamento a 
“definição de setores ou zonas em uma UC com objetivos de manejo e normas 
específicas, visando proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos 
da UC possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz”. 

As zonas de manejo têm diferentes objetivos e demandam distintos graus de 
proteção e intervenção. Para sua definição foram utilizados critérios físicos e 
indicativos da singularidade, seguindo as orientações do Roteiro Metodológico para 
Elaboração de Planos de Manejo de Florestas Nacionais (ICMBIO, 2009). 

 

6.1 Definição e Normas das Zonas 

 

No zoneamento da Flona de Silvânia foram estabelecidas seis zonas, e sua 
definição orienta as atividades e os usos que podem ser desenvolvidos em cada zona, 
sendo, portanto, um instrumento de manejo para a gestão. Para cada zona identificada 
estão apresentados os seguintes itens: (i) definição, (ii) objetivo geral; (iii) objetivos 
específicos, (iv) normas de manejo; e (v) localização e limite em memorial. 

O Mapa de Zoneamento da Flona de Silvânia está apresentado na Figura 9, 
onde podem ser observadas as zonas definidas para a Unidade e os seus respectivos 
limites. A Tabela 2. Valores de área e de ocupação em relação à área total da Flona 
de Silvânia, Goiás. apresenta os seus valores de área (ha) e o percentual (%) de 
ocupação em relação à área total da Flona. 
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Figura 9. Mapa de Zoneamento da Flona de Silvânia, Goiás. 
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Tabela 2. Valores de área e de ocupação em relação à área total da Flona de 
Silvânia, Goiás. 

Classes Hectares Percentagem 

Zona Primitiva (ZPR) 92,21 18,95 

Zona de Manejo Florestal Sustentável 
(ZMS) 

351,40 72,21 

Zona de Recuperação (ZRE) 4,43 0,91 

Zona de Uso Público (ZUP) 11,54 2,37 

Zona de Uso Especial (ZUE) 25,83 5,31 

Zona de Uso Conflitante (ZUC) 1,20 0,25 

TOTAL DA FLONA 486,61 100,00 

 

 

Gráfico 1. Gráfico com as Zonas de Manejo da Flores ta Nacional de Silvânia. 

 

 

O Quadro 2 apresenta os principais características para  cada zona estabelecida 
para o Plano de Manejo da Flona 
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Quadro 2. Principais características das diferentes  Zonas identificadas para a Flona de Silvânia, Goiá s. 

Zonas 
Critérios de 

Zoneamento 

Valores 

(A/M/B) 

Caracterização Geral 
Principais Conflitos Usos Permitidos 

Meio Físico Meio Biótico Meio Antrópico 

Z
on

a 
P

rim
iti

va
 (

Z
P

R
) 

Grau de conservação da vegetação A/M 

� Predomínio de rochas 
Supracrustais; Latossolo 
Vermelho-Escuro. 
Presença de Cambissolos. 

� Na área de abrangência da 
Flona tem-se apenas uma 
unidade geomorfológica: a 
Zona de Erosão Recuante 
(ZER). 

� Presença de plantas 
arbustivo-arbórea, abertas, 
com árvores e arbustos 
tortuosos e espaçados, de 
casca grossa, folhas 
grandes e escleromorfas. 

� Presença de várias espécies 
da fauna e Flora ocorrentes 
em áreas de Cerrado 
sentido restrito. 

� Vestígio de atividades 
antrópicas em período 
anterior ao fechamento da 
estrada vicinal que 
atravessava o interior da 
Flona. 

� Presença eventual de 
atividades de 
extrativismo. 

� Pesquisa controlada. 

� Monitoramento ambiental. 

� Proteção. 

� Educação ambiental restrita. 

Variabilidade ambiental A 

Riqueza e/ou diversidade de espécies A/M 

Sustentabilidade ambiental A 

Potencial para conscientização ambiental A 

Potencial para pesquisa A 

Presença de espécies endêmicas e/ou 
ameaçadas 

M 

Z
on

a 
de

 M
an

ej
o 

F
lo

re
st

al
 S

us
te

nt
áv

el
 (

Z
M

S
) Grau de conservação da vegetação M 

� Predomínio de rochas 
Supracrustais; Latossolo 
Vermelho-Escuro. 
Presença de Cambissolos. 

� Na área de abrangência da 
Flona tem-se apenas uma 
unidade geomorfológica: a 
Zona de Erosão Recuante 
(ZER). 

� Presença de fitofisionomias 
dos tipos Campestres 
(Campo Sujo), Savânicas 
(Cerrado sentido restrito e 
Vereda) e Florestais 
(Cerradão, Mata 
Semidecídua e Mata de 
Galeria). 

� Presença de brejos, áreas 
úmidas, em bom estado de 
conservação. 

� Presença de várias espécies 
da fauna e Flora, algumas 
ameaçadas e/ou endêmicas 
de áreas de Cerrado. 

 

 

 

� Presença de trilhas de 
pesquisa, fiscalização e 
educativas. Estradas e 
aceiros. 

� Presença de 
remanescente de 
vegetação de tamanho 
reduzido com efeito de 
borda, em áreas 
próximas a estradas e 
em áreas pontuais, nos 
limites da Flona. 

� Presença de vegetação 
invasora, a partir da 
faixa de servidão das 
estradas internas e em 
alguns pontos, nos 
limites da Flona. 

� Compactação do solo 
das trilhas 

� Manejo Florestal. 

� Visitação restrita para 
educação ambiental e 
interpretação. 

� Proteção. 

�  Pesquisas científicas e 
tecnológicas. 

� Monitoramento ambiental. 

Sustentabilidade ambiental A 

Potencial para conscientização ambiental A 

Potencial de manejo A 

Riqueza e/ou diversidade de espécies A 

Variabilidade ambiental A 
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Zonas 
Critérios de 

Zoneamento 

Valores 

(A/M/B) 

Caracterização Geral 
Principais Conflitos Usos Permitidos 

Meio Físico Meio Biótico Meio Antrópico 

Z
on

a 
de

 U
so

 E
sp

ec
ia

l (
Z

U
E

) 

Presença de infraestrutura  M 

� Predomínio de rochas 
Supracrustais; Latossolo 
Vermelho-Escuro. 
Presença de Cambissolos. 

� Na área de abrangência da 
Flona tem-se apenas uma 
unidade geomorfológica: a 
Zona de Erosão Recuante 
(ZER). 

� A vegetação existente se 
caracteriza pela presença de 
espécies invasoras e 
exóticas. 

� Todas as estruturas 
presentes na Flona atendem 
as atividades de Proteção, 
administrativas e de 
operacionalização e ainda 
ao Programa de Educação 
Ambiental. 

� Deficiência de 
esgotamento sanitário. 

� Presença eventual de 
animais domésticos. 

� Precariedade das 
estruturas existentes. 

 

� Administração. 

� Pesquisa e Monitoramento. 

� Proteção. 

� Manutenção. 

� Educação Ambiental e 
Interpretação. 

� Pesquisa Científica e 
tecnológica. 

� Operacionalização do Manejo 
Florestal. 

� Manejo. 

Presença de atividades gerenciais A 

Grau de conservação da vegetação B 

Z
on

a 
de

 R
ec

up
er

aç
ão

 (
Z

R
E

) 

Grau de conservação da vegetação B 

� Predomínio de rochas 
Supracrustais; Latossolo 
Vermelho-Escuro.  

� Na área de abrangência da 
Flona tem-se apenas uma 
unidade geomorfológica: a 
Zona de Erosão Recuante 
(ZER). 

�  

� A vegetação existente se 
caracteriza pela presença de 
espécies invasoras e 
vegetação arbustivo-arbórea 
em seus diversos estágios 
de sucessão. 

� Vegetação alterada, 
presença de linha de 
transmissão e de uma 
estação meteorológica 
desativada.  

� Vestígios de atividades 
antrópicas anteriores à 
criação da Flona. 

� Faixa de servidão da LT 

� Margem de rodovias e 
estradas. 

� Áreas com vegetação 
alterada. 

� Presença de espécies 
exóticas invasoras. 

� Circulação de pessoas ligadas 
a manutenção das 
infraestruturas de interesse 
público. 

� Implantação de Programa de 
Recuperação de Áreas 
degradadas. 

� Proteção. 

� Pesquisa e Monitoramento. 

� Manejo. 

� Educação Ambiental. 

Variabilidade ambiental B 

Representatividade B 

Riqueza e/ou diversidade das espécies B 

Áreas de transição M/B 

Suscetibilidade Ambiental M/B 

Potencialidade para conscientização A/M 

Potencial para pesquisa M 

Potencial para manejo 

 

 

M/A 
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Zonas 
Critérios de 

Zoneamento 

Valores 

(A/M/B) 

Caracterização Geral 

 Principais Conflitos Usos Permitidos 

Meio Físico Meio Biótico Meio Antrópico 

Z
on

a 
de

 U
so

 C
on

fli
ta

nt
e 

(Z
U

C
) 

Atividades conflitantes M 
� Predomínio de rochas 

Supracrustais; Latossolo 
Vermelho-Escuro.  

� Na área de abrangência da 
Flona tem-se apenas uma 
unidade geomorfológica: a 
Zona de Erosão Recuante 
(ZER). 

� Vegetação alterada nas 
margens das estradas e na 
faixa de servidão da LT. 

� Linha de transmissão e 
Estradas. 

� Circulação de pessoas 
estranhas ao ICMBio nas 
estradas públicas. 

� Vulnerabilidade à 
ocorrência de incêndios. 

� Fragmentação da floresta 
com conseqüente efeito 
de borda. 

� Presença de vegetação 
invasora. 

� Proteção. 

� Monitoramento. 

� Circulação de pessoas ligadas 
á manutenção da 
infraestrutura de interesse 
público. 

� Manejo. Atividades humanas B 

Z
on

a 
de

 U
so

 P
úb

lic
o 

(Z
U

P
) 

Grau de conservação da vegetação B 

� Predomínio de rochas 
Supracrustais; Latossolo 
Vermelho-Escuro.  

� Na área de abrangência da 
Flona tem-se apenas uma 
unidade geomorfológica: a 
Zona de Erosão Recuante 
(ZER). 

� Presença de áreas 
degradadas com vegetação 
arbustivo-arbórea, em 
vários estágios de sucessão. 

� Presença de infraestrutura 
construída antes da criação 
da Flona. 

� Vestígios de atividades 
antrópicas anteriores à 
criação da Flona. 

� Presença de estradas e/ou 
trilhas. 

� Vestígios de atividade 
mineral (área de 
empréstimo). 

� Presença de vegetação 
invasora. 

� Presença de áreas 
degradadas. 

� Implantação de Programa de 
Recuperação de Áreas 
Degradadas. 

� Proteção. 

� Monitoramento Ambiental 

� Educação Ambiental e 
Interpretação. 

� Lazer e Recreação. 

� Manejo. 

Potencialidade para uso público M 

Variabilidade ambiental B 

Representatividade B 

Riqueza e/ou diversidade das espécies B 

Áreas de transição M/B 

Suscetibilidade Ambiental B 

Potencialidade para conscientização A/M 

Potencial para pesquisa e manejo A/M 
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Zonas 
Critérios de 

Zoneamento 

Valores 

(A/M/B) 

Caracterização Geral 
Principais Conflitos Usos Permitidos 

Meio Físico Meio Biótico Meio Antrópico 

Z
on

a 
de

 U
so

 E
sp

ec
ia

l 

Presença de infraestrutura  M 

� Predomínio de rochas 
Supracrustais; Latossolo  
Vermelho-Escuro. 
Presença de Cambissolos. 

� Na área de abrangência da 
Flona de Silvânia tem-se 
apenas uma unidade 
geomorfológica: a Zona de 
Erosão Recuante (ZER). 

� A vegetação existente se 
caracteriza pela presença de 
espécies invasoras e 
exóticas. 

� Todas as estruturas 
presentes na FLONA 
atendem as atividades de 
Proteção, administrativas e 
de operacionalização e 
ainda ao Programa de 
Educação Ambiental. 

� Deficiência de 
esgotamento sanitário. 

� Presença eventual de 
animais domésticos. 

� Precariedade das 
estruturas existentes. 

 

� Administração. 

� Pesquisa e Monitoramento. 

� Proteção. 

� Manutenção. 

� Educação Ambiental e 
Interpretação. 

� Pesquisa Científica e 
tecnológica. 

� Operacionalização do Manejo 
Florestal. 

� Manejo. 

Presença de atividades gerenciais A 

Grau de conservação da vegetação B 

Z
on

a 
de

 R
ec

up
er

aç
ão

 

Grau de conservação da vegetação B 

� Predomínio de rochas 
Supracrustais; Latossolo 
Vermelho-Escuro.  

� Na área de abrangência da 
Flona de Silvânia tem-se 
apenas uma unidade 
geomorfológica: a Zona de 
Erosão Recuante (ZER). 

� A vegetação existente se 
caracteriza pela presença de 
espécies invasoras e 
vegetação arbustivo-arbórea 
em seus diversos estágios 
de sucessão. 

� Vegetação alterada, 
presença de linha de 
transmissão e de uma 
estação meteorológica 
desativada.  

� Vestígios de atividades 
antrópicas anteriores à 
criação da FLONA. 

� Faixa de servidão da LT 

� Margem de rodovias e 
estradas. 

� Áreas com vegetação 
alterada. 

� Presença de espécies 
exóticas invasoras. 

� Circulação de pessoas ligadas 
a manutenção das 
infraestruturas de interesse 
público. 

� Implantação de Programa de 
Recuperação de Áreas 
degradadas. 

� Proteção. 

� Pesquisa e Monitoramento. 

� Manejo. 

� Educação Ambiental. 

Variabilidade ambiental B 

Representatividade B 

Riqueza e/ou diversidade das espécies B 

Áreas de transição M / B 

Suscetibilidade Ambiental M / B 

Potencialidade para conscientização A / M 

Potencial para pesquisa M 

Potencial para manejo M / A 
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Zonas 
Critérios de 

Zoneamento 

Valores 

(A/M/B) 

Caracterização Geral 
Principais Conflitos Usos Permitidos 

Meio Físico Meio Biótico Meio Antrópico 

Z
on

a 
de

 U
so

 C
on

fli
ta

nt
e 

Atividades conflitantes M � Predomínio de rochas 
Supracrustais; Latossolo  
Vermelho-Escuro.  

� Na área de abrangência da 
Flona de Silvânia tem-se 
apenas uma unidade 
geomorfológica: a Zona de 
Erosão Recuante (ZER). 

� Vegetação alterada nas 
margens das estradas e na 
faixa de servidão da LT. 

� Linha de transmissão e 
Estradas. 

� Circulação de pessoas 
estranhas ao ICMBio nas 
estradas públicas. 

� Vulnerabilidade à 
ocorrência de incêndios. 

� Fragmentação da floresta 
com conseqüente efeito 
de borda. 

� Presença de vegetação 
invasora. 

� Proteção. 

� Monitoramento. 

� Circulação de pessoas ligadas 
á manutenção da 
infraestrutura de interesse 
público. 

� Manejo. Atividades humanas B 

Z
on

a 
de

 U
so

 P
úb

lic
o 

Grau de conservação da vegetação B 

� Predomínio de rochas 
Supracrustais; Latossolo  
Vermelho-Escuro.  

� Na área de abrangência da 
Flona de Silvânia tem-se 
apenas uma unidade 
geomorfológica: a Zona de 
Erosão Recuante (ZER). 

� Presença de áreas 
degradadas com vegetação 
arbustivo-arbórea, em 
vários estágios de sucessão. 

� Presença de infraestrutura 
construída antes da criação 
da FLONA. 

� Vestígios de atividades 
antrópicas anteriores à 
criação da FLONA. 

� Presença de estradas e/ou 
trilhas. 

� Vestígios de atividade 
mineral (área de 
empréstimo). 

� Presença de vegetação 
invasora. 

� Presença de áreas 
degradadas. 

� Implantação de Programa de 
Recuperação de Áreas 
Degradadas. 

� Proteção. 

� Monitoramento Ambiental 

� Educação Ambiental e 
Interpretação. 

� Lazer e Recreação. 

� Manejo. 

Potencialidade para uso público M 

Variabilidade ambiental B 

Representatividade B 

Riqueza e/ou diversidade das  espécies B 

Áreas de transição M / B 

Suscetibilidade Ambiental B 

Potencialidade para conscientização A / M 

Potencial para pesquisa e manejo A / M 

Legenda: * A visitação na Flona ocorrerá com objetivos de Educação Ambiental e Tecnológica e ainda para atividades gerais ligadas a recreação em contato com a natureza, Pesquisa e Manejo A: Alto 
M: Médio B: Baixo. 
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6.1.1. Zona Primitiva (ZPR) 

 

É aquela onde tenha ocorrido pequena ou mínima intervenção humana, contendo 
espécies da flora e da fauna naturais de grande valor científico. A zona foi definida através 
do status de conservação e fragilidade do ecossistema natural do Cerrado, e grau de 
antropização. São indicadas para preservar amostras de ecossistemas naturais terrestres e 
aquáticos e manter os processos ecológicos naturais, permitindo-se apenas atividades de 
pesquisa científica e tecnológica, educação ambiental, formas primitivas de recreação, 
coleta de frutos e sementes, e atividades de monitoramento/proteção. 

 

6.1.2. Zona de Manejo Florestal Sustentável (ZMFS) 

 

É aquela constituída por floresta nativa ou plantada, com potencial econômico para o 
manejo sustentável dos recursos florestais. Contitui a maior proporção da UC e engloba as 
áreas com cobertura de Cerrado e Mata Seca/Mata de Galeria. São indicadas as práticas de 
manejo e recomendadas aquelas de baixo impacto, como a coleta de sementes, resinas, 
óleos, etc. Terá entre os seus objetivos a geração de tecnologia e de modelos de manejo 
florestal. Nesta zona também podem ser desenvolvidas atividades de educação ambiental, 
interpretação, pesquisa, recuperação de áreas educação ambiental, dentre outras. 

 

6.1.3. Zona de Uso Especial (ZUE) 

 

É aquela que contém as áreas necessárias à administração, manutenção e serviços 
da Floresta Nacional e deverão estar localizadas de forma a não conflitarem com o caráter 
natural e, sempre que possível, na periferia da UC. Englobam todas as áreas onde estão 
localizadas atualmente as estruturas que dão apoio às atividades administrativas (gestão e 
manejo), manutenção, serviços, os plantios de espécies exóticas e nativas, bem como o 
local onde será intalado o novo viveiro para produção de mudas. As infraestruturas devem 
ser planejadas e implantadas de forma a causar o menor impacto no ambiente natural da 
Unidade. 

 

6.1.4. Zona de Recuperação (ZRE) 

 

É aquela que contém áreas consideravelmente antropizadas, cuja natureza é 
provisória, devendo ser incorporada, posteriormente, a uma das zonas permanentes. Esta 
zona é formada por uma pequena área na qual ocorria a prática de agricultura em um 
passado recente. Sua implementação deverá garantir o processo de recuperação de 
ambientes degradados, de maneira que permita a estruturação da vegetação em condições 
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próximas às originais e instalar pomares de produção de sementes, frutas ou até de plantas 
medicinais de espécies nativas do cerrado. 

 

6.1.5. Zona de Uso Conflitante (ZUC) 

 

São espaços localizados dentro de uma Unidade de Conservação, cujos usos e 
finalidades, estabelecidos antes da criação da UC, conflitam com os objetivos de 
conservação da Flona. É ocupada por um trecho da linha de distribuição de energia elétrica 
que corta a Unidade e da sua faixa de servidão. Seu objetivo de implantação terá como 
prioridade conciliar a situação existente, estabelecendo procedimentos que minimizem os 
impactos sobre a Flona. 

 

6.1.6. Zona de Uso Público (ZUP) 

 

São espaços da Unidade constituídos por ambientes naturais ou alterados pelo 
homem. O ambiente deve ser mantido o mais próximo possível do natural e deve conter as 
facilidades e serviços a fim de facultar a recreação e educação ambiental, em harmonia com 
o meio. Composta por três áreas, sendo que em duas já existem atividades relacionadas à 
visitação e a terceira será implantada. Seu objetivo na UC será de propiciar a recreação 
intensiva e educação ambiental em harmonia com o ambiente.  

 

6.2. Proposta de Área como Zona de Amortecimento (Z A) 

 

A Zona de Amortecimento é definida segundo o Art 2º, inciso XVIII do SNUC, como 
sendo o entorno de uma Unidade de Conservação, onde as atividades humanas estão 
sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os impactos 
negativos sobre a Unidade. 

A Zona de Amortecimento da Flona Silvânia trata-se de uma proposta, que será 
instituída por instrumento jurídico próprio e, até que ela seja instituída, deverão ser 
considerados os limites definidos pela Resolução CONAMA nº 428, de 17 de dezembro de 
2010. A área proposta está inserida nos Municípios de Silvânia e Leopoldo de Bulhões, 
conforme pode ser observado na Figura 3. Sua área possui cerca de 17.673 ha e 24.794 m 
de perímetro, estendendo-se, aproximadamente, por 16.925 m no sentido norte-sul e, 
aproximadamente, 18.559 m leste-oeste, considerando os pontos extremos de maior 
distância (ao norte 48º41’21,6”W e 16°32'28,599"S; ao sul 48°39'20,428"W e 
16°41'24,516"S; ao leste 48°35'53,548" e W 16°38'42,953"S; ao oeste 48°46'9,261"W e 
16°36'1,39"S). 

A Figura 10 mostra a área proposta para a Zona de Amortecimento para a Flona de 
Silvânia. 
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Figura 10. Mapa da área proposta como Zona de Amort ecimento da Flona de Silvânia, 
Goiás.  
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7. NORMAS E DIRETRIZES DA FLONA DE SILVÂNIA 

 

As normas gerais são procedimentos que devem ser adotados na área interna da 
Floresta Nacional de Silvânia, e visam estabelecer orientação institucional para as ações e 
diretrizes necessárias ao manejo das zonas e a gestão da Unidade. Estas diretrizes levam 
em consideração os objetivos de criação e específicos da Flona. 

 

7.1. Acesso e Deslocamento 

 

Normas : 

 

1. Não será permitida a presença de animais domésticos e/ou a sua entrada na Flona, 
mesmo que de forma temporária ou a passeio, exceto nos casos previstos na Lei 
Federal nº 11.126/05 (cães guias), e nos casos necessários à gestão e proteção da 
Unidade. O trânsito de semoventes será permitido na Unidade, mediante prévia 
autorização da administração da UC. 

2. Os usuários motorizados deverão se identificar na portaria de acesso a Flona. 

3. Os usuários da Flona, no que diz respeito às atividades de lazer estabelecidas no PM, 
deverão se identificar na portaria e manter a identificação visível para sua segurança. 

4. A velocidade máxima permitida para trânsito de veículos dentro da Flona é de 30 km/h, 
salvo em situação de emergências ambientais e para salvaguarda da vida. 

5. O trânsito e o estacionamento de veículos automotores serão permitidos somente nas 
áreas estabelecidas e sinalizadas. 

6. O circulação a pé fora das Zonas de Uso Público, de Uso Especial e de Uso Conflitante 
somente é permitido aos servidores e demais pessoas em atividades de proteção, 
manejo, monitoramento, pesquisa, manutenção, interpretação e educação ambiental. Na 
Zona de Manejo Florestal Sustentável, em trilhas/estradas onde for permitido o uso 
público o visitante deverá ter a autorização para circular. 

 

Diretrizes 

 

• Deverão ser colocadas placas de sinalização, indicando quais as vias/trilhas em que se 
pode circular e que tipo de veículo, velocidade máxima permitida, passagem de animais 
silvestres, cuidados quanto ao fogo e recomendações de educação ambiental para 
proteção da biodiversidade e de outros recursos naturais. 

• A utilização eventual de veículo automotor na UC, em áreas não previstas, será 
permitida quando devidamente justificada, por exemplo, para fiscalização, pesquisa 
científica, controle de incêndio, transporte de equipamentos e atendimentos 
emergenciais. 

• A implantação de estruturas de apoio nas vias de circulação, tais como pontes, cercas e 
drenagens, não poderão obstruir corpos hídricos e o trânsito de animais silvestres. 
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7.2. Administração e Gestão 

 

Normas: 

 

• Os horários das atividades de visitação e uso público serão definidos em regimento 
interno da UC, podendo a administração fechar a visita em dias pré-

determinados para manutenção ou diante de situações emergenciais que 

justifiquem tal medida. 

• As atividades de visitação poderão ser cobradas. 

• As atividades de educação ambiental serão realizadas conforme capacidade de 
atendimento da administração da Flona, devendo ser previamente agendadas. 

• As edificações deverão ser projetadas para atender as demandas e a capacidade de 
suporte da Unidade. 

• As edificações deverão prever o acesso de portadores de necessidades especiais. 

• O sistema de sinalização da Flona (limites, informativos e interpretativos) deverão 
obedecer ao Manual de Sinalização do ICMBio. 

• O uso de imagens da Flona deverá ser devidamente autorizado pelo ICMBio, de acordo 
com a regulamentação existente. 

• É proibida a realização de eventos de cunho político partidário na Flona. 

• É proibido o uso de equipamentos de sonorização, salvo quando utilizados para fins de 
gestão, pesquisa, monitoramento, educação ambiental e fiscalização, desde que 
autorizados pela administração da Flona. 

• É obrigatória a identificação de estagiários, concessionados, prestadores de serviço e 
pesquisadores enquanto estiverem atuando na UC. 

• Nas zonas onde houver atividades produtivas é obrigatória a utilização de 
Equipamentos de Proteção Individual - EPI. 

• O manejo de espécies da flora e da fauna não autóctones (espécies exóticas) deverá 
estar vinculado a um projeto específico de interesse da UC. 

• Os projetos específicos a serem desenvolvidos na Flona devem ser apresentados, 
analisados e/ou aprovados pela administração da Unidade. 

• Os responsáveis pela manutenção das estradas, linhas de transmissão e distribuição, 
estruturas e do Programa de Recuperação de áreas degradadas deverão seguir normas 
de prevenção e mitigação de acidentes de trabalho, acidentes com fogo, e ainda de 
proteção á fauna, conservação do solo e água, acidentes com óleos e graxas, e outros 
produtos químicos. 

 

Diretrizes 

 

• O horário normal de expediente administrativo da Flona é de segunda a sexta-feira, das 
08h00 às 18h00, com intervalo para almoço. Este horário poderá ser modificado de 
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acordo com a administração da Unidade. Os horários de funcionamento da UC e das 
atividades propostas neste PM deverão ser publicizados. 

• O uso de uniforme é obrigatório para o pessoal terceirizado e para os concessionários 
das atividades de uso público. 

• As atividades de Uso Público, uma vez implantadas e consolidadas, poderão ser objeto 
de concessão.  

• As atividades de fiscalização, prevenção e combate a incêndios poderão ser realizadas, 
em qualquer horário e dia da semana, conforme programação definida pela 
administração da UC ou em caráter de urgência.  

• As edificações deverão ser construídas integradas ao ambiente onde serão instaladas, 
seguindo-se as normas de arquitetura ecológica e engenharia ambientalmente correta. 
As infraestruturas devem ser providas, preferencialmente, de sistema de energia limpa, 
conforme a disponibilidade da região. As obras de reformas também deverão ser 
adequadas a essas normas. 

 

7.3. Proteção 

 

Normas 

 

• É proibido fazer uso do fogo no interior da Flona, exceto nos casos necessários à 
proteção da UC (por exemplo: no caso de contrafogo, manutenção de aceiros e 
construção de linha negra, etc.), treinamento de brigada, manejo ou para fins de 
pesquisa científica, quando devidamente autorizado. Nas Zonas de Uso Especial, Uso 
Público e Manejo somente poderão ser realizados em locais apropriados (por exemplo: 
em área de camping). 

• É proibido entrar na Unidade portando armas, facões, armadilhas de caça e pesca, tinta 
spray e outros produtos incompatíveis com as condutas em UCs ou que possam ser 
prejudiciais à flora e à fauna, exceto quando devidamente autorizado e para uso nas 
atividades de manejo, pesquisa, educação ambiental, manutenção e proteção da 
Unidade. 

• O controle de vetores de doenças, no ambiente e nas edificações, deverá ser realizado 
somente por pessoal oficialmente autorizado, com o conhecimento da administração da 
Unidade. 

• O controle de pragas na Flona deverá ser realizado com o uso de produtos específicos 
e de baixo poder residual, acompanhados do devido receituário, sempre adotando 
técnicas que minimizem a dispersão dos produtos para outras áreas da UC. 

 

Diretrizes 

 

• As atividades de fiscalização deverão ser contínuas e estratégicas, abrangendo a 
totalidade da área da Flona e na área proposta como ZA quando couber. 

• A Flona deverá elaborar e manter atualizado o seu plano de contingência ambiental. 
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• Toda a atividade de prevenção e combate a incêndios deverá ser efetuada e/ou 
supervisionada por pessoal devidamente capacitado, qualificado e credenciado. 

 

7.4. Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos 

 

Normas 

 

• É proibido o abandono e a destinação final de resíduos sólidos e líquidos no interior da 
UC. 

• O esgoto doméstico gerado na Flona deverá ser tratado (fossa séptica) e destinado 
adequadamente. 

• Todo o resíduo sólido gerado pelas atividades desenvolvidas na Flona deverá ser 
classificado de acordo com a legislação vigente e depositado, obrigatoriamente, em 
locais estabelecidos e, posteriormente, descartados adequadamente. 

• Visitantes, pesquisadores, prestadores de serviço, seus empregados e servidores do 
ICMBio têm responsabilidade sobre a destinação adequada dos resíduos gerados. 

 

Diretrizes 

 

• A coleta seletiva de lixo deverá ser implantada na Flona, ficando condicionada à 
disponibilidade de destinação ou tratamento final deste material, de forma total ou 
parcial. O lixo orgânico poderá ser destinado para compostagem, cujo composto será 
utilizado na Unidade, na adubação das plantas dos ajardinamentos da UC e na 
produção de mudas. 

• A legislação vigente referente ao uso e descarte de resíduos sólidos deve ser cumprida 
e as questões relativas à reciclagem devem ser implementadas, inclusive em um 
Programa de Integração com o Entorno. 

 

7.5. Uso Público/Visitação 

 

Normas 

 

• Até que a infraestrutura destinada ao atendimento ao visitante não esteja 
definitivamente instalada, as visitas deverão ser agendadas junto à administração da 
UC. 

• Não é permitida a realização de eventos de cunho político-partidário no interior da UC, 
bem como vincular a imagem da Flona a esse tipo de manifestação. 

• O consumo e o comércio de bebidas alcoólicas no interior da Flona não serão 
permitidos. Excepcionalmente a administração da UC poderá autorizar o uso de bebida 
alcoólica em eventos pontuais, desde que não represente ameaça a integridade da 
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Flona. Não será admitido o comércio de cigarros na Flona, sob quaisquer de suas 
formas.  

• É proibido retirar da Flona, mover ou danificar qualquer objeto, peça, construção e 
vestígio do patrimônio natural, cultural, histórico e arqueológico da UC, exceto para fins 
de pesquisa. 

• É proibido a retirada de qualquer espécie de planta ou animal da Flona sem autorização 
do ICMBio. 

• É proibida a prática de atividades esportivas com veículos automotores em toda a 
Flona. 

• A atividade de ciclismo será permitida nas estradas/trilhas internas da UC, já 
consolidadas, instaladas na Zona de Manejo desde que autorizadas e nos locais 
permitidos. 

Diretrizes 

 

• As atividades de uso público somente poderão ser realizadas no horário de 
funcionamento da UC estabelecido no regimento interno, com exceção das atividades 
especiais, como observação de vida silvestre, inclusive circulação nas trilhas, as quais 
poderão ser realizadas em horários diferenciados, desde que previamente autorizados 
pela administração da Flona. 

• A cobrança de ingressos, bem como a venda de produtos, deverá obedecer à legislação 
vigente. 

• As atividades de uso público deverão ser monitoradas para evitar que causem danos ao 
patrimônio natural da Flona e para garantir o cumprimento de seus objetivos. 

 

7.6. Pesquisa Científica 

 

Normas 

 

• A realização de pesquisa científica será devidamente autorizada após a análise do 
ICMBio, seguindo as determinações da legislação e atos normativos vigentes. 

• A coleta ou apanha de espécimes vegetais, que não se enquadrem nas atividades 
produtivas permitidas na UC, e de animais, só é permitida para fins científicos, conforme 
previsão metodológica do projeto de pesquisa aprovado pelo ICMBio. 

• Todo material, marcações, armadilhas e demais estruturas físicas utilizadas durante a 
execução da pesquisa deverão ser retirados e o local reconstituído após a finalização 
dos estudos, exceto os de interesse da UC. 

• Os pesquisadores deverão sempre evitar que sua metodologia de coleta interfira em 
outras pesquisas em andamento. 

• Os pesquisadores devidamente licenciados poderão utilizar, de acordo com a 
disponibilidade e autorização, alojamento e outras infraestruturas da Unidade. 
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• Os pesquisadores deverão se comprometer em disponibilizar ao ICMBio, os resultados 
de pesquisas desenvolvidas, relatórios e publicações, promovendo, sempre uma 
apresentação aos técnicos da UC. 

• Pesquisas que se caracterizem como acesso ao patrimônio genético e acesso ao 
conhecimento tradicional associado poderão ser realizadas na Flona, desde que 
licenciadas pelo ICMBio e o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), 
observando a legislação pertinente e instrumentos normativos vigentes. 

• Os créditos de pesquisas realizadas na UC deverão mencionar a Floresta Nacional de 
Silvânia e o ICMBio. 

• O ICMBio, ao utilizar os resultados das pesquisas, deverá observar os direitos autorais 
dos pesquisadores. 

 

Diretrizes 

 

• As atividades de pesquisa deverão ser monitoradas para evitar que causem danos ao 
patrimônio natural da Flona e para garantir o cumprimento de seus objetivos. 

• Quando forem encontradas espécies raras, endêmicas e constantes em listas oficiais de 
espécies ameaçadas, as pesquisas deverão sugerir os mecanismos de monitoramento 
e proteção, que poderão ser incorporados ao manejo. 

• Os pesquisadores ao utilizarem a Flona deverão respeitar as normas gerais da 
Unidade, das Zonas e do Regimento Interno. 

 

7.7. Atividades Produtivas e de Manejo 

 

Normas 

 

• A extração de qualquer recurso natural, bem como as atividades produtivas, somente 
será permitida mediante aprovação do projeto específico pelo ICMBio. 

• Todas as atividades produtivas deverão ser sinalizadas de acordo com orientação do 
ICMBio. 

• É proibida a caça, a pesca, a coleta e a apanha de espécimes da fauna e da flora ou de 
parte destes, nativa ou exótica, nas dependências da Flona, exceto para atender as 
atividades previstas neste PM. 

• A captura, a coleta e apanha de espécimes da fauna e da flora ou de parte destes são 
permitidas com finalidade científica e/ou didática, devidamente autorizadas pelo ICMBio, 
observando as normas pertinentes, e estão sujeitas às condições e restrições 
previamente estabelecidas. Faz-se exceção à captura para erradicação de espécie 
exótica, conforme autorização específica. 

• O manejo de espécimes da flora está autorizado de acordo com as normas e atividades 
estabelecidas nos Programas de Manejo Florestal e de Recuperação de Áreas 
Degradadas. 
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• A saída de produtos da atividade do manejo florestal fica restrita ao horário de 
expediente normal da Flona, exceto se devidamente autorizada pela administração da 
Unidade e acompanhada por técnico responsável. 

• A exploração de produtos madeireiros e não madeireiros, somente será permitida nas 
zonas estabelecidas para esta finalidade ou naquelas onde houver a necessidade do 
seu manejo e, de acordo com Programa de Manejo Sustentável. 

 

Diretrizes 

 

• A Flona deverá elaborar o planejamento anual das atividades produtivas e emitir 
relatórios anuais destas atividades. 

• As atividades de manejo florestal deverão ser monitoradas para evitar que causem 
danos ao patrimônio natural da Flona e para garantir o cumprimento de seus objetivos. 

 

7.8. Introdução de Plantas e Animais 

 

Normas 

 

• Atividades de reintrodução de fauna nativa somente poderão ocorrer após a realização 
de pesquisas, pareceres técnicos favoráveis e a anuência do ICMBio. 

• A manutenção de animais silvestres nativos em cativeiro no interior da Flona somente é 
permitida quando estes forem objeto de programa de soltura ou reintrodução na UC.  

• Excepcionalmente a Flona poderá receber e manter em cativeiro animais silvestres a 
ela destinados por instituições ou membros da comunidade, até a sua destinação final. 

• A soltura de espécimes da fauna somente poderá ser permitida quando este for 
apreendido, logo após a sua captura no interior da Unidade e constatado seu bom 
estado de saúde. 

• Será permitida, na Flona, a presença de animais de tração e montaria (semoventes) 
utilizados nas atividades de manejo, proteção, uso público e educação ambiental. 

• A introdução de espécies vegetais exóticas somente é permitida sob autorização do 
ICMBio, quando configurarem plantas já utilizadas ou novas, com objetivo de pesquisa, 
produção, ornamentação ou para recuperação de áreas. 

• É proibido molestar, alimentar e cevar animais silvestres. 

 

7.9. Defensivos Agrícolas e Fertilizantes 

 

Normas 

 

• Excepcionalmente, somente quando não for possível o uso de defensivos agrícolas das 
classes III e IV, poderão ser utilizados defensivos das classes I e II, garantindo o 
rigoroso controle sobre seu armazenamento, aplicação e descarte. 
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• O armazenamento dos defensivos e fertilizantes deverá ser em local apropriado e 
seguir as normas e legislação vigente. 

• As embalagens vazias dos defensivos agrícolas, após seu uso, deverão ser 
acondicionadas em recipientes apropriados e devolvidas imediatamente aos 
estabelecimentos comerciais onde os produtos foram adquiridos ou nos pontos de 
coleta. 

• A lavagem dos equipamentos utilizados para aplicação dos defensivos e fertilizantes 
agrícolas deverá ser longe de cursos d’água, devendo-se respeitar, ao menos, a 
distância definida como de preservação permanente. 

• Será permitida a aplicação de adubos e corretivos de solo no interior da Flona. 

 

Diretrizes 

 

• Os fertilizantes aplicados para o plantio na recuperação de áreas degradadas, viveiro, 
arborização e ornamentação deverão seguir as orientações técnicas, a fim de evitar 
contaminação de nascentes, cursos d’água e lençol freático.  

• Ao serem usados, os defensivos agrícolas deverão ser aplicados por funcionários 
habilitados e seguir rigorosamente as normas técnicas de uso e aplicação. 

• A Flona deverá indicar, sempre que necessário, um técnico responsável para 
acompanhar a aplicação de defensivos agrícolas. 

• Os funcionários que atuaram na aplicação, tanto de fertilizantes como defensivos 
deverão usar os EPIs de acordo com os especificados nos receituários.  

 

7.10. Estruturas 

 

Normas 

 

• A infraestrutura prevista, a ser implantada na Flona, deverá ser precedida de projeto 
específico e aprovado pelo ICMBio. 

• A infraestrutura a ser instalada na Unidade limitar-se-á àquela necessária para gestão e 
manejo, prevista neste PM. 

• As edificações deverão prever acesso aos portadores de necessidades especiais. 

• As instalações sanitárias da Flona deverão contar no mínimo com as seguintes 
estruturas de tratamento e destino final: fossa séptica, filtro e sumidouro ou vala de 
infiltração, seguindo projeto aprovado por profissional habilitado. 

•  As edificações da UC deverão contar com extintores de incêndios de acordo com as 
normas técnicas. 

• Deverá ser implantado um sistema de para-raios para a proteção das edificações. 

• Fica proibida a instalação de qualquer sinalização em desacordo com a oficial. Quando 
forem decorrentes de parcerias celebradas entre a UC e a iniciativa privada as mesmas 
deveram seguir as especificações do ICMBio. 
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Diretrizes 

 

• A instalação de edificações e de quaisquer equipamentos no interior da Flona deverá 
utilizar técnicas de baixo impacto ambiental, buscando o máximo possível uma 
harmonização com a paisagem natural. Deverá ser considerado também o arco-solar 
visando maximizar o uso da luz natural, bem como as condições climáticas 
(temperatura e umidade). 

• A implantação de novas linhas de energia elétrica de baixa tensão ou a reforma das já 
existentes, para atender as demandas da Unidade, deverá ser preferencialmente, 
subterrânea. 

• A utilização de meios alternativos de energia para a implementação nos imóveis da 
Unidade deverá ser buscada e incentivada. 

• A sinalização da UC, na medida em que for sendo implantadas ou substituídas deverão 
atender o zoneamento e os programas deste Plano de Manejo.  

 

7.11. Residências Funcionais/Hospedaria 

 

Normas 

 

• As residências funcionais serão ocupadas somente por servidores lotados ou em 
exercício na UC, de acordo com a disponibilidade e normas de ocupação de imóvel 
residencial funcional estabelecida pelo ICMBio. 

• No ato de recebimento e de devolução do imóvel deverá ser realizada vistoria pela 
administração da Unidade, em conjunto com o servidor beneficiário, elaborando 
relatório das condições do imóvel. 

• Em períodos não superiores há dois anos, uma comissão deverá ser designada para 
avaliar os imóveis funcionais, especificando as suas condições, com a identificação de 
eventuais reparos a serem realizados a fim de manter o imóvel em boas condições. 

• Os ocupantes dos imóveis residenciais deverão pagar taxa de ocupação e outras taxas 
especificadas na norma de ocupação de imóvel residencial funcional estabelecida pelo 
ICMBio. 

• Qualquer reforma no imóvel deverá ser precedida de autorização da administração da 
Unidade, inclusive quanto à alteração na estrutura do mesmo. 

• É facultado ao servidor ocupante de imóvel funcional receber parentes e convidados em 
suas residências, garantindo não produzir barulho em excesso, sendo vetada a 
promoção de eventos, festas ou recebimento de hóspedes (com fins lucrativos). 

• A manutenção das áreas externas dos imóveis funcionais é de responsabilidade do seu 
ocupante, podendo ser realizada por terceiros, mediante entendimento com a 
administração da Unidade. 

• Não será permitida a permanência de animais domésticos nos imóveis funcionais. 

• A hospedaria será destinada a servidores do ICMBio, pesquisadores ou de instituições 
parceiras que estejam realizando atividades de interesse da UC. 
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• A casa destinada a pesquisa (Casa de Apoio ao Pesquisador) servirá de apoio aos 
trabalhos realizados por pesquisadores, seja na Flona, ou na ZA proposta. 

 

Diretrizes 

 

• Deverá ser realizado pela administração da Flona, estudo para delimitar a ocupação da 
área externa (quintal, pátio) a ser ocupada pelas residências funcionais. 

• O não cumprimento das normas referentes à ocupação de imóveis residenciais 
funcionais determinará a perda de direito de ocupação por parte do servidor 
beneficiário. 

 

8. PROGRAMAS DE MANEJO 

 

Para a Flona de Silvânia foram definidos 11 Programas Temáticos. A seleção destes 
programas foi baseada no Diagnóstico detalhado que resultou das discussões e análises 
realizadas nas Oficinas de Pesquisadores e Planejamento Participativo (1ª, 2ª e 3ª Reuniões 
de Planejamento), nas Reuniões Operacionais de Planejamento com a Equipe Técnica da 
Flona e da COMAN/ICMBio, além das recomendações do Roteiro Metodológico para 
Elaboração de Planos de Manejo de Florestas Nacionais, 2009. 

Para cada Programa estão relacionados o objetivo geral, os objetivos específicos, 
indicadores de desempenho, as atividades, as subatividades e diretrizes a serem seguidas. 

Os Programas do Plano de Manejo são destinados a orientar a execução de 
atividades de gestão e manejo dos recursos naturais e visam ao cumprimento dos objetivos 
da Flona. Algumas atividades delineadas podem ser prontamente implementadas e, por 
vezes, já o estão sendo, enquanto outras são diretrizes para a elaboração de um projeto 
específico mais detalhado. 

 

8.1. Programa de Administração e Comunicação 

 

Propiciar a gestão adequada, garantindo a funcionalidade da Flona e o atendimento 
dos seus objetivos de criação e específicos, no que se refere ao provimento de recursos 
humanos, infraestrutura, equipamentos, organização e controle de processos 
administrativos e financeiros, cooperação interinstitucionais, comunicação interna e externa, 
dando suporte aos demais programas. 

Dentre as atividades previstas estão: manutenção e reforma das cercas no perímetro 
da Flona; conclusão do sistema de sinalização da UC; melhorar o sistema de informatização 
para que a comunicação interna e externa da Flona seja mais rápida e eficiente; garantir a 
ampliação do quadro de servidores e proporcionar treinamentos constantes da equipe; 
manter a segurança constante da UC; ampliar e fortalecer a cooperação interinstitucional; 
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buscar parcerias tanto na iniciativa privada, governamental e não governamental; fortacer a 
gestão finaceira e ambiental; elaborar o regimento interno da UC; dentre outras. 

 

8.2. Programa de Proteção e Fiscalização 

 

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. 

Dentre as atividades previstas estão: ações de prevenção e combate a incêndios e 
das atividades ilícitas que possam ameaçar a integridade da UC; combater a entrada de 
espécies exóticas, tanto de animais como vegetal na Flona; atuar no âmbito da competência 
do ICMBio sobre o entorno a fim de amenizar os impactos negativos na UC; dentre outras. 

 

8.3. Programa de Pesquisa 

 

Conhecer melhor e de forma progressiva os recursos naturais e culturais da Flona e 
seu entorno e desenvolver tecnologias para a utilização racional dos recursos naturais. O 
PM definirá as linhas de pesquisa condizentes com as necessidades de conhecimento da 
Flona e ZA proposta, que serão detalhados em projetos específicos. Estarão inseridas neste 
programa todas as atividades inerentes a pesquisa científica e tecnológica. 

 

Dentre as atividades previstas estão: priorizar linhas de pesquisas que favoreçam a 
gestão da UC; buscar parcerias com as instituições de pesquisas; complementar os estudos 
da flora e fauna que não foram realizados para o PM e aprimorar aqueles já realizados e 
que necessitem de maior aprofundamento; elaborar bancos de informações sobre pesquisas 
ralizadas e em andamento; realizar encontros de pesquisadores; divulgar pesquisas 
realizadas; dentre outras. 

 

8.4. Programa de Monitoramento Ambiental 

 

Integrar todas as atividades desenvolvidas na Flona e na ZA proposta, utilizando-se do 
registro e da avaliação dos resultados obtidos ao longo do tempo, de forma a identificar os 
melhores indicadores com vistas ao manejo e a proteção da UC, subsidiando a 
implementação do PM. 

Dentre as atividades previstas estão: monitorar as atividades previstas no PM para 
avaliar a efetividade dos programas estabelecidos, a fim de medir os resultados, corrigir e 
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melhorar possíveis falhas na execução; manter uma rotina de coleta de dados para 
subsidiar os programas estabelecidos no Plano de Manejo e da própria gestão da UC; 
dentre outras. 

 

8.5. Programa de Manejo Florestal Sustentável 

 

Utilizar a floresta nativa e plantada, seus produtos madeireiros e não madeireiros, 
contribuindo para demonstrar a viabilidade do uso múltiplo e sustentável dos recursos 
florestais e, ainda, como fonte de coleta de sementes para a produção de mudas com vistas 
à recuperação de áreas degradadas, tanto na UC como no entorno. Abrange também o 
manejo para conservação dos recursos hídricos, faunísticos, solos e o reflorestamento 

Dentre as atividades previstas estão: materializar as áreas previstas para coleta de 
sementes e demais produtos madeireiros e não madeireiros a fim de demonstrar sua 
viabilidade econômica e sustentável; construir câmara para armazenamento de sementes; 
implantar viveiro florestal de acordo com as normas técnicas; produzir mudas, em especial, 
de espécies nativas comerciais e medicinais; realizar o manejo das áreas plantadas com 
pinus e eucalipto; fazer o aproveitamento da madeira de eucalipto especialmente para a 
implementação das atividades de uso público; dentre outras. 

 

8.6. Programa de Manejo de Fauna 

 

Manejar os diferentes grupos da fauna visando à conservação das espécies nativas e 
o controle das espécies invasoras. Abrange o uso de tecnologias de reintrodução, manejo e 
abate. 

Dentre as atividades previstas estão: fazer o controle das espécies exóticas invasoras 
e espécies domésticas abandonadas na UC; estabelecer e adequar instalações para 
receber animais apreendidos ou recebidos, para encaminhamento ao CETAS; dentre outras. 

 

8.7. Programa de Recuperação de Ambientes Degradado s 

 

Identificar, mapear e definir o grau de degradação e suas causas, de forma a 
desenvolver projetos específicos de recuperação de áreas degradadas, buscando 
semelhanças com seu estatus primário ou para fins pré-determinados, contribuindo assim 
para a qualidade da cobertura vegetal da UC e do entorno. 

Dentre as atividades previstas estão: elaborar e implementar o projeto de recuperação 
das áreas degradadas e suas estratégias para execução; estabelecer parcerias com as 
Universidades, Centros de Pesquisas e Entidades Regionais a fim de compartilhar o 
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acompanhamento e os resultados do projeto de recuperação de áreas degradadas; dentre 
outras. 

 

8.8. Programa de Interpretação e Educação Ambiental   

 

Ampliar as atividades atuais, com o objetivo de integrar a UC com as comunidades da 
região, de forma a sensibilizá-los sobre a importância da conservação dos recursos naturais, 
das espécies ameaçadas de extinção, das espécies endêmicas, entre outros. 

Dentre as atividades previstas estão: capacitar servidores para a atividade de 
educação ambiental; elaborar e manter sempre material para a atividade; promover eventos 
relacionados ao meio ambiente e à cultura regional; manter parcerias com as instituições de 
ensino da região, dentre outras. 

 

8.9. Programa de Serviços Ambientais 

 

Promover ações de boas práticas no entorno para a conservação dos recursos 
naturais, beneficiando economicamente os proprietários rurais que mantenham os bens 
naturais na área e as funções ecossistêmicas preservadas, propondo medidas para 
incentivar o uso de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e Pagamento de Serviços 
Ambientais (PSA) pela Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação (REDD). 

Dentre as atividades previstas estão: promover ações para a conservação dos 
recursos naturais beneficiando economicamente os proprietários que mantenham os bens 
naturais na área e as funções ecossistêmicas preservadas; dentre outras. 

 

8.10. Programa de Uso Público 

 

Ordenar o aproveitamento e o uso pelo público na Flona, proporcionando aos 
visitantes oportunidades para a recreação e lazer em contato com a natureza, o turismo 
ecológico e a educação e interpretação ambiental, entre outras formas de utilização indireta 
dos recursos naturais e culturais, propiciando o melhor conhecimento da Unidade. 

Dentre as atividades previstas estão: adequar e munir as áreas para recreação e lazer 
(concessão ou ICMBio); sinalisar, melhorar e adequar as trilhas existentes; implantar o 
Centro de Visitantes; implantar o mirante da “Serrinha”; dentre outras. 
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8.11. Programa de Incentivo a Alternativas de Desen volvimento 

Fomentar a difusão de conhecimentos e a implementação de alternativas de uso 
racional dos recursos naturais, por parte das populações do entorno, principalmente em 
áreas que tenham relação direta com a Flona. O programa visa a diminuição de impactos na 
utilização direta dos recursos naturais, nas atividades agropecuárias e nos diversos 
segmentos do turismo, incentivando a adoção de técnicas mais sustentáveis e alternativas 
de desenvolvimento. 

Dentre as atividades previstas estão: desenvolver ações no entorno que diminuam os 
impactos na utilização direta dos recursos naturais, nas atividades agropecuárias e nos 
diversos segmentos do turismo; incentivar à adoção de técnicas mais sustentáveis e 
alternativas de desenvolvimento; buscar parceria para as práticas de atividades 
ambientalmente corretas e sustentáveis; dentre outras. 
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