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Canastra



Bem-vindos!

Etapa Preparatória da Revisão 
do Plano de Manejo do Parque 
Nacional da Serra da Canastra



Programação:
• Acordo de Convivências
• Apresentação e Expectativa dos 

Participantes
• Histórico do Plano de Manejo do 

Parque Nacional da Serra da Canastra
• Explicação do Processo de 

Elaboração do Plano de Manejo na 
Abordagem Atual

• Levantamento de usos
• Escolha do representante
• Dúvidas e Questionamentos
• Avaliação da Oficina e Despedida



Apresentação dos 
Participantes:

Nome

Localidade

O que vocês esperam da 
Revisão do Plano de Manejo do 

Parque Nacional da Serra da 
Canastra?



Mas o que é o Plano 
de Manejo?
= Plano de Gestão

O Plano de Manejo é o documento 
onde estão definidas as principais 
orientações e procedimentos para a 
administração do Parque e traz 
questões importantes para as 
atividades dos moradores na região 
da Serra da Canastra



Breve Histórico da 
Revisão do PNSC:

• 1981 elaboração da primeira versão do plano de manejo pelo 
IBDF

• 2005 primeira revisão do plano de manejo pelo IBAMA

• 2007 criação do ICMBio

• 2018 laudo judicial reconhecendo populações tradicionais dentro 
do PNSC.  Acordo judicial para revisão do plano de manejo, com o 
objetivo de compatibilizar a unidade de conservação com os usos 
das populações tradicionais residentes

• 2019 início formal da revisão do plano de manejo do PNSC

• 2020 elaboração de plano de trabalho, formação do GT do
Conselho, elaboração da versão preliminar do Guia do

Participante e reuniões virtuais da equipe de planejamento
• 2021 COVID 19 – nova suspensão das reuniões

preparatórias presencias previstas
• 2022 retomada das reuniões preparatórias em formato misto: 

presenciais e virtuais



O Plano de Manejo 
na Abordagem atual:

▪ Planejamentos em escala estratégica

▪ Maior agilidade para elaboração e 
revisão dos planos de manejo



Planejamentos específicos: Plano de 
Uso Público, Plano de MIF, Plano de 

Gestão Socioambiental, etc

Como fazer: Planos de 
ação, de trabalho, etc

Documento
Base



Planos e Estudos Específicos

• Estudos/Dados Específicos

• Planejamentos Específicos

✓ Desenvolvidos após ou em conjunto com o 
plano de manejo, de acordo com a necessidade 
de cada Unidade

✓ Demandas e prioridades definidas pelo Plano 
de Manejo

✓ Planejamento em conjunto entre o Parque e 
demais coordenações técnicas do ICMBio

✓ Documentos de planejamento e/ou normativos



Processo de Elaboração do Plano de Manejo



Processo de Elaboração do Plano de Manejo



Organização do Planejamento

• Definição da Equipe de 

Planejamento

• Definição de Estratégias

• Definição de Prazos

etapa realizada



Elaboração de Subsídios ao Planejamento

• Caracterização do Parque

• Elaboração do Guia do Participante

• Elaboração dos Mapas auxiliares

• Reuniões Preparatórias



Reuniões Preparatórias

• Divulgar e Esclarecer o processo de 

elaboração do Plano

• Mobilizar e definir participantes da 

Oficina

• Buscar subsídios para complementar 

caracterização



Reuniões Preparatórias Virtuais

• Instituições e segmentos que possuem acesso à internet e
reunião virtual

• Facilidade de mobilização, otimização de recursos

• Plataforma Microsoft Teams

• 04 – 08/04/2022, das 9h às 12h



Reuniões Preparatórias Presenciais

• Municípios e comunidades da região

• Facilidade de acesso aos diversos interessados

• Presencial

• 09 – 17/05/2022, em horários combinados com
os municípios e comunidades.





Oficina de Elaboração do Plano de 
Manejo – Previsão: 27 de junho a 01 de julho 2022

• É o momento de se planejar coletivamente o 
plano de manejo, com base em tudo o que foi 
construído
• Idealmente realizada em imersão, durante 5 dias
• Limite de 25 pessoas

Participante Ideal

• Pessoas que conheçam ou se relacionem com a 
Unidade e que possam participar da Oficina em 
tempo integral

• Busca-se variedade e complementariedade    .



Após a Oficina...

• Relatório da Oficina

• Revisão do Relatório pelos moderadores

• Construção da primeira versão do Plano de Manejo

• Encaminhamento da primeira versão para os Participantes 
(15 ou 30 dias para se manifestar)

• Revisão por parte dos Participantes

• Consolidação das contribuições dos Participantes

• Elaboração da segunda versão do Plano de Manejo

• Apresentação ao Conselho do Parque



Trâmites de Aprovação e Publicação

Aprovação 
técnica pelo 

ICMBio
Análise Jurídica 

Publicação de 
Portaria pela 
Presidência



Implementação do Plano de Manejo





Dúvidas?



Atividades: Mapa Situacional

Cachoeira do Paraná

Agrofloresta
Pastagem

Escola



Atividades: Escolha do 
Participante (Representante)

Pessoas que conheçam ou se 

relacionem com a Unidade e que 

possam participar da Oficina em 

tempo integral

Participante Ideal
• Queira participar e colaborar
• Seja responsável
• Seja da comunidade representada
• Seja escolhido por seus pares
• Pense no coletivo

Outros pontos para se pensar na 
hora da escolha...



Muito obrigada!
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