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RELATÓRIO DA OFICINA DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO - OPP 
PLANO DE MANEJO DA ESTAÇÃO ECOLÓGICA TAIAMÃ 

 

DATA: 11 a 13 de agosto de 2015                  Local: Auditório Edival dos Reis - Cidade Universitária - UNEMAT 

 
MODERADORES: Augusta Rosa Gonçalves e Carlos Henrique Velasquez Fernandes 
 

COORDENADOR DO PLANO DE MANEJO DA ESEC TAIAMÃ: Carlos Henrique Velasquez Fernandes 

OBJETIVOS 

 Integrar a sociedade ao planejamento e gestão da Unidade de Conservação 

 Gerar subsídios para o Plano de Manejo da Estação Ecológica Taiamã 

 

1. Introdução 

A Oficina de Planejamento Participativo, etapa da elaboração do Plano de Manejo da Estação Ecológica de 
Taiamã/MT ocorreu em Cáceres, no período de 11 a 13 de agosto de 2015. Estiveram presentes 55 pessoas, 
representando diferentes setores da sociedade envolvida direta ou indiretamente com a UC - Unidade de 
Conservação. O grupo foi formado por 17 instituições, sendo elas públicas, privadas e do terceiro setor. O 
setor público foi representado pelas três esferas de governo: Federal (ICMBio, UFMT, IFMT, Marinha do 
Brasil, Exército Brasileiro); Estadual (UNEMAT, Polícia Militar de Proteção Ambiental); e, municipal 
(CONDEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e Sicmatur – Secretaria de Indústria e 
Comércio, Meio Ambiente e Turismo da Prefeitura de Cáceres). 

O Setor produtivo foi representado por pessoas e instituições relacionadas à pesca (Colônia Z-2 e APPEC - 
Associação dos Pescadores Profissionais de Cáceres) e ao turismo (Barco Hotel Bonança, Barco São Lucas e 
ASATEC - Associação Ambientalista Turística e Empresarial de Cáceres). O grupo temático de Ensino e 
Pesquisa foi representado por instituições como a UFMT - Universidade Federal do Mato Grosso, a UNEMAT 
– Universidade do Estado do Mato Grosso, o CENAP/ICMBio e o  IFMT – Instituto Federal de Mato grosso. 

Instituições ambientalistas foram representadas pelo: CBH/RC - Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Cabaçal, 
Bicho do Pantanal/Instituto Sustentar e Instituto Gaia.  

Relacionados ao comando e controle, do território e de atividades, também estiveram presentes instituições 
como: Marinha do Brasil, Exército Brasileiro e a Polícia Militar de Proteção Ambiental.  

Representando o ICMBio como responsável por fazer a gestão e o manejo dessa área, estiveram presentes a 
equipe da UC, representantes da sede, da Coordenação Regional – CR10, de outras UCs da Região, bem 
como do CENAP - Centro de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Carnívoros. 

A Oficina foi realizada seguindo a metodologia dos Padrões Abertos para Projetos de Conservação, incluindo 
uma análise situacional de uso e pressões na área para subsidiar a definição do planejamento. 

A primeira parte da Oficina foi destinada à apresentação dos convidados. Em seguida foi feito um 
nivelamento das informações sobre o processo de elaboração de plano de manejo de Unidades de 
Conservação Federais e o diagnóstico da ESEC de Taiamã. 

A segunda parte foi destinada à análise estratégica da UC, que contém uma proposta de visão de futuro, e à 
análise das relações de causa e efeito, focados na priorização dos alvos de conservação e entre estes e os 
serviços ecossistêmicos e os alvos de bem estar social. A partir dos alvos de conservação, também foram 
analisadas as ações humanas que degradam estes alvos (ameaças diretas), as causas dessas ações humanas 
(ameaças indiretas) e os estresses. Para finalizar foram formuladas propostas para a gestão e o manejo da 
UC e subsídios para o zoneamento. 

 



2. Programação: 

A Oficina de Planejamento Participativo da Estação Ecológica Taiamã foi planejada inicialmente, para ser 
desenvolvida em 3 dias, entretanto devido a um desencontro de informações o convite foi para que os 
convidados permanecessem no encontro nos dias 11, 12 e metade do dia 13 de agosto, sendo assim, foi 
necessário uma ajuste na programação. Outro motivo que demandou alguns ajustes foi a dinâmica do grupo. 
Este ajuste não acarretou prejuízos para se alcançar os resultados da Oficina.  

2.1. Programação Inicial 

1º DIA 

Manhã 

8:45h Abertura/Boas Vindas– Augusta Gonçalves, Carlos Henrique Fernandes, 
Daniel Kantek 

9:00h Organização da Oficina e Apresentação dos Participantes 

9:30h Apresentação – Processo de Elaboração do Plano de Manejo/Padrões 
Abertos para Conservação 

10:15h Apresentação – Síntese do Diagnóstico da Estação Ecológica de Taiamã – 
Daniel Kantek 

11:00h Visão de Futuro para a Estação Ecológica de Taiamã (Grupos de discussão) 

11:30h Visão de Futuro para a Estação Ecológica de Taiamã (Plenária) 

12:00h Almoço 

Tarde 

14h00 Modelo Conceitual – Definição dos Alvos de Conservação (Espécies, 
Ambientes e Processos Ecológicos)  

 Identificação dos objetivos de conservação da EE Taiamã 

15h45 Intervalo 

16h00 Modelo Conceitual – Identificação dos Estresses aos Alvos de Conservação 

16h15 Modelo Conceitual – Serviços Ecossistêmicos e Alvos de Bem-estar Social 

17h30 Avaliação e encerramento das atividades do dia  

2º DIA 

Manhã 

8:45h Modelo Conceitual – Identificação das Ameaças aos Alvos de Conservação 

10:00h Modelo Conceitual – Análise das Ameaças e Fatores Contribuintes 
(Priorização) 

11:30h Modelo Conceitual – Pontos fortes da gestão da unidade de conservação 

12:00h Almoço 

Tarde 

14:00h 
Identificação dos resultados de conservação para a EE Taiamã (Grupos de 
discussão e plenária) 

15:45h Intervalo 

16:00h Identificação das estratégias de conservação para a EE Taiamã (Grupos de 
discussão e plenária) 

17h30 Avaliação e encerramento das atividades do dia  

3º DIA 

Manhã 

8:45h Espacialização dos alvos de conservação e ameaças 

12:00h Almoço 

Tarde 

14:00h Consolidação do modelo conceitual e dos mapas de ameaças 

16:00h Intervalo 

16:15h Avaliação da oficina e agradecimentos 



 

2.2.  Programação Ajustada 
 

1º DIA (11/08/2015) 

Manhã 

8:45h Abertura/Boas Vindas– Augusta Gonçalves, Carlos Henrique Fernandes, 
Daniel Kantek 

9:05h Organização da Oficina e Apresentação dos Participantes 

10:30h Apresentação – Processo de Elaboração do Plano de Manejo 

10:45h Apresentação – Síntese do Diagnóstico da Estação Ecológica Taiamã – 
Daniel Kantek 

11:30h Apresentação sobre os Padrões Abertos para a Prática da Conservação – 
Augusta Rosa Gonçalves – Moderadora da Oficina. 

12:00h Almoço 

Tarde 

14h00 Visão de Futuro para a Estação Ecológica Taiamã (Grupos de discussão) 

15h00 Visão de Futuro para a Estação Ecológica Taiamã (Plenária) 

15h45 Modelo Conceitual – Definição dos Alvos de Conservação (Espécies, 
Ambientes e Processos Ecológicos)  

16h00 Identificação dos objetivos dos Alvos de Conservação da EE Taiamã 

17h00 Plenária para discussão e definição dos Alvos de Conservação da EE Taiamã 

17h45 Definição dos Objetivos para os Alvos 

18h00 Encerramento 

2º DIA (12/08/2015) 

Manhã 

9h00 Retrospectiva das atividades do dia anterior 

9h15 Visão de Futuro para o Grupo (Consenso)   

9h45 Modelo Conceitual – Serviços Ecossistêmicos e Alvos de Bem-estar Social 

10h30 Modelo Conceitual – Identificação das Ameaças aos Alvos de Conservação  

11h45 Modelo Conceitual – Identificação dos Estresses aos Alvos de Conservação 

12h00 Almoço 

Tarde 

14h00 Modelo Conceitual – Análise das Ameaças e Fatores Contribuintes 
(Priorização) 

15h00 
Identificação dos resultados de conservação para a EE Taiamã (Grupos de 
discussão e plenária) 

16h30 Intervalo 

17h00 Identificação das estratégias/atividades de conservação para a EE Taiamã 
(Grupos de discussão e plenária) 

3º DIA 

Manhã 

8h30 Retrospectiva das atividades do dia anterior 

8h30 Espacialização das ameaças 

12h00 Consolidação do modelo conceitual e do mapa de ameaça 

12h15 Discussão da proposta de limite da Zona de Amortecimento e normas 

13h00 Avaliação da oficina e agradecimentos 

13h30 Almoço 

 



3. Apresentação dos Participantes. 

 

Os participantes da OPP foram convidados a fazer sua apresentação pessoal respondendo as seguintes 
perguntas: 

Qual nome? Instituição que trabalho/represento? O que eu reconhece/conheço da Estação Ecológica 
Taiamã? 

 

No Primeiro dia da Oficina estiveram presentes mais de 50 pessoas representando diferentes instituições e 
setores da sociedade, o que demonstra o interesse da população da região em debater e participar da 
gestão da UC (Anexo 1). 

 

 

Estiveram representados na OPP pessoas de 
diferentes instituições do setor público, 
privado e terceiro setor, com diferentes 
missões: ensino/pesquisa e extensão, 
turismo, conservação, segurança e pesca, 
além dos gestores da UC e instituições de 
proteção e controle ambiental (Fotos 1 e 2). 

 
 Foto 1: Registro das apresentações. 

 

 

Todos os participantes falaram e registraram, 
em tarjetas, a importância da conservação do 
patrimônio ambiental da Estação Ecológica 
Taiamã, seja de alguns componentes como a 
onça pintada, jacaré, peixes, ou de ambientes 
como áreas úmidas e campos inundáveis 
(Quadro 1). Alguns destacaram a importância 
da UC no apoio ao desenvolvimento regional 
sustentável, seja do turismo de contemplação 
ou de pesca, na pesca profissional e produção 
de alimento (peixe). 

 

Foto 2: Continuidade do registro das apresentações. 

 



Quadro 1: Lista Completa com as apresentações dos participantes da Oficina de Planejamento 
Participativo para o Plano de Manejo da Estação Ecológica de Taiamã-MT. (11/08/2015). 

Nome Instituição Como eu reconheço/conheço a 
ESEC de Taiamã 

Alberto Araújo 
UFMT (Universidade Federal do 
Mato Grosso) 

Reserva Ecológica localizada em 
Cáceres, próximo de 
Morrinhos. Fiscalização ICMBio. 

Ana Paula D. Barbosa 

PIBIC- UNEMAT 

(Programa de Iniciação 
Científica – Universidade do 
Estado do Mato Grosso). 

Unidade de Conservação da 
Biodiversidade. 

Augusta Rosa Gonçalves ICMBio/COMAN  (moderadora da oficina) 

Cleres Tubino Silva 
ASATEC (Associação 
Ambientalista Turística 
Empresarial de Cáceres) 

Uma importante reserva 
ecológica 

Daniel L. Z. Kantek ICMBio/ ESEC Taiamã Riqueza e abundância biológica. 

Douglas B. Trent 
Instituto Sustentar/ Bichos do 
Pantanal 

Mais de 10 anos de visitas, 
várias vezes por ano e agora 10 
dias por mês desde 2013. 

Elildo A. R. Carvalho 
Júnior 

CENAP /ICMBio (Centro de 
Pesquisa e Conservação de 
Mamíferos Carnívoros) 

Conservação da onça-pintada e 
outras espécies. 

Elza Bastos Pereira Colônia Z-2 Preservação da Fauna e Flora 

Fernando Francisco Xavier Instituto Chico Mendes / CR-10 
Ilha, onça, peixe, história de 
pescador. 

Francimayre Apª Pereira 
de Jesus 

UNEMAT (Universidade do 
Estado do Mato Grosso) 

Área de Conservação Ambiental 

Geovane Francisco da 
Silva 

Marinha do Brasil 
Não tenho conhecimento 

Ivana Fanaia Colônia Z-2 
Conservação das nossas 
riquezas e espécies. 

José Aparecido Macedo 

CBH/RC 

Comitê de Bacia Hidrográfica 
do Rio Cabaçal. 

Laboratório Natural para 
Conservação e Pesquisa. 

José Geraldo Magela ICMBio/CR10 
Espécies bandeiras para a 
conservação. 

José Ricardo Castrillon 
Fernandez 

Instituto Gaia 
Espaço de preservação do 
ambiente. 

José Rodrigues Leite Colônia Z-2 
Taiamã é uma área de 
conservação. 

José Santana Faria Colônia Z-2 Taiamã representa tutu. 

Josiane São Bernardo da 
Cruz 

UNEMAT 

- Reserva. 
- UC. 
- Patrimônio. 
- Preservação. 

Juraci Messias 
COMDEMA (Conselho 
Municipal de Defesa do Meio 

Conservação, preservação, 
onça-pintada e jacaré. 



Ambiente) 

Larissa Nayara Lima Silva PIBIC- UNEMAT 
Conservação do ecossistema e 
biodiversidade. 

Liandra Mendonça 
Pinheiro 

Sicmatur/Prefeitura de Cáceres 
(Secretaria Indústria e 
Comércio, Meio Ambiente e 
Turismo). 

Biodiversidade. 

Área de importante valor 
ecológico. 

Lorival Alves da Motta 
APPEC (Associação dos 
Pescadores Profissionais - 
Cáceres) 

É de suma importância para 
vida. 

Luiz Mário A. Curvo 
ASATEC - (Associação 
Ambientalista Turística 
Empresarial de Cáceres) 

Taiamã é de suma importância 
para nossa região. 

Mário Figueiredo Barco Hotel Bonança 

- Reserva. 

- Patrimônio. 

- Intocável. 

Priscila Campos Santos PIBIC - UNEMAT 
Conservação permanente dos 
bens naturais da região. 

Renato Pacheco Câmara 
PM PA - Polícia Militar de 
Proteção Ambiental 

Reserva Ecológica de campos 
inundados. 

Rodrigo Barco São Lucas  

Rogério Oliveira Costa 
ICMBio/Estação Ecológica Serra 
das Araras 

Sistema sensível às atividades 
produtivas na bacia 

Roney Mendes de Arruda 
COMDEMA (Conselho 
Municipal de Defesa do Meio 
Ambiente) 

Santuário. 

Selma S. M. Onuma ICMBio/ ESEC Taiamã 
Área parceira na conservação 
de espécies chaves – 
manutenção estoque. 

Sidnei Cebalho ICMBio (Brigadista)  

Silvano C. Souza 
IFMT (Instituto Federal Mato 
Grosso) 

UC=>PI. 

Integração ser humano e 
ambiente. 

Solange Ikeda Castrillon 

UNEMAT (Universidade do 
Estado de Mato Grosso). 
Faculdade de Ciências Agrárias 
e Biológicas. 

Área úmida conservada. 
Ambiente – flora – fauna - 
povos. 

Thadeu Deluque Costa 
Pereira 

ICMBio / ESEC Taiamã 
Conservação da Biodiversidade 

Valdemar Ortega ICMBio Área que conserva o pantanal. 

Vinícius Miranda Ferreira Exército Brasileiro 

Constituídas por campos 
inundáveis, apresenta grande 
variedade de ambientes 
aquáticos. 

 



Durante as apresentações dos convidados alguns fizeram algumas sugestões para aproximar a UC da 
sociedade e aprimorar sua gestão. As sugestões não foram analisadas, somente foram feitos os registros, 
conforme constam abaixo: 

- Fiscalização com envolvimento social. 

- Observar um sistema de denúncia que não coloque em risco a vida de quem denuncia. 

- Disque denúncia. 

- Criação de uma rede de proteção para onça. 

- Todos os atores do rio devem ajudar na conservação, fazendo denúncia. 

- Instituir mecanismo de denúncia de ilícitos e ações de fiscalização. 

- Ações coordenadas dos usuários para deter a destruição do habitat. 

- Fazer um pacto para prevenir o fogo. 

- Ampliar a brigada de incêndios. 

- Aproximação da brigada do ICMBio com a do IBAMA. 

- Fazer uma aproximação com os sindicatos rurais para poder contar com estes nas ações do entorno da 
ESEC. 

- Recuperação de Áreas de Preservação Permanente – APP. 

- Conter o despejo de resíduos sólidos no rio. 

- Conter o uso de agrotóxicos. 

- Fiscalização para inibir a pesca predatória. 

 

4. Apresentação do Processo de Planejamento. Carlos Henrique Velasquez 
Fernandes - Coordenador do Plano de Manejo. 

Foram apresentados alguns conceitos básicos constantes no Sistema Nacional de Unidade de Conservação – 
como: Unidade de Conservação; a distinção entre o grupo de UCs de proteção integral e de uso sustentável; 
manejo. 

 

Visando situar os convidados para os trabalhos da Oficina foram apresentados: o papel do planejamento, os 
objetivos do Plano de Manejo, como elaborar um Plano de Manejo, as instâncias e momentos de 
participação social na elaboração do PM, com destaque para a Oficina de Planejamento Participativo (OPP). 

 

5. Apresentação do Diagnóstico da ESEC Taiamã – Daniel Kantek – Chefe da 
ESEC Taiamã. 

Foram apresentadas as características gerais da ESEC de Taiamã, de modo a proporcionar aos participantes 
da oficina conhecimento sobre as particularidades da UC, como localização e distâncias com o centro urbano 
mais próximo (Cáceres-MT), histórico das UCs na região da unidade e seus objetivos, considerações sobre o 
alagamento ininterrupto regional, relação da gestão da ESEC com pescadores profissionais do entorno, 
relação da gestão da ESEC com o setor de turismo (pesca e observação de fauna), norma de pesca do 
entorno da UC, diagnóstico biológico da UC e atividades exercidas pelos gestores (de acordo com SNUC). 

 



6. Apresentação sobre os Padrões Abertos para a Prática da Conservação – 
Augusta Rosa Gonçalves – Moderadora da Oficina. 

Foi realizada uma apresentação geral do processo de planejamento e para cada etapa da oficina foram 
reapresentados, com detalhe, a metodologia e os conceitos para o desenvolvimento da tarefa, como será 
apresentado no decorrer desse relatório. 

 

Oficina de Planejamento 

Participativo – OPP

Plano de Manejo da Estação Ecológica de Taiamã

Cáceres - MT

11 a 13 de agosto de 2015

 

Objetivos

Promover a integração e a cooperação da comunidade e instituições no planejamento da 
Unidade de Conservação.

Gerar subsídios para o Plano de Manejo da Estação Ecológica de Taiamã

 

 Visualização

 Documentação

 Respeito a opinião  dos outros

 Produto é do grupo

 

Gestão Adaptativa

Ação
Gestão 

Adaptativa
Pesquisa

Resultados Conhecimentos

 

Ciclo de 

Projeto 

PM

1. Conceituar
• Definir a equipe

• Definir o escopo, visão, alvos 

de conservação

• Identificar as ameaças críticas

• Completar análise de contexto

2. Planejar Ações e 

Monitoramento
• Desenvolver os impactos esperados, 

as estratégias, as premissas e os 

resultados esperados

• Desenvolver o plano de 

monitoramento

• Desenvolver o plano operacional

3. Implementar Ações e 

Monitoramento
• Desenvolver plano de trabalho 

e cronograma

• Desenvolver o orçamento

• Implementar os planos de 

ação e monitoramento

4. Analisar, Usar, 

Adaptar
• Preparar os dados para 

analise

• Analisar resultados

• Adaptar o plano estratégico

5. Documentar e  

Compartilhar o 

Aprendizado
• Documentar aprendizado

• Compartilhar aprendizado

• Criar ambiente de 

aprendizado

Qual é a abordagem do PM para gestão 

adaptativa?

1. Conceituar

2. Planejar Ações e 

Monitoramento

3. Implementar 

Ações e 

Monitoramento

4. Analisar, Usar, 

Adaptar

5. Documentar e  

Compartilhar o 

Aprendizado

 

Qual é a abordagem PM para gestão 

adaptativa?

Princípios básicos:
 Adaptativo;

 Participativo;

 Adaptável a qualquer escala;

 Focado - “Planejamento Estratégico”;

 Com base na melhor informação 

“disponível”;

 Adaptável a qualquer nível de detalhe;

 Gestão baseada em resultados;

 Pressupostos explícitos;

 Padronizado - facilita a comparação;

 Gera aprendizado;

 Linguagem comum.

 

 



 

7. Visão de Futuro para a Estação Ecológica de Taiamã. 

Para definição da Visão de Futuro da ESEC de Taiamã foi feita uma apresentação do conceito, seguindo a 
definição utilizada nos Padrões Abertos para Conservação. Posteriormente, os participantes foram divididos 
em três grupos, e a eles foi passada a tarefa de elaboração do texto da Visão de Futuro. 

Conceito: É a Declaração Geral do estado desejado ou condição final que o projeto visa alcançar, deve ser 
relativamente geral, visionária e breve, como se trata do Plano de manejo da UC é a Visão de futuro da UC. 

Ela visa direcionar a gestão e o manejo da UC, conferindo coerência e constância a sua gestão, assegurando 
que as ações do dia-a-dia sejam orientadas para a construção do futuro almejado. 

Cabe registrar que, embora tenha sido apresentado antes de cada uma das atividades o conceito utilizado 
pela metodologia dos Padrões Abertos, um dos grupos utilizou para formular a visão de futuro o conceito de 
outra metodologia de planejamento (BSC) por ser mais familiar a alguns membros do grupo, o que não foi 
nem apontado, nem discutido, uma vez que o objetivo da Oficina é colher subsídios para elaboração do PM. 

 

Visão

Estado desejado ou condição de futuro que se pretende
alcançar com a gestão e manejo da unidade de conservação.

• Relativamente Geral – amplamente definida para abranger todas as 
atividades do projeto.

• Visionária – Serve de inspiração ao delinear a mudança desejada no estado 
dos alvos de conservação para os quais o projeto trabalha.

• Breve – Simples e sucinta, de maneira que todos os participantes do projeto 
possam lembrar.

 

 

Resultado dos trabalhos de Grupo. 

Grupo 1: Larissa, Cleres, Luiz Marcio, Rodrigo, Magela, Daniel, Elildo e Roney. 

 

Manter a qualidade ambiental e abundância 
de recursos da área, garantindo o 
reconhecimento pela sociedade de sua 
importância, utilizando-se de mecanismos de 
educação ambiental e de divulgação formal e 
informal, com sustentabilidade social, 
econômica e ambiental (Foto 3). 

 

 

 
Foto 3: Visão de Futuro sugerido pelo grupo 1. 



 

 

Grupo 2: Ana Paula, Alberto, Geovane, Jorge, Fernando, Silvano, Valdemar, Liandra e Selma. 

 

Foto 4: Visão de Futuro sugerida 
pelo grupo 2. 

 

Ser reconhecida como uma área protegida, representativa de áreas 
úmidas do Pantanal brasileiro, conservando espécies de grandes 
mamíferos, a biodiversidade e estoque pesqueiro, a rica avifauna, 
através da integração dos saberes científico, tradicional e proteção 
ambiental objetivando a sustentabilidade social, econômica e ecológica 
(Foto 4). 

Grupo 3: Miguel Ângelo, Thadeu, Priscila, Solange, Francimayre, José Aparecido, Elza, Rogério, Lorival e 
Juraci. 

Conservar a biodiversidade e parte do conhecimento tradicional de 
uma porção de área úmida do Pantanal Norte, integrando a área 
com a sociedade através da pesquisa e educação ambiental, 
garantindo a conservação da biodiversidade pantaneira, a qualidade 
do ambiente e a melhoria de vida das comunidades locais (Foto 5). 

 

Foto 5: Visão de Futuro 
sugerido pelo grupo 3. 

Para construção de um texto de consenso da Visão de Futuro da ESEC de Taiamã os trabalhos dos grupos 
foram apresentados em plenária e um grupo menor elaborou o texto que contemplasse as principais idéias 
dos três grupos. No dia seguinte este tema foi retomado e o novo texto foi apresentado e ajustado em 
plenária, resultando na seguinte declaração do estado desejado para a ESEC de Taiamã/MT. 



 

 

VISÃO DE FUTURO PARA A EE de TAIAMÃ 

 
SER RECONHECIDA COMO UMA ÁREA PROTEGIDA REPRESENTATIVA DE ÁREAS ÚMIDAS DO 
PANTANAL BRASILEIRO, CONSERVANDO A BIODIVERSIDADE E O PATRIMÔNIO CULTURAL, 

ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO DOS SABERES CIENTÍFICO E TRADICIONAL, A EDUCAÇÃO E A 
PROTEÇÃO AMBIENTAL, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA DAS COMUNIDADES LOCAIS, 

VISANDO A SUSTENTABILIDADE SOCIAL, ECONÔMICA E AMBIENTAL. 

 

8. Alvos de Conservação. 

Por definição, utilizando a metodologia dos Padrões Abertos para Projetos de Conservação, o Alvo de 
Conservação são os ecossistemas, espécie ou processos ecológicos específicos selecionados para 
representar a biodiversidade do local (Unidade de Conservação e Região) onde o projeto de conservação vai 
concentrar os esforços. Juntos, todos os alvos de conservação devem representar todas as dimensões da 
biodiversidade no local de seu projeto. 

Para definição dos Alvos foram distribuída 3(três) fichas para cada um dos participantes da oficina 
registrarem os ecossistemas, espécies ou processos ecológicos que considerassem mais representativos para 
a UC. Depois da chuva de idéias, as propostas foram agrupadas e posteriormente analisadas sob dois 
aspectos: se eram realmente alvos de conservação e se era possível agrupar os alvos.  

Espécies/comunidades

 

 



Ambientes/habitat

 

 

Processos ecológicos

 

Os participantes da oficina foram divididos em 3 grupos para trabalhar 2 (dois) ou 3 (três) alvos de 
conservação. O resultado foi posteriormente apresentado e discutido em plenária. Embora tenham sido 
apresentados e discutidos os conceitos definidos na metodologia dos Padrões Abertos, sua aplicação não foi 
realizada na íntegra. Foi considerado que o mais importante era ter as informações que subsidiassem o 
refinamento do modelo conceitual pela Equipe de Planejamento.  

Depois da etapa da escolha dos Alvos, foram definidos os objetivos dos Alvos de Conservação, que é uma 
declaração formal que descreve o estado futuro desejado para um alvo de conservação ou resultado de um 
projeto de conservação. 



Os objetivos dos Alvos de Conservação devem preencher as seguintes condições: 

- Estar ligado a um alvo: deve ser escrito em termos de um ou mais atributos ecológicos chaves (tamanho, 
condição ou contexto da paisagem) do alvo que a UC está tentando conservar. 

- Estar orientada ao impacto: representa o estado futuro desejado para o alvo de biodiversidade em longo 
prazo. 

- Estar limitado no tempo: realizável dentro de um período específico de tempo, geralmente 10 ou mais 
anos. 

- Ser mensurável em relação a uma escala padrão (número, porcentagens, frações ou estados de 
tudo/nada). 

Objetivo

É uma declaração formal que descreve o estado futuro
desejado para um alvo de conservação ou resultado de um
projeto de conservação.

 

 

Condições para o estabelecimento dos 

objetivos

Estar ligado a um alvo: deve ser escrito em termos de um ou
mais atributos ecológicos chave do alvo que está tentando
conservar:

• Tamanho (p.e., a extensão do recife)
• Condição (p.e., a composição da comunidade do recife de coral)
• Contexto da paisagem (p.e., o regime hídrico ou de sedimentação)

Estar orientado ao impacto: representa o estado futuro desejado
para o alvo de biodiversidade no longo prazo.

Estar limitado no tempo: realizável dentro de um período
específico de tempo, geralmente 10 ou mais anos.

Ser mensurável: definível em relação a uma escala padrão
(números, porcentagens, frações ou estados de tudo / nada).

 

Foram definidos os objetivos dos alvos para um período de tempo pré-determinado de 10 anos. A 
formulação dos objetivos dos alvos de conservação também foi realizada em grupos e posteriormente 
apresentada e discutida em plenária. 

 



 
Chuva de idéias para definição 
dos alvos de conservação 

  

 
Definição dos alvos e 
agrupamentos dos alvos 
aninhados. 

 

Agrupamento 
dos alvos por 
tema. 
 

 

Trabalho em grupo para proposta dos 
objetivos dos alvos. 

 

Apresentação em plenária dos objetivos dos 
alvos, para um período de 10 anos. 

Foto 6: Registro das etapas de definição dos alvos de conservação para a Estação Ecológica de 
Taiamã/MT. 

Foram definidos e descritos inicialmente 7 alvos de conservação da biodiversidade (Foto 6), sendo eles: 
onça-pintada, cervo-do-pantanal, peixes de interesse comercial (pintado, piavuçu, cachara e pacú), 
avifauna, conjunto de áreas úmidas (baías, lagos, rios, macrófitas aquáticas, aves aquáticas), campos 
inundados e matas inundadas. Nesses dois ambiente ocorrem associados forrageiras, abobral (Erytrina 
fusca), árvores frutíferas tucum e chimbuvasaran (madeira utilizada para construção da viola de cocho, 
instrumento musical típico da região do pantanal). 

8.1. Onça-pintada 

Espécie chave para conservação na região sendo que na EE de Taiamã e entorno encontra-se uma das 
maiores populações do felino registradas para a região do Pantanal. 

 

Objetivos identificados: Manter uma população viável de onças-pintadas e protegida de ameaças antrópicas 
como a caça, e promover a valorização e importância da conservação da espécie. 

 

8.2. Peixes  

O peixe é uma importante fonte de alimento e de subsistência econômica para a população da região, no 
entanto, observa-se ao longo dos anos o declínio das populações das principais espécies utilizadas, tais como 
o pintado, dourado, cachara, pacú, piavuçú e piraputanga. Além do pescador profissional, o pescado é 
explorado pelo turismo de pesca que anualmente é responsável por um grande número de pescadores 



amadores na região. Associado ao turismo de pesca existe a pesca de isca viva (peixes menores), a qual  é 
praticada por pescadores profissionais habilitados para esta prática. 
 
Objetivo de conservação: Garantir a conservação dos ambientes aquáticos (lagoas e baías) para a 
reprodução das espécies de peixes mais utilizadas pela população local, tais como o pintado e o cachara, 
pacu, piavuçu e piraputanga, promovendo a manutenção do estoque pesqueiro e contribuindo para uma 
melhor qualidade de vida da população humana. 

8.3. Ambientes úmidos 

O alvo de conservação designa a maior parte dos ambientes que ocorrem na Estação Ecológica, tais como: 
rio, lagoas, corixos e baías. Nesses ambientes existe uma fauna associada como a ariranha e inúmeras 
espécies de peixes e aves residentes e migratórias que encontram nesses sítios áreas para reprodução e 
alimentação. Foi registrado também a preocupação quanto à qualidade da água desses ambientes e o pulso 
de inundação, entretanto, como é a parte baixa da bacia, recebe os efeitos da ocupação que ocorre desde as 
nascentes dos rios no planalto até a parte baixa, o que não está na governança deste PM. 

 

Objetivos identificados: Manter 100% a calha e o curso natural do rio Paraguai. 

8.4. Cervo-do-pantanal (Blastocerusdichotomus) 

Espécie classificada como ameaçada, na categoria vulnerável, tanto na Lista das Espécies da Fauna Brasileira 
Ameaçada de Extinção quanto na lista da UICN. Apesar da importância da espécie, a conservação do cervo-
do-pantanal já estará contemplada no alvo de conservação ”campos inundados” tendo em vista este ser o 
ambiente de ocorrência predominante da espécie. 

 

Objetivos identificados: Manter uma população estável da espécie. 

8.5. Avifauna aquática 
Objetivos identificados: a) Manter a abundancia e a diversidade da avifauna na região, b) Conservar os 
ambientes aquáticos e outros ambientes associados, tais como baías, corixos, bancos de areia, praias 
arenosas e matas alagadas, garantindo sítios para a reprodução e alimentação das espécies de aves 
aquáticas residentes e migratórias que ocorrem na região da unidade de conservação. 

8.6. Campos inundados 
Ocorrem inúmeras espécies típicas desse ambientes e que estão associados a ambientes diferenciados tais 
como os aterros indígenas, além de espécies como o tucum e frutíferas. Associados aos campos úmidos 
ocorrem os aterros indígenas, que são ambientes que foram construídos por indígenas para garantir terras 
secas durante os períodos de inundação na planície, que além de representarem, atualmente, terras firmes 
para várias espécies de ambientes não alagados, são importantes sítios arqueológicos que registram a 
ocupação indígena da planície do Pantanal. Foi destacada também a importância do campo inundado como 
berçário de peixes. 

 

Objetivos identificados: Manter em 100% os campos inundados  
 

8.7.  Matas inundadas 

Neste ambiente ocorrem várias espécies de interesse como as árvores frutíferas e a chimbuvasaran (madeira 
utilizada para construção da viola de cocho, instrumento musical típico da região do pantanal). Há também, 
um ambiente diferenciado, formação de floresta monodominante conhecida como abobral. Nas matas 
inundadas também ocorrem aterros indígenas. 
 



Objetivos identificados: Reduzir em 50% a ocorrência de incêndios nas matas inundadas. 
 

9. Alvos de Bem Estar Social e Serviços Ecossistêmicos 
Os projetos de conservação podem ter alvos de bem estar associados, sendo parte de uma estratégia ou 
alvo específico. Na metodologia dos Padrões Abertos para Conservação quando um projeto definir por 
identificar os alvos de bem estar social, este deve estar associado aos serviços ecossistêmicos prestados 
pelos alvos de conservação (espécies, ecossistemas ou processos ecológicos). Os Alvos de Bem Estar Social, 
segundo a definição utilizada por esta metodologia são: os aspectos da bem-estar social* nos quais o 
projeto decide se concentrar. 

 
* Millennium EcosystemAssessment define como bem-estar social: 

 1) material necessário para uma boa vida;  

 2) a saúde; 

 3) as boas relações sociais; 

 4) de segurança;  

 5) liberdade de escolha. 

Os serviços ecossistêmicos foram agrupados, em: serviços de provisão, de regulação, culturais e de suporte, 
como exemplificado abaixo. 

 

Millennium Ecosystem Assessment (2003) – Processo de avaliação da saúde dos
ecossistemas do planeta e sua relação com o bem-estar humano, inspirado no
IPCC (Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas)

São aqueles relacionados com a capacidade dos ecossistemas em prover bens,

sejam eles alimentos (frutos, raízes, pescado, mel); matéria-prima para a geração

de energia (lenha, carvão, resíduos, óleos); fibras (madeiras, cordas, têxteis);

fitofármacos; recursos genéticos e bioquímicos; plantas ornamentais e água.

São os benefícios obtidos a partir de processos naturais que regulam as

condições ambientais que sustentam a vida humana, como a purificação do ar,

regulação do clima, purificação e regulação dos ciclos das águas, controle de

enchentes e de erosão, tratamento de resíduos, desintoxicação e controle de pragas

e doenças.

Estão relacionados com a importância dos ecossistemas em oferecer benefícios

recreacionais, educacionais, estéticos, espirituais

São os processos naturais necessários para que os outros serviços existam,

como a ciclagem de nutrientes, a produção primária, a formação de solos, a

polinização e a dispersão de sementes.

Provisão

Regulação

Culturais

Suporte

 
 
Os serviços ecossistêmicos são prestados pelos ecossistemas, espécies ou processos ecológicos pelo simples 
funcionamento dos ecossistemas e podem beneficiar a população.  No contexto de um projeto de 
conservação, os alvos de bem-estar social se concentram sobre os aspectos do bem-estar social 
afetado pelas condições dos alvos da biodiversidade. 

 Para a Estação Ecológica de Taiamã foi definido que seriam identificados os serviços ecossistêmicos e os 
alvos de bem estar social, concomitantemente. Para esta tarefa os participantes foram divididos em 3 
grupos, sendo que 2 grupos trabalharam para identificar os alvos de bem estar social e os serviços 
ecossistêmicos de 2 alvos de conservação e o 3º grupo trabalhou com 3 alvos. Depois de alguns minutos os 



grupos apresentaram o resultado do trabalho, que foi colado no painel. Posteriormente foi feito uma análise 
e refinamento em plenária para excluir as repetições dos alvos de bem estar social e serviços ecossistêmicos, 
formando um diagrama (Fotos 7). Na análise dos alvos de bem estar social e serviços ecossistêmicos foi 
sugerido pelo grupo que o alvo áreas úmidas e serviços ecossistêmicos fossem juntados, tendo em vista 
estarem muito interligados, impossível dissociá-los em campo e com os mesmos requerimentos de atenção. 

 

 
Foto 7: Definição dos serviços ecossistêmicos e os Alvos de Bem Estar Social ligados aos alvos de 
conservação. Legenda: ficha laranja (alvo de conservação), ficha amarela (serviços ecossistêmicos) e ficha 
rosa (alvos de bem estar social). 
 

As informações foram agrupadas conforme quadro 2. 

 

 

 

 

Quadro 2: Proposição dos Serviços Ecossistêmicos e os Alvos de Bem Estar Social para cada Alvo de 
Conservação. 

 

Alvos de 

conservação 

Serviços 

ecossistêmicos 

Alvos de bem estar 

social 

Onça-pintada Recursos genéticos 
Banco de sêmen 
Bioindicador  
Controle de populações 
(jacarés e peixes) 
Observação educacional, 
divulgação de fotografias 
Dispersão de sementes 
Estéticos – contemplação 
 
 

Geração de trabalho e renda 
Desenvolvimento econômico 
Saúde  



Alvos de 

conservação 

Serviços 

ecossistêmicos 

Alvos de bem estar 

social 

Peixes comerciais Alimento, recurso genético, 
pescado; indicador de 
qualidade ambiental. 
Regulação das populações 
de ariranhas, lontras, 
jacarés, aves aquáticas e 
peixes de pequeno porte. 
Recreacional; pesca 
esportiva; pesquisa; pesca 
profissional e artesanal 
Dispersão de sementes 

Geração de trabalho e renda 
Desenvolvimento econômico 
 

Avifauna Valor paisagístico 
Controle de pragas 
Dispersão de sementes 

Geração de trabalho e renda 
Desenvolvimento econômico 
 

Cervo-do-pantanal Ciclagem de nutrientes 
Cadeia alimentar 
Turismo de contemplação 

Geração de trabalho e renda 
Desenvolvimento econômico 
 

Campos 

inundados/áreas 

úmidas 

Dispersão de semente 
Fertilização do ambiente 
Regulação do ciclo das 
águas 
Fonte de alimento 
Benefício recreacional 
Educação ambiental 
Ciclagem de nutrientes 
Beleza natural 
Produção primária 
Reprodução dos peixes 

Geração de trabalho e renda 
Desenvolvimento econômico 
Saúde 

Matas inundadas Purificação do ar 
Área de pesquisa 
Frutos e plantas ornamentais 
Produção primária 
Regulação do ciclo da água 
Polinização 
Dispersão de sementes 
Turismo de contemplação 

 Geração de trabalho e renda 
Desenvolvimento econômico 
Saúde 

 

10. Ameaças 

 

Após a análise dos alvos de conservação e quais os objetivos para cada um dos alvos, foi feita a análise das 
ameaças. Após essa tarefa as ameaças foram priorizadas. Para completar a análise situacional foram 
verificadas as ameaças indiretas e os fatores contribuintes positivos e negativos.  

Conceito: uma ameaça direta é a ação humana que degrada um alvo de conservação. O homem é quem 
promove essa degradação do alvo. 

A atividade também foi desenvolvida em grupo, sendo que cada grupo trabalhou dois alvos. Posteriormente 
foram apresentadas em plenária. Em seguida foi feita a priorização das ameaças com o uso de etiquetas 



coloridas (Fotos 8 e 9). Antes da atividade foi realizada uma apresentação em PowerPoint, com os slides 
abaixo. 

 

Ameaça Direta

Atividades humanas ou processos que causam, ou podem causar, destruição,
degradação ou outros prejuízos aos alvos de conservação. As ameaças diretas
podem ser compreendidas como as fontes de estresses ou pressões e avaliadas
em relação à sua ocorrência histórica.

Eventualmente, fenomenos naturais podem ser registrados como ameaças
diretas, considerando a perspectiva das ações humanas potencializarem seus
efeitos.

 

Ameaça direta: é uma 

ação humana que degrada de 

maneira direta um ou mais alvos 

de biodiversidade.
Por exemplo, a caça ou pesca.

O que é uma ameaça direta?

Ameaças diretas são:

Atividades tipicamente humanas que afetam diretamente os alvos, 
mas também podem ser fenômenos naturais alterados por 
atividades humanas ou cujo impacto é maior por causa das 
atividades humanas (por exemplo, aquecimento global, um tsunami
que ameaça a última população asiática de rinoceronte)

Danos físicos 

por meio de 

mergulho e 

ancoragem

Recife 

de coral

Pesca 

insustentável 

pelos pescadores 

locais

 

Depois de definir as ameaças diretas foi feito um exercício para relacionar as ameaças indiretas e 
oportunidades (Fatores Contribuintes) relacionadas a elas 
As ameaças indiretas e as oportunidades são os fatores econômicos, sociais, culturais, políticos, etc. que 
contribuem (positiva ou negativamente) para ameaças diretas. 
 



 
Foto 8: Definição e análise das ameaças para os 

alvos de biodiversidade. 
 

 
Foto 9: Priorização das ameaças = ameaças mais 

críticas. 

 

Analisando as ameaças identificadas conclui-se que as mais críticas são as que mais afetam os alvos de 
conservação: o barramento dos afluentes do rio para aproveitamento hidrelétrico (HUE/PCH) com 21 
pontos, utilização de agrotóxico (16), a alteração no leito do rio (12) e degradação de habitat (10). A ameaça 
que atinge o maior número de alvos é a degradação de habitat que causa deterioração relevante e direta em 
5 dos 6 alvos. O único que não foi apontado pelos participantes como afetado diretamente foi os peixes 
comerciais, mas ele afeta diretamente os ambientes aquáticos onde esses animais vivem.  
 
Onça-pintada - ameaças diretas mais significativas são: a destruição de habitat, a caça, a alteração do 
comportamento dos animais devido à ação humana, a pesca de iscas vivas e a pecuária. A destruição do 
habitat, uma das ameaças mais pontuadas, causa a diminuição da população de onça pintada (ESTRESSES). 
Essa destruição de habitat é decorrente dos incêndios florestais, da pecuária, despejo de resíduos sólidos e 
tóxicos (ameaças indiretas).  
Existe um histórico de que os animais domésticos transmitem doenças para as onças, além disso, para a 
limpeza de pasto para a pecuária utiliza-se o fogo, que por vezes causa incêndios florestais. Os incêndios 
florestais têm levado à diminuição da densidade da fauna e flora. 
A caça de onça, seja em função dos prejuízos que estes animais causam aos rebanhos de animais domésticos 
pela predação, seja em função de um fator cultural ou competição com outra atividade produtiva (coleta de 
isca viva, pesca, dentre outras) é uma preocupação dos participantes da Oficina, tendo recebido a quinta 
maior pontuação. 
 
Peixes comerciais– as principais ameaças diretas foram o uso de agrotóxicos, a pesca predatória, o excesso 
de trânsito de embarcações e o período incorreto do defeso. Essas ameaças têm alterado a reprodução e a 
saúde dos peixes (ESTRESSES). O uso de agrotóxico que contamina as águas dos rios e solo, bem como todos 
os seres vivos, tendo em vista que se utilizam desses dois recursos, foi a ameaça direta a este alvo mais 
pontuada pela plenária. Cabe ressaltar que a agricultura e silvicultura utilizam-se destes insumos que 



ocorrem na bacia, fisicamente longe da área de atuação da ESEC de Taiamã, sendo que esta UC sofre os 
efeitos deste uso. 
A pesca predatória é decorrente das atividades de pesca e solta desordenada, do grande número de 
pescadores e do trânsito excessivo de embarcações motorizadas (ameaças indiretas). O excessivo número de 
transito de embarcações tem causado alteração no leito do rio.  
 
Avifauna – as principais ameaças diretas foram o excesso de trânsito de embarcações motorizadas, a 
degradação de habitat e o barramento para aproveitamento hidrelétrico. O trânsito excessivo de 
embarcações motorizadas é decorrente do grande número de pescadores que utilizam esta região para 
prática de pesca, que por vezes é predatória. Devido ao excessivo trânsito de embarcações há alteração no 
leito do rio, que compromete a reprodução e dispersão/migração dos peixes e por conseqüência a saúde e 
reprodução das aves aquáticas que se utilizam desse recurso para alimentação. A utilização de agrotóxicos, a 
qual recebeu a maior pontuação por parte dos convidados para a oficina, afeta diretamente a saúde e 
reprodução das aves migratórias (ESTRESSE). 
 
Cervo - ameaças diretas mais significativas são: a caça, a destruição de habitat e a pecuária. A pecuária 
propicia a transmissão de doenças para o cervo causando diminuição da população. Outro fator que afeta a 
população de cervo são os incêndios florestais que são decorrentes, em grande parte, da queima da 
vegetação para formação de pastagem, pois esses animais têm o número de indivíduos da população bem 
reduzido por este distúrbio. Mais uma vez a destruição de habitat é a quarta ameaças mais pontuadas. 
 
Áreas úmidas – as ameaças mais significativas foram o barramento para aproveitamento hidrelétrico 
(UHE/PCH) e a degradação de habitat. Uma das principais atividades econômicas na planície pantaneira 
ainda é a pecuária extensiva, sendo que essa atividade produtiva é realizada com os animais soltos em 
grandes pastos. Para renovação da pastagem, por vezes o produtor utiliza-se de fogo que têm sido a 
principal causa de incêndios na UC, o que vem promovendo a degradação do habitat. Os fatores 
contribuintes para esta ameaça, apontados na OPP, que tem a mesma conseqüência é o despejo de resíduos 
sólidos (efluentes tóxicos) e a drenagem de área para a agricultura, já que converte áreas naturais em áreas 
plantadas e modifica a dinâmica dos recursos hídricos da região, secando parte do terreno. Nas áreas 
convertidas em ambientes plantados há emprego de agrotóxicos e outros insumos agrícolas que podem 
contaminar os recursos hídricos. 
 
Matas inundadas – as ameaças críticas a este alvo de conservação são os barramentos para aproveitamento 
hidrelétrico (UHE/PCH), apontados pelos participantes da oficina como a maior ameaça aos alvos de 
conservação. A alteração do leito do rio, com 12 votos, a degradação de habitat, com 10 votos, e o 
desmatamento na bacia, com 5 pontos, foram as outras ameaças apontadas como as mais graves. As três 
ameaças mais pontuadas incidem sobre as matas inundadas, demonstrando a dificuldade de viabilizar este 
alvo de conservação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A seguir foram sistematizadas as informações sobre as ameaças consideradas mais graves na ESEC de 
Taiamã (Quadro 3). 
 
Quadro 3: Ameaças apontadas pelos participantes da oficina como sendo as mais críticas para os alvos de 
biodiversidade da ESEC de Taiamã. 

Destruição de 
habitat 

10                      

Incêndios 
florestais 

0                      

Despejo de 
resíduos sólidos, 
efluentes tóxicos 

0                      

Período incorreto 
de defeso 

0                      

Caça  6                      

Alteração do 
comportamento 
da onça-pintada 

1                      

Pesca predatória  1                      

Utilização de 
agrotóxicos 

16                      

Excesso de 
trânsito de 
embarcações 
motorizadas e de 
grande porte 
(barcaça) 

1                      

Desequilíbrio 
ambiental 

0                      

Doenças causadas 
por animais 
domésticos 

0                      

Pecuária 1                      

Construção de 
hidrelétricas nos 
afluentes 

21                      

Alterações no 
leito do rio 

12                      

Desmatamento na 
bacia 

5                      

Dragagem 
excessiva no leito 
do rio 

0                      

Drenagem para a 
agricultura 

0                      

Quantidade 
excessiva de 
pescadores e 
usuários da região 

1                      

 



10.1. Espacialização das ameaças. 

Para espacialização das ameaças em plenário utilizou-se como material de apoio mapas impressos e mapas 
projetados. O resultado está apontado na Foto 10. Os vetores de ameaças estão concentrados 
principalmente a noroeste e a sudeste da UC. Nas regiões sudoeste e nordeste a única preocupação é o 
fogo. 
 

 
Foto 10: Espacialização das ameaças à ESEC de Taiamã/MT. 

10.2. Estresses 

 

Após a análise das ameaças foram discutidos os estresses que as ameaças causam aos alvos de conservação. 
O estresse é a mudança de um aspecto da biologia/ecologia de um alvo de biodiversidade (atributo 
ecológico chave) que, se estiver presente, define um alvo de biodiversidade saudável e, se tiver ausente 
ou alterado, ao longo do tempo, levaria à perda ou extrema degradação do alvo de biodiversidade. 
 
Os participantes da oficina foram convidados a analisar as ameaças sobre os alvos conservação e descrever o 
que elas estavam modificando nos atributos destes alvos. Antes os conceitos foram explicados e foi utilizado 
como material de apoio a apresentação em PowerPoint, com os slides abaixo. Os resultados foram os 
registrados na Figura 11 e Quadro 4. 

 



Qual é a diferença entre uma ameaça 

direta e estresse? 

Ameaça Direta: ação humana que degrada de 

maneira direta um ou mais alvos de biodiversidade. 
Uma ameaça direta está associada com pelo 
menos um ator.

Exemplo: o desenvolvimento residencial

Estresse: mudança do atributo ecológico de um 

alvo que seja afetado diretamente ou 
indiretamente pelas atividades humanas.
Exemplos: redução do tamanho da população, 
fragmentação de habitat na floresta.

 
 
 

 
Figura 11: Resultado da identificação dos Estresses provocados pelas ameaças sobre os alvos de 
conservação, definidos pelos participantes da Oficina. Legenda: Os estresses foram escritos nas fichas 
brancas. 
 
 
 



 

 

Quadro 4: Estresses aos Alvos de Conservação 

Alvo de 
conservação 

Ameaça 

Peixes comerciais Onça-pintada Avifauna aquática Cervo-
do-
pantanal 

Áreas alagadas 
(campos, leito do rio, 
lagoas etc) 

Matas alagadas 

Construção de 
hidrelétricas 
nos afluentes 

 Alteração nos 
padrões migratórios e 
de dispersão das 
espécies 

 Alteração nos 
padrões reprodutivos 

     Diminuição da 
densidade de fauna e 
flora 

 Diminuição da 
área ocupada por 
ambientes aquáticos. 

Utilização dos 
agrotóxicos 

 Alteração dos 
padrões reprodutivos 
e da saúde das 
populações 

  Alteração dos 
padrões reprodutivos e a 
saúde da população 
 

   

Alteração do 
leito do rio 

     Alteração na 
dinâmica da 
inundação 

 

Destruição do 
habitat 

  Diminuição da 
população da espécie por 
meio da diminuição de 
sítios reprodutivos e de 
alimentação 

 Diminuição da 
população da espécie por 
meio da diminuição de 
sítios reprodutivos e de 
alimentação 

  Alteração do 
curso natural e da 
profundidade dos 
rios. 

 

 
 



11. Modelo Conceitual  

11.1. Elaborado na OPP (Foto 12) 

 

 



11.2. Modelo Conceitual com ajustes de redação para facilitar o entendimento:  

Legenda da esquerda para direita: retângulo laranja (ameaças indiretas); retângulo rosa (ameaças diretas); elipse verde (alvo de conservação); 
retângulo laranja próximos da elipse marrom (serviços ecossistêmicos) e elipse marrom (alvos de bem estar social). 

 



12. Estratégias 

Após a análise estratégica da UC, com a definição do modelo conceitual, foram discutidas em plenário e 
sistematizadas em grupo as estratégias/atividades necessárias para que o alvo de conservação tenha sua 
condição ambiental melhorada ou mantida, conforme o caso. 
Essas propostas foram produzidas sem que os participantes da oficina se ativessem aos conceitos técnicos 
do termo estratégia. O que se pretendeu foi garantir que as propostas de ação identificadas como mais 
importantes a serem implementadas fossem registradas (Fotos 13 e 14). 
 

 

 
 
Fotos 13 e 14: Registro de algumas 
estratégias/atividades sugeridas pelos 
participantes da oficina. 

 
 
DESTRUIÇÃO DE HABITAT 

Manutenção da brigada de incêndios. 
Desenvolver junto aos parceiros e moradores da região um programa de prevenção a incêndios 

florestais no entorno da unidade de conservação, com foco nas propriedades do entorno e usuários do rio, 
inclusive nos acampamentos de pescadores. 

Promover a recuperação de áreas de preservação permanentes à jusante e nos afluentes do rio 
Paraguai. 
 
CAÇA 
 Articular uma rede de parceiros para a conservação da onça-pintada objetivando a interação e 
integração dos diferentes parceiros da Estação Ecológica e atores sociais para um programa de proteção da 
espécie, atuando tanto na perspectiva da educação e sensibilização para a conservação quanto para a 
atividade de apoio à fiscalização aos órgãos ambientais e de proteção. 
 
ALTERAÇÃO DO COMPORTAMENTO DA ONÇA 

Combate à prática da ceva. 
 
 
 



PESCA DE ISCA 
 Promover junto aos catadores de iscas e demais usuários da região boas práticas para a redução dos 
conflitos com as onças. 
 
UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICOS 

Desenvolvimento de pesquisas para avaliar os impactos dos agrotóxicos na região da UC. 
Campanhas para promover a utilização de agrotóxicos menos agressivos ou alternativos. 

 
PESCA PREDATÓRIA 

Desenvolvimento de normas para evitar a sobrepesca na zona de amortecimento. 
Fiscalização para inibir a pesca ilegal. 
Desenvolvimento de pesquisas para avaliar a sobre pesca de peixes comerciais na região da unidade 

de conservação. 
 
 
EXCESSO DE TRÂNSITO DE EMBARCAÇÕES MOTORIZADAS 

Avaliar a possibilidade de restringir o número de embarcações no entorno da ESEC de Taiamã. 
Regulamentar o trânsito de embarcações considerando a diferença de impacto entre as categorias 

de transporte e períodos do ano, controlando a velocidade e estrutura. 
 
PECUÁRIA/AGRICULTURA 

Aprimorar e garantir a aplicação da legislação nas propriedades e posses rurais considerando as 
áreas úmidas. 
 
CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICAS 

Requerer a moratória e licenciamento de novos empreendimentos hidrelétricos no Pantanal até que 
haja avaliação ambiental integrada. 
 
ALTERAÇÃO DO LEITO DO RIO 

Apoiar o cumprimento da lei promovendo a recuperação das cabeceiras e nascentes dos afluentes 
do rio Paraguai. 
 Exigir que as embarcações se adaptem ao rio e não o contrário. 

Regulamentar juntamente com a Marinha do Brasil os tipos de embarcação que transitam na região 
da unidade de conservação. 
 

13. Subsídios para o Zoneamento 

 
Em plenária foi realizado um debate para propor um limite para a Zona de Amortecimento (ZA). 
Considerando a polêmica do assunto e a dificuldade de obter marcos físicos identificáveis em campo, a 
tarefa não foi concluída. 
Em linhas gerais a proposta foi que fosse incluída na ZA uma parcela dos pontos de ameaça para a UC. Ao 
norte, a ZA deveria ir até a ilha do Jatobá e ao sul até a baía branca, porém estes pontos não foram consenso 
entre os participantes. Para leste e oeste não foi realizada uma proposta de limites. 
 
Pontos a serem considerados, por solicitação dos participantes: 
Intensificar a fiscalização na ZA. Que a fiscalização se dê com envolvimento social. Foi sugerida a criação de 
um sistema de disque denúncia. 
Não proibir a pesca. 
 



14. Avaliação da Oficina. 

 

Os participantes foram convidados a  manifestar oralmente o que acharam de bom ou de ruim na Oficina. A 
seguir foi feito um resumo das colocações. 

 

- Alguns participantes agradeceram o convite, sugeriram que fossem envolvidos atores sociais de outras 
regiões, além do município de Cáceres. 

- Planejamento muito interessante. 

- Gostaram da metodologia. 

- Importante pela construção coletiva. 

- Parabenizaram a equipe do ICMBio pela condução do trabalho. 

- Sugeriram que a avaliação da oficina fosse enviada por email, já que alguns participantes não 
permaneceram até o final, devido ao tempo transcorrido. 

- Que deveria ser feito um planejamento para todo o rio Paraguai. 

- Sugeriram que tivesse mais reuniões como esta para discutirem a gestão e o manejo da UC. 

- Agradeceram pela qualidade do encontro. 

- Ressaltaram a importância de educar as pessoas para resolverem os problemas. 

- Necessidade de trabalho em conjunto com compartilhamento da gestão da UC. 

- Alguns manifestaram preocupação com a pesca e com o agrotóxico. 

- Avaliaram que a metodologia atende ao princípio proposto, que é o da participação social. 

- Importância do envolvimento dos diferentes atores sociais para discutirem os problemas e tentarem 
encontrar uma solução comum, com a visão do outro lado. 

- Ponto negativo, não ter conseguido concluir a discussão da ZA. 

- Importante meio da prática do diálogo. 

 

15. Compromisso: 
Para finalizar a oficina a equipe de planejamento se comprometeu em continuar a discussão da ZA em grupo 
menor, com representante dos diferentes setores, em reunião ordinária do Conselho Consultivo da UC, a ser 
realizada em dezembro de 2015. 



Anexo 1: Lista de Participantes com Endereços Eletrônicos 

Plano de Manejo da Estação Ecológica de Taiamã 

Auditório Edival dos Reis Cidade Universitária - UNEMAT 

Oficina de Planejamento Participativo – de 11 a 13 de agosto de 2015. 
 

 Nome Instituição Endereço 

1 Alberto Araújo UFMT (Universidade Federal do Mato Grosso)  

2 Ana Paula D. Barbosa 

PIBIC- UNEMAT 

(Programa de Iniciação Científica – Universidade 
do Estado do Mato Grosso). 

Pauladalbem11@gmail.com 

3 Augusta Rosa Gonçalves ICMBio/COMAN augusta.goncalves@icmbio.gov.br 

4 Aurea Regina Alves Ignacio UNEMAT aurea@unemat.br 

5 Andre Thuronyi   

6 Carlos Henrique Fernandes ICMBio/COMAN carlos-henrique.fernandes@icmbio.gov.br 

7 Celia Alves e Souza UNEMAT celiaalvesgeo@globo.com 

8 Claumir Cesar Mung UNEMAT claumir@unemat.br 

9 Cleres Tubino Silva 
ASATEC (Associação Ambientalista Turística 
Empresarial de Cáceres) 

 

10 Daniel Luis Zanella Kantek ICMBio/ ESEC Taiamã Daniel.kantek@icmbio.gov.br 

11 Douglas B. Trent Instituto Sustentar/ Bichos do Pantanal ecotrent@uol.com 

12 Elildo A.R. Carvalho Júnior ICMBio/CENAP elildo.carvalho-junior@icmbio.gov.br 

13 Elza Basto Pereira Colônia Z-2  

14 Fernando Francisco Xavier Instituto Chico Mendes / CR-10 fernando.xavier@icmbio.gov.br 
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 Nome Instituição Endereço 

15 Francimayre Apª Pereira de Jesus UNEMAT francy21pereirajv@gmail.com 

16 Geisiany R. P. Dias UNEMAT geisianypollpitchi@ gmail.com 

17 Geovane Francisco da Silva Marinha do Brasil geovane@agca.mar.mil.br 

18 Henrique Matheus Cardoso ICMBio henriquematheus70@gmail.com 

19 Ivana Fanaia Batista Colônia de Pesca Z-2 ivanafanaia@gmail.com 

20 Jorge Pedrosa de Almeida Colônia Z-2 Bairro Vila Moura 

21 José Aparecido Macedo 
CBH/RC 

Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Cabaçal 

joseapmacedo@yahoo.com.br 

22 José Geraldo Magela ICMBio/CR10 jose.angelo@icmbio.gov.br 

23 José Ricardo Castrillon Fernandes Instituto Gaia jrcastrillon@gmail.com 

24 José Rodrigues Leite Colônia Z-2  

25 José Santana Faria Colônia Z-2  

26 Josiane São Bernardo da Cruz UNEMAT josiane-bernardo05@hotmail.com 

27 Juraci Messias COMDEMA juracim@gmail.com 

28 Larissa Nayara Lima Silva UNEMAT larissa-lima1507@hotmail.com 

29 Liandra Mendonça Pinheiro 
Sicmatur/Prefeitura de Cáceres (Secretaria 
Indústria e Comércio, Meio Ambiente e Turismo) 

liandrampinheiro@hotmail.com 

30 Lorival Alves da Motta 
APPEC (Associação dos Pescadores Profissionais 
de Cáceres) 

appecht@gmail.com 

31 
Luiz Afonso Rodrigues de Carvalho 
Filho 

UNEMAT 
luuiz.crva@gmail.com 

32 Luiz Alfredo Rodrigues de C. Filho UNEMAT luiz.crva@gmail.com 

33 Luiz Mário A. Curvo ASATEC - (Associação Ambientalista Turística barcoieie@barcoieie.com.br 
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 Nome Instituição Endereço 

Empresarial de Cáceres) 

34 Maanav Kamath UNEMAT maanavk@hotmail.com 

35 Manoel dos Santos Filho UNEMAT msantosfilho@gmail.com 

36 Mário Figueiredo Barco Hotel Bonança mario@barcobonanca.com.br 

37 Miguel Angelo M. Silva UNEMAT unemat.2@gmail.com 

38 Oha Basto Pereira Colônia Z 2 Rua Senador Azeredo S.N.B.S. Miguel 

39 Priscila Campos Santos UNEMAT pricampossantos@gmail.com 

40 Renato Pacheco Câmara PM PA - Polícia Militar de Proteção Ambiental rpacheco77@gmail.com 

41 Rodrigo Martinelli Barco São Lucas rodrigomartinelli@uol.com.br 

42 Roney Mendes de Arruda COMDEMA roney.arruda@cas.ifmt.edu.br 

43 Rogério Oliveira Costa ICMBio/Estação Ecológica Serra das Araras rogerio.costa@icmbio.gov.br 

44 Ruben Alberto T. de Araújo UFMT bebelo@ufmt.br 

45 Selma S. M. Onuma ICMBio/ ESEC Taiamã selma.onuma@icmbio.gov.br 

46 Sérgio Cesar da Silva Colônia Z-2  

 Sidnei Cebalho ICMBio/ ESEC Taiamã (Brigadista)  

47 Silvano C. Souza IFMT (Instituto Federal Mato Grosso) silvano.souza@cas.ifmt.edu.br 

48 Solange Ikeda Castrillon 
UNEMAT (Universidade do Estado de Mato 
Grosso). Faculdade de Ciências Agrárias e 
Biológicas. 

ikedac@gmail.com 

49 Thadeu Costa Pereira ICMBio / ESEC Taiamã thadeu.pereira@icmbio.gov.br 

50 Valdemar Ortega ICMBio Valdemar.ortega@icmbio.gov.br 

51 Vinícius Miranda Ferreira Exército Brasileiro mirandaa.vinicius@hotmail.com 
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