
Estratégia Descrição da Estratégia Programa Alvo associado Metas
Descrição da Meta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

1 Obter com o IDAF shapefile do CAR da ZA da Rebio.

2 Identificar a região com menos CAR e articulação com o IDAF.

3 Realizar 3 reuniões com comunidades para divulgar e identificar interessados.

4 Aumento de 10% de propriedades com CAR elaborado com auxílio de IDAF.

5
Banco de áreas para recuperação online elaborado e atualizado com todas as 

propriedades com CAR.

6
Divulgação do Banco de áreas junto aos órgãos licenciadores (IEMA/Prefeituras) e 

Reflorestar.

7 50 ha do banco de áreas com restauração (veg e SAF) implantado.

1 Áreas mais visadas para parcelamento do solo estarão identificadas e mapeadas.

2
Reunião para envolvimento de órgãos responsáveis pela fiscalização e apresentação de 

proposta de rotinas de fiscalização articuladas.

3 Plano de fiscalização da ZA elaborado e aprovado.

4 Início das operações de fiscalizações articuladas com os outros órgãos.

5 100% do plano anual de fiscalização executado.

6 Redução na ocorrência de novos parcelamentos em 50%.

1 Propriedades e proprietários onde há trilhas de moto são identificados.

2
Identificação da causa da entrada de motos na propriedade. Se o proprietário é 

conivente, deverá ser aplicado um auto. Se ele é contra, porém não sabe o que fazer, 

3 Autos e acordos são monitorados para verificar seu cumprimento.

4 100% das áreas degradadas pelas trilhas identificadas estão em recuperação.

1
Todas as fiscalizações rotineiras realizadas geram relatório consolidado com mapa 

atualizado e aprovado pelo gestor até o 5º dia útil do mês subsequente.

2
Rotina mensal de fiscalização planejada com base nos dados sistematizados e 

consolidados em base de dados georreferenciados.  

3
Operações estratégicas integrada de fiscalização voltadas para a caça realizadas ao 

menos 1 vez ao ano.

4
Redução de 10% do número de ocorrências de caça na Rebio considerando a média 

mensal de ocorrência de 2018.

10
Campanhas de castração de cães 

periódicas.
Proteção e Manejo

  Cervídeos e  Onça 

Parda
1 Realização de pelo menos 1 campanha anual de castração de cães do entorno

1 Definição da destinação dos cães capturados

2
Estabelecimento de acordos e procedimentos para recebimento dos animais pela 

instituição

3
Realização de pelo menos 2 operações anuais para captura de cães na mata a partir do 

monitoramento.

4 Todos os cães capturados são destinados à zoonose ou à ONGs

1
Possíveis parceiros identificados (conversão de multa, compensação, recuperação de 

área degradada) para execução do Plano para erradicação de 10% das jaqueiras

2 Parceria estabelecida para erradicação de 2 ha de jaqueira

3 Redução de 10% da área ocupada por jaqueiras

1 Mapa da área de ocorrência de Trapoeraba roxa elaborado

2 Plano de ação elaborado a partir de Oficina Técnica

3 Possíveis parceiros identificados 

4 Plano divulgado internamente e externamente visando estabelecimento de parcerias 

Meses

18

Identificação das áreas de ocorrência 

e elaboração de um Plano para 

erradicação de Trapoeraba roxa

Proteção e Manejo
Floresta Ombrófila 

Submontana

13
Captura de cães e destinação à 

Zoonose ou à ONGs
Proteção e Manejo

  Cervídeos e  Onça 

Parda

17
Implementação do projeto existente 

de eliminação das jaqueiras 
Proteção e Manejo

Floresta Ombrófila 

Submontana

4

Intimar os proprietários que 

permitem os motoqueiros abrirem 

trilhas à recuperarem suas áreas e 

colocar placas de proibição.

Proteção e Manejo
  Cervídeos e  Onça 

Parda

7
Incorporação da sistematização de 

dados de fiscalização na rotina da UC.
Proteção e Manejo                   Cervídeos

1
Fomentar o CAR e elaborar um banco 

de áreas a serem recuperadas.
Proteção e Manejo

  Cervídeos e  Onça 

Parda

2
Promover ações de fiscalização nas 

áreas suscetíveis ao parcelamento de 

solo.

Proteção e Manejo
  Cervídeos e  Onça 

Parda


