
Estratégia Descrição da Estratégia Programa Alvo associado Metas
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1 Plano Operativo finalizado e implementado

2 Redução de 50% dos focos de incêndio na Rebio e ZA

3
50% de redução de áreas queimadas na ZA e Rebio em relação as áreas queimadas em 

2018 

1 Mapeamento dos fragmentos que tangenciam áreas de pastagens

2 Proprietários de áreas de pastagem que tangenciam florestas identificados 

3
Visita a 100% dos proprietários identificados e quando necessário estabelecimento de 

prazo para instalação ou manutenção de cerca 

4
Acompanhamento do cumprimento dos prazos e emissão de autos de intimação a 

100% dos que descumprirem os prazos 

1 Dados referentes à retirada de plantas ornamentais (ocorrência e denúncias) inseridas 

no relatório mensal consolidado de fiscalização até o 5o dia útil do mês

2
Mapa atualizado mensalmente a partir de uma base de dados em SIG comos pontos 

georreferenciados das denúncias e ocorrências de retirada de plantas ornamentais

3
Ronda mensal de fiscalização rotineira direcionada aos locais mais propícios à retirada 

de plantas ornamentais

4
Redução de 10% do número de ocorrência de retirada de plantas ornamentais em 

relação ao primeiro ano de execução das rondas mensais

1 15 câmeras traps são adquiridas, instaladas e estão em funcionamento.

2
Dados provenientes da camera trap incorporados mensalmente no relatório 

consolidado de fiscalização.

3 Implantação de sistema de radiocomunicação. 

9 Capacitação dos guardas  ambientais Operacionalização        Cervídeos 1
1  curso de capacitação anual realizado para atender as principais demandas 

identificadas pela gestão da UC no ano anterior.

11

Criação de banco de imagens dos 

cachorros das comunidades 

envolvidos nas campanhas de 

castração

Operacionalização
  Cervídeos e  Onça 

Parda
1

Durante a campanha de castração das comunidades do entorno, fotos em diferentes 

ângulos dos cães são feitas.

1
Procedimentos implantados para responsabilização de donos de cachorros encontrados 

soltos na mata

2
Elaboração de relatório mensal de registros de cães na mata por avistamentos de 

imagens capturadas nas câmera trap

1 Mapeamemento dos pontos para instalação de placas.

2 Elaboração de TR para confecção de placas.

3 Elaboração de TR para compra de câmeras trap.

4 Instalação de placas.

5
Instalação de câmeras trap na trilha da Porteira Preta, concomitante com as câmeras 

para fiscalização (Est. 8).

6 Monitoramento mensal das câmeras.

14

Comunicação via REP à CGEUC 

quanto à insuficiência de servidores e 

o comprometimento dos resultados 

para a UC

Operacionalização

  Cervídeos,  Onça 

Parda e Floresta 

Ombrófila 

Submontana

1
REP contendo tamanho necessário para equipe da Rebio é encaminhada à CGEUC 

imediatamente após a publicação do Plano de Manejo

1 Levantar os grupos de ciclistas que frequentam a região.

2 Elaboração de documento descrevendo o roteiro ecocicloturístico.

3 Implantação do Roteiro.

4 Realização do primeiro evento anual do roteiro ecocicloturístico.

Meses

3

Implantação de sinalização visual de 

proibição de entrada de ciclistas na 

Rebio e instalação de sistema de 

video monitoramento.

Operacionalização
  Cervídeos e  Onça 

Parda

5 Promover eventos anuais de volta 

ciclística no entorno da Rebio.

Integração com o 

entorno e 

Educação 

Ambiental

  Cervídeos e  Onça 

Parda

8

Aquisição de cameras trap e sistema 

de rádio para monitoramento de 

registro de entrada de caçadores em 

pontos onde a caça é mais frequente.

Operacionalização        Cervídeos

12

Criação de procedimento para 

responsabilização dos donos de 

cachorros apreendidos dentro da 

mata

Operacionalização
  Cervídeos e  Onça 

Parda

20

Realização de atividades de 

fiscalização, com estabelecimento de 

prazos para a adequação, para os 

proprietários que possuem 

fragmentos sem cercas ou sem sua 

manutenção.

Proteção e Manejo
Floresta Ombrófila 

Submontana

23

Mapeamento da área de maior 

incidência de retirada de plantas 

ornamentais

Proteção e Manejo
Floresta Ombrófila 

Submontana

19

Elaboração e implementação de 

plano operativo de combate e 

prevenção de incêndios para a Rebio

Proteção e Manejo
Floresta Ombrófila 

Submontana


