
INDICADORES

M1.
Destacar ao menos um funcionário para promover as 

ações que visam a implantação do programa.

I1. Compra de equipamentos, alocação de 

funcionários/técnicos, realização de parceiras, recursos 

alocados.

M2. Recuperar 10% da Zona de Recuperação.

I2. Número de áreas recuperadas, projetos de 

recuperação/restauração elaborados ou implantados, 

áreas cadastradas no programa nascentes.

M3.
Realizar projetos de manejo de espécies exóticas da 

fauna e da flora.

I3. Número de projetos elaborados, tamanho de área 

manejada, parcerias firmadas.

M4.
Elaborar projetos técnicos para conservação e manejo do 

patrimônio Histórico-Cultural, Arqueológico, Geológico.
I4. Número de projetos elaborados, parcerias firmadas.

M5.

Aumentar em 10% as ações de incremento à 

conectividade dos fragmentos florestais nativos, 

devolução e reintrodução de fauna silvestre e/ou 

mapeamentos de fauna.

I5. Número de passagens para fauna instalados, número 

de espécies reintroduzidas/devolvidas.

M6.
Elaborar projetos de manejo para conservação dos 

jequitibás-rosa.
I6. Número de projetos elaborados, parcerias firmadas.

M7.
Elaborar projetos técnicos para restauração ecológica do 

cerrado via manejo do fogo.
I7. Número de projetos elaborados, parcerias firmadas.

1 2 3 4 5

1.1

Alocar funcionários/técnicos para realização das 

atividades de manejo e recuperação por meio de 

contratações ou parcerias.

Recursos humanos Fundação Florestal

1.2
Adquirir equipamentos e implementos para o manejo e 

recuperação.
Recursos financeiros Fundação Florestal

1.3 Acessar e gerenciar recursos financeiros. Operacionalidade de gestão Fundação Florestal

2.1
Selecionar áreas prioritárias para 

recuperação/restauração na Zona de Recuperação da UC.
Estudo técnico Fundação Florestal, Instituto Florestal

2.2
Cadastrar a Zona de Recuperação da UC no Programa 

Nascentes.
Articulação interinstitucional

Fundação Florestal, Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente

2.3

Aplicar parâmetros de manejo florestal (manejo de 

lianas, condução de regenerantes e enriquecimento com 

plantio de mudas) para projetos de restauração do 

Programa Nacentes.

Articulação interinstitucional

Fundação Florestal, Secretaria de 

Infraestrutura e Meio Ambiente, 

CETESB

2.4
Viabilizar a coleta de sementes, conforme Resolução SMA 

nº 68, de 19/09/2008.
Operacionalidade de gestão Fundação Florestal

2.5

Fomentar estudos para a aplicação de métodos 

convencionais ou experimentais para subsidiar as ações 

de recuperação de áreas degradadas.

Pesquisa científica
Fundação Florestal, Instituto Florestal, 

Universidades

3.1
Elaborar plano de erradicação e controle de flora exótica 

invasora em áreas prioritárias.
Estudo técnico

Fundação Florestal, Instituto Florestal, 

Instituto de Botância, Universidades

3.2
Elaborar plano de erradicação e controle de fauna exótica 

invasora em áreas prioritárias.
Estudo técnico

Fundação Florestal, Instituto Florestal, 

Universidades

3.3

Promover o controle contínuo de javalis (Sus scrofa)  a 

níveis seguros para a biota e para o desenvolvimento das 

atividades múltiplas da UC.

Articulação interinstitucional

Fundação Florestal, Coordenadoria de 

Fiscalização e Biodiversidade, 

controladores

3.4
Estimular ações conjuntas de controle de javalis (Sus 

scrofa ) nas propriedades do entorno do PEV.
Articulação interinstitucional

Fundação Florestal, Coordenadoria de 

Desenvolvimento Rural 

Sustentável/SAA, Secretaria de Saúde 

(Zoonoses), Coordenadoria de 

Fiscalização e Biodiversidade, 

proprietários do entorno

4
Promover a conservação e manejo do 

Patrimônio Histórico-Cultural.
4.1

Definir estratégias de conservação/preservação e 

restauro do Patrimônio Histórico-Cultural, presentes nas 

Áreas Histórico-Cultural.

Estudo técnico
Fundação Florestal, CONDEPHAAT, 

IPHAN

5.1
Definir áreas prioritárias para restauração no Setor I da 

ZA.
Estudo técnico Fundação Florestal, Instituto Florestal

5.2
Articular e apoiar os proprietários das áreas a serem 

restauradas nos planos estaduais de restauração.
Operacionalidade de gestão Fundação Florestal

5.3 Incrementar a conectividade entre o PEV e a EE Jataí. Articulação interinstitucional Fundação Florestal

6.1
Elaborar diagnóstico e classificação das matrizes 

(jequitibás centenários).
Estudo técnico

Fundação Florestal, Instituto Florestal, 

Universidades

6.2
Definir ações de manejo necessárias para a conservação 

dos indivíduos.
Estudo técnico Fundação Florestal, Instituto Florestal

6.3
Realizar o monitoramento dos indivíduos com auxílio de 

drones.
Operacionalidade de gestão Fundação Florestal

7.1
Identificar as fitofisionomias existentes na gleba Pé de 

Gigante.
Pesquisa científica Fundação Florestal, Instituto Florestal

7.2
Realizar estudos de fauna e flora para grupo de 

indicadores ao manejo do fogo.
Pesquisa científica Fundação Florestal, Instituto Florestal

7.3
Definir, executar e acompanhar os projetos de 

restauração com manejo do fogo.
Estudo técnico Fundação Florestal

5

Garantir a conservação e manejo dos 

jequitibás rosa da UC.

Promover a restauração ecológica do 

cerrado via manejo do fogo.

AÇÕES

6

7

1

Promover o manejo e controle de 

vegetação e fauna exótica e invasora.
3

Assegurar a conexão entre os 

remanescentes de vegetação do entorno 

da UC.

Promover a restauração ecológica na Zona 

de Recuperação do PEV.

Dotar de infraestrutura adequada ao 

manejo.
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1 - PROGRAMA DE MANEJO E RECUPERAÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO

CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES
RESPONSABILIDADES E 

PARCERIAS

CRONOGRAMA (ANOS)

METAS CONDICIONANTES

OBJETIVO DO PROGRAMA:  Assegurar a conservação da diversidade biológica e as funções dos ecossistemas (aquáticos ou terrestres), por meio de ações de recuperação ambiental e manejo sustentável dos 

recursos naturais.

DIRETRIZES

Recuperar áreas degradadas e promover a 

restauração ecológica do patrimônio natural e 

cultural do PEV.

• Disponibilização orçamentária - financeira e de recursos humanos pela Fundação 

Florestal para viabilizar as ações do programa de gestão;

• Parcerias bem estabelecida com instituições, universidades, empresas, órgãos público, 

proprietários do entorno para cumprimento das ações e cronograma;

• Concordância do proprietário para cumprimento das ações previstas em áreas 

particulares.


