
INDICADORES

M1.
Implantar sinalização e controle de acesso em 50% 

dos limites da UC nas estradas e vias de acesso.

I1. Número de estradas e vias de acesso com 

placas e/ou estruturas de controle instaladas.

M2. Realizar rotinas de fiscalização mensais na UC e ZA.

I2. Quilômetros percorridos, ações realizadas, 

autos de infração aplicados, número de pessoas 

envolvidas, material apreendido.

M3.

Diminuir em 30% o número de animais atropleados 

por ano e aumentar em 50% o resgate adequado da 

fauna.

I3. Número de reuniões com os diferentes 

atores locais ligados ao tema, número de 

animais resgatados, número de animais 

atropelados.
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1.1
Desenvolver e instalar placas informativas e 

comunicação visual em locais estratégicos.
Operacionalidade de gestão Fundação Florestal

1.2
Instalar placas indicativas do limite da UC em vias de 

acesso e corpos hídricos.
Operacionalidade de gestão Fundação Florestal

1.3
Instalar equipamentos fixos de restrição de acesso em 

pontos estratégicos.
Operacionalidade de gestão Fundação Florestal

1.4
Instalar guaritas de fiscalização e controle nos 

principais acessos e alocar postos fixos de vigilância.
Operacionalidade de gestão Fundação Florestal

2.1
Realizar capacitação dos funcionários da UC para 

fiscalização e proteção.
Estratégia de gestão Fundação Florestal

2.2

Estabelecer rotina de fiscalização com vistas a evitar a 

retirada de produtos florestais ou minerais, a captura 

de animais silvestres e o descarte irregular de 

resíduos.

Estratégia de gestão

Fundação Florestal, Polícia Militar 

Ambiental, Polícia Militar 

Rodoviária e Polícia Civil

2.3

Fortalecimento do Sistema Integrado de 

Monitoramento (SIM) nas ações de prevenção e 

pronto atendimento dos ilícitos.

Articulação interinstitucional

Fundação Florestal, Polícia Militar 

Ambiental, Coordenadoria de 

Fiscalização e Biodiversidade

2.4 Buscar a integração de sistemas de vigilância local. Estratégia de gestão

Fundação Florestal, Usina Santa 

Rita, International Paper, 

proprietários locais

2.5
Desenvolver e aperfeiçoar continuamente o Plano de 

Prevenção e Combate a Incêndios Florestais (PPCIF).
Estratégia de gestão

Fundação Florestal, Corpo de 

Bombeiros

3.1
Adotar medidas mitigadoras de atropelamento de 

fauna no entorno do PEV.
Articulação interinstitucional

Fundação Florestal, Polícia 

Rodoviária, DER, Concessionária

3.2
Viabilizar parceria com instituições especializadas 

para atendimento e resgate de fauna silvestre.
Articulação interinstitucional

Fundação Florestal, Prefeitura, 

clínicas veterinárias, 

Coordenadoria de Fiscalização e 

Biodiversidade, Polícia Militar 

Ambiental

3.3

Estabelecer fluxograma entre os diversos atores locais 

com objetivo de agilizar e facilitar o encaminhamento 

da fauna resgatada.

Articulação interinstitucional

Fundação Florestal, Prefeitura, 

clínicas veterinárias, 

Coordenadoria de Fiscalização e 

Biodiversidade, Polícia Militar 

Ambiental, Polícia Militar 

Rodoviária, CRAS.

3.4

Implementação de medidas de mitigação para 

redução do atropelamento de mamíferos de médio e 

grande porte nos viários que cortam ou são 

imediatamente adjacentes à UC.

Articulação interinstitucional

Fundação Florestal, Prefeitura, 

DER, Concessionária, ARTESP, 

Ministério Público, Polícia Militar 

Rodoviária.

3.5

Executar o monitoramento sistemático de ocorrência 

de fauna e eventos de atropelamento nas estradas do 

entorno do PEV.

Operacionalidade de gestão

Fundação Florestal, Universidades, 

DER, Concessionária, Cetesb, 

Polícia Rodoviária

Coibir a ocorrência de danos ambientais à UC e 

seu entorno.
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Controlar acessos e limites da UC.1

Fomentar estratégias que minimizem o 

atropelamento de fauna e potencialize o seu 

resgate.
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4 - PROGRAMA DE PROTEÇÃO E FISCALIZAÇÃO

DIRETIRZES

OBJETIVO ESTRATÉGICO

AÇÕES CLASSIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES
RESPONSABILIDADES E 

PARCERIAS

CRONOGRAMA (ANOS)

METAS CONDICIONANTES

OBJETIVO DO PROGRAMA: Garantir a integridade física, biológica e cultural da unidade. 

Diminuir os impactos negativos exercidos pelos vetores 

de pressão no interior da UC.

• 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.


