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APRESENTAÇÃO
O Projeto Pró-Espécies é uma das iniciativas da
Estratégia Nacional para Conservação de
Espécies Ameaçadas de Extinção encampada
pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA). Seus
recursos são provindos do Fundo Mundial para
o Meio Ambiente, em inglês Global Environment
Facility Trust Fund (GEF) cuja finalidade é
minimizar os impactos sobre as espécies
ameaçadas no Brasil, com especial atenção as
espécies que se enquadar simultâneamente
nos critérios:

I. Ser classificada Criticamente em perigo
de extinção (CR) e citada nas Listas
Nacionais Oficiais de Espécies da Flora e
da Fauna Ameaçadas de Extinção –
Portarias MMA nº 443/2014, nº 444/2014 e
nº 445/2014.

II. Não estar contemplada por instrumento
de conservação como, por exemplo,
Unidades de Conservação (UCs) ou
planos de ação.

A estrutura de governança do Projeto é

formada por: coordenação - Departamento de
Espécies do MMA; implementação - Fundo
Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio);
agência executora - WWF-Brasil; parceiros -
Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade ( ICMBio); Centro Nacional de
Conservação da Flora (CNCFlora) vinculado ao
Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ);
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e Órgãos
Estaduais de Meio Ambiente (Oemas).

Os Planos de Ação Territoriais (PATs), assim
como os Planos de Ação Nacionais (PANs),
consolidam-se como o instrumento nacional
com objetivo de atuar na Conservação de
Espécies Ameaçadas de Extinção e no
cumprimento de metas internacionais. Sua
oficialização se dá mediante a publicação
oficial do(s) órgão(s) ambiental(is)
competente(s), onde são descritas todas as
ações (locais e nacionais) pactuadas com
intuito de reverter ou minimizar os efeitos
negativos tanto do declínio de populações de
espécies nativas, como da degradação dos
ambientes devido a incidência de vetores de
pressão identificados.
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Figura 1: Fluxo de trabalho.

Durante os primeiros anos de implementação
dos PANs, a partir de 2004, cada plano mirava
uma única espécie alvo. Contudo, este tipo de
abordagem se mostrou de pouca efetividade
frente ao grande número de espécies
ameaçadas no Brasil. Num segundo momento,
adotou-se o agrupamento de espécies com
proximidade taxonômica. Este caminho, apesar
da melhor gestão, também não foi efetivo para
frear os impactos das pressões de forma
tempestiva. Assim, a partir de 2009, estas
iniciativas passaram a ser estruturadas também
a partir de uma abordagem em escala
territorial (biomas, ecossistemas ou regiões)
associada à mobilização de uma rede de
atores locais de diversos setores da sociedade.
Exemplos realizados nesta formatação: PAN
Paraíba do Sul (2010), PAN Flora Ameaçada da
Serra do Espinhaço Meridional (2015) e PAN
Lagoas do Sul (2018).

Dentre os desdobramentos dos benefícios dos
PATs temos os impactos positivos sobre as
espécies desconhecidas pela ciência; inclusão
de ações factíveis pelos atores locais; e a
integração com instrumentos de conservação
oficiais como, por exemplo: unidades de
conservação (UCs) e áreas prioritárias.

RELATÓRIO DA OFICINA DE PREPARATÓRIA • PAT VEREDAS GOYAZ-GERAES 7 .



PAT Veredas Goyaz-Geraes

A coordenação do Plano está a cargo dos
órgãos estaduais de meio ambiente: Instituto
Estadual de Florestas (IEF - MG) e Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável (Semad - GO).

A partir do grupo de espécies CR Lacuna
previamente identificadas, o Projeto
Pró-Espécies propôs como território, a área que
compreende os estados de Goiás e Minas
Gerais. Esta configuração do território, além das
dificuldades usuais para a implementação de
ações de conservação, acrescenta novos
aspectos a serem trabalhados. O conjunto de
desafios do contexto deste PAT são:

● Atuação unissonante das 2 secretarias
estaduais com o alinhamento de

comunicação, esforços, ações e

articulação.

● Contextualização do bioma

incorporado: Cerrado.

● Articulação e promoção do

engajamento dos diferentes atores:

○ Órgãos ambientais, sociais e de

desenvolvimento econômico dos

municípios no território e entorno.

○ Sociedade civil e assentados.

○ Setor produtivo - pequenos e

grandes empreendimentos.

○ Pesquisadores especializados nas

espécies e nos biomas.

Oficina Preparatória

Entre junho e julho de 2022 foi realizada a
Oficina Preparatória do PAT Veredas
Goyaz-Geraes. Durante este período contou-se
com a presença de especialistas de várias
organizações, universidades e institutos de
pesquisa durante a elaboração do material
técnico necessário para balizar a etapa
seguinte, que trata da proposição de ações de
conservação no território. As organizações
participantes foram: Aliança da Terra,
CNCFlora/JBRJ, ICMBio, IEF (BH, Noroeste,
CBHPARACATU, URFBIO NOROESTE-Unai-MG),
IFG, Moliver Ambiental, Meandros Ambiental,
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Município Nova Roma, Prefeitura Cristalina,
Prefeitura de Iaciara - Secretaria de Meio
Ambiente, Prefeitura São João d'Aliança,
Prefeitura VILA BOA, Sec. Municipal. de Tur. e
Cult. Formosa, Sec. Mun. Ambiente de
Ipameri-GO. Especialista em mamíferos,
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de
Catalão/GO, SEMA Campo Alegre, SEMA Nova
Roma, Semad (GO), Semad - Ecologia / Anuros/
Criação e Manejo de UCs, UnB, Vallie,
WWF-Brasil. A seguir um resumo de suas
principais deliberações:

Limites do território

O território definido em oficina se encontra
dentro do bioma Cerrado e engloba 31
municípios, 16 em Goiás e 15 em Minas Gerais.
Sua área de governança tem área de 64.423.82
km². De norte a sul, são aproximadamente 490
km e de leste a oeste, 410 km. O bioma
predominante é o Cerrado. Sua composição
social perpassa áreas agrícolas, metropolitanas
(maioria de pequenas cidades) e
assentamentos. O território engloba ao todo 18
Unidades de conservação,

Legenda:

■ Território final do PAT Veredas Goyaz-Geraes.
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Espécies-alvo

O alvo de conservação do PAT são nove
espécies-alvo distribuídas pelos grupos: um
mamífero, um invertebrado água doce, três
peixes e quatro plantas. Os dados de
ocorrência e do estado de conservação das
espécies foram fornecidos pelos órgãos
governamentais responsáveis pela avaliação
da situação de risco de extinção das espécies
da fauna (ICMBio) e flora (CNCFlora) brasileiros.
Apenas a espécie de mamífero não possui
ponto de ocorrência registrado no território.

Os critérios adotados para a definição das
espécies-alvo do PAT Veredas Goyaz-Geraes
foram:

● Espécie identificada na categoria de

risco Criticamente em Perigo (CR)

conforme a classificação das Listas

Vermelhas Nacionais ou Estaduais. Foram

consideradas tanto a edição.

Classificadas como criticamente

ameaçadas (CR) em listas estaduais ou

em lista de publicação iminente ou

vigente (2014).

● Possuir registro de ocorrência (dado ou

ponto).

● Espécie Lacuna, ou seja, espécies em

risco e não contempladas por um

instrumento oficial de conservação. Esta

definição é em conformidade aos

critérios de seleção do Pró-Espécies.

● Espécie enquadrada em alguma

categoria de risco conforme a

classificação das Listas Vermelhas

Nacionais ou Estaduais (Criticamente

em Perigo (CR), Em Perigo (EN),

Vulnerável VU), e protegidas por algum

instrumento de conservação fragilizado

e/ou em vias de ser finalizado.

Espécies beneficiadas

Um total de 367 espécies foram classificadas
como beneficiadas pelo PAT Veredas
Goyaz-Geraes. Destas 207 são da fauna e 160
da flora. Assim como nas espécies-alvo, os
dados utilizados foram fornecidos pelos órgãos
governamentais responsáveis pela avaliação
da situação de risco de extinção das espécies
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da fauna (ICMBio) e flora (CNCFlora) brasileiros.
Os critérios adotados para a definição das
espécies beneficiadas deste PAT foram:

● Espécie enquadrada em alguma

categoria de risco conforme a

classificação das Listas Vermelhas

Nacionais e Estaduais ou classificada

como Quase Ameaçada.

● Possuir registro de ocorrência (dado ou

ponto).

Oficina de Elaboração

A Oficina de elaboração contou com a
presença de especialistas de várias
organizações, universidades e institutos de
pesquisa durante a elaboração do material
técnico necessário para balizar a etapa
seguinte, que trata da proposição de ações de
conservação no território.

Devido à pandemia da Covid-19 (Coronavírus)
a oficina foi toda planejada para ocorrer de
modo remoto com emprego de plataformas e
tecnologias digitais de trabalho. Durante o

esforço de elaboração de cada um dos
produtos principais da oficina, foi adotado um
ciclo de atividades assíncronas individuais para
leitura e elaboração de propostas em
ferramentas colaborativas. Posteriormente,
foram realizadas reuniões virtuais síncronas com
até 3h de duração, cujo objetivo foi
pontualmente dialogar sobre os dissensos e
pontos de alinhamento conceitual.

A agenda das atividades realizadas se
desdobrou entre os dias 10 de junho a 1º de
agosto de 2022. A dinâmica de trabalho foi
estruturada com uma reunião semanal – toda
quinta-feira – e atividades assíncronas nos
intervalos. Neste ínterim os organizadores
ficaram encarregados por:

● Monitorar e incentivar as contribuições

dos participantes.

● Oferecer apoio técnico no uso da

ferramenta e acesso a conteúdos.

● Prestar esclarecimentos técnicos.

● Ajustar as ferramentas de trabalho.
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Figura 2: Fluxo de trabalho.
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As reuniões síncronas, detalhadas mais adiante,

ocorreram nas datas:

● Reunião preliminar - representantes dos
municípios - 10/06 das 9h às 12h.

● Reunião 1 - 13/06 das 9h às 12h.
Abertura e apresentação da plataforma

e da equipe.

● Reunião 2 - 20/06 das 9h às 12h.
Produto ciclo 1: Início dos trabalhos.

● Reunião 3 - 20/06 das 9h às 12h.
Produto ciclo 2: Objetivos e Prioridades.

● Reunião 4 - 04/07 das 9h às 12h.
Produto ciclo 3: Matriz de Planejamento.

● Reunião 5 - 07/07 das 9h às 12h.

● Reuniões com os articuladores das ações
- de julho a agosto.

● Reunião 6 - 06/09 das 9h às 12h.
Produto ciclo 4: Resultados.

Durante o período de recesso do meio de ano,
as atividades tiveram de ser suspensas por falta
de quorum dos participantes.

No período que se estende da reunião 5 até um
mês após a reunião 6, foram realizadas uma
série de pequenas reuniões em conjunto com
os articuladores e colaboradores de ações
específicas, de modo a detalhar a matriz de
planejamento.

Figura 3: Gestão do conhecimento no projeto.
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A composição das plataformas e ferramentas

de trabalho foi estruturada em 4 camadas a fim

de propiciar a gestão do conhecimento

construído ao longo das atividades, são estas:

I. Base de conhecimento: repositório de

informações e dados armazenados em

diretório na nuvem Google Drive com

arquivos nos formatos texto; imagens;

vídeos, aplicativos e mapas. As

informações são organizadas e

compartilhadas de forma

descentralizada por e para o grupo.

II. Gestão dos trabalhos: o monitoramento

e controle da produção de

conhecimento foi feito por meio da

plataforma Google Classroom para a

facilitação das atividades dos

participantes. A gestão ágil da equipe

de organização usou o Trello.

Comunicação: as reuniões síncronas

foram realizadas na plataforma Google

Meet nos dias e horários pactuados.

III. Trabalho: foram customizadas

ferramentas para facilitar a elaboração,

levantamento e compartilhamento do

conhecimento nos formatos Google

Docs (planilhas, documentos de texto e

mapas interativos).

Objetivo do trabalho
Construção de um plano de ação para
conservação das espécies criticamente
em perigo de extinção e atualmente
sem nenhuma estrutura de proteção
(CR lacuna) no território.
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Figura 4: Produtos.

As etapas de trabalho realizadas foram:
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Figura 5: Principais entregas.

O detalhamento das atividades realizadas em
cada ciclo é apresentado na sequência deste
relatório.
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CICLO 1 - Abertura

A apresentação completa desta reunião está
disponível na seção Anexos deste relatório.

Dia 1
10/05 das 9hs às 12hs

O primeiro ciclo, inaugural da Oficina de
Elaboração do PAT Veredas Goyaz-Geraes,
inicia-se com a recepção dos participantes
pela equipe de moderação e a apresentação
individual dos integrantes. Durante as
boas-vindas, Caio Cesar (Semad - GO) ressaltou
a importância do envolvimento internacional,
dos estados e dos municípios na elaboração do
projeto, dando ênfase a este último, por sua
articulação mais direta no território, onde as
ações serão implementadas.

Janaina Aguiar (IEF - MG), seguindo a fala de
Caio César, também enfatizou a relevância da
participação dos municípios, uma vez que estes
possuem uma visão em escala regional/local
sobre a realidade do território e o que de fato é
capaz de ser posto em prática, no que diz
respeito às propostas e implementação de

ações, que visem a conservação das espécies.
Além disso, os municípios detêm o
conhecimento sobre que ações já existentes no
território, podem ser sinérgicas com os objetivos
do PAT. Os municípios teriam ainda, o
entendimento sobre quais atores locais teriam a
possibilidade de auxiliar na execução das
ações determinadas para o projeto.

Portanto, a primeira reunião objetivou introduzir
os planos do PAT Veredas Goyaz-Geraes aos
participantes, principalmente àqueles que não
integraram a oficina de preparação, assim
como convidar os municípios a compor a
equipe de elaboração do PAT.

Seguidamente as falas de acolhimento, as
ferramentas, plataformas e fluxo de trabalho
que serão adotados durante a fase de
elaboração foram apresentados, junto aos
acordos de convivência, dando ênfase a
importância da colaboração e fundamen-
tação dos conhecimentos trocados entre os
atores, seja de forma síncrona ou assíncrona.

Após as instruções iniciais, o projeto
Pró-Espécies – Todos Contra a Extinção - foi
contextualizado, assim como os limites do
território, espécies e vetores de pressão que
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compõem o PAT Veredas Goyaz-Geraes. Os
critérios utilizados para a determinação destes
fatores durante a oficina preparatória, foram
juntamente explanados. Por último, foi
ressalvada a autonomia dos atores para
engajar parcerias, levantar dados recentes e
buscar fontes adicionais de recursos para o
projeto, visando assim um comprometimento
realista e efetivo para o PAT.

Ao final dos alinhamentos, a primeira atividade
colaborativa foi iniciada. A dinâmica teve
como objetivo levar os representantes dos
municípios a identificarem oportunidades em
suas respectivas regiões, que poderiam ser
somadas ao PAT. A equipe de moderação
apresentou alguns exemplos aplicados em
outros PATs para que os municípios
reconhecessem ações semelhantes em seus
territórios ou apontassem melhorias que
adequassem os exemplos para suas
localidades.

As ações e oportunidades apontadas como de
possível viabilidade para os municípios, assim
como sugestões propostas pelos representantes
dos municípios, foram as seguintes:

● Capacitação de equipes de
licenciamento e monitoramento em

análise de processos de mineração,

barramento, loteamento, agropecuária

e aquicultura: municípios de Iaciara

(agropecuária e barramento em

expansão), Nova Roma, Ipameri

(previsão do início de licenciamento

ambiental em agosto de 2022 em todo

território do município), Campo Alegre e

Catalão (voltado para atualização das

capacitações e trabalhar análises de

qualidade hídrica).

→ Silas José Cristão (SEMMAC/GO)

sugeriu que o projeto incorporasse

ações que visassem a qualidade

hídrica, em toda extensão do

território do PAT, devido a ampla

gama de processos e atividades

que utilizam o recurso, tais como

as monoculturas e sua relação

com o uso de agrotóxicos e

contaminação dos corpos

d’água. De acordo com ele, isso

seria vital para questões que vão

nortear a conservação das
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espécies animais e vegetais.

● Disponibilização de informações sobre as

espécies alvo do PAT e articular sua

inclusão nos termos de referência dos
processos de licenciamento dos órgãos

licenciadores municipais do território:

municípios de Unaí e Ipameri.

→ Paulo Machado (Sema) sugeriu a

inclusão de cursos ou materiais de

capacitação para a identificação

das espécies contempladas pelo

PAT, principalmente de plantas,

não só para os órgãos

licenciadores, como também

para o meio de consultoria

ambiental.

● Atuação em parcerias com órgãos de

Extensão Rural para capacitar produtores
em boas práticas de produção:
município de Iaciara.

→ Willianson Douglas Salles (Semati -

GO) mencionou a existência de

uma parceria entre a Secretaria

do Meio Ambiente e o Serviço

Nacional de Aprendizagem Rural

(Senar). Aproximadamente sete

técnicos da instituição privada

dão suporte à capacitação e

atualização de técnicas rurais

qualificadas, para profissionais da

Secretaria do Meio Ambiente.

Willianson sugeriu ainda, que o

SENAR poderia atuar capacitando

produtores rurais em boas práticas

de produção no município de

Iaciara, principalmente no

contexto dos recursos hídricos e

processos erosivos.

● Desenvolvimento de novos artesanatos
por meio de oficinas, incorporando a

identidade local, com a utilização de

espécies não ameaçadas, promovendo

o fortalecimento do associativismo e
cooperativismo: Município de Campo

Alegre.

→ Angélica Daiane Lemos do Prado

(SEMA/MG) citou sobre uma
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possível colaboração do

município com a Secretaria de

Assistência Social, pensando em

integrar pessoas em situação de

vulnerabilidade econômica.

● Estruturação de viveiros de plantas para

produzir mudas das espécies: municípios

de Iaciara e Catalão.

→ Willianson Douglas Salles (Semati -

GO) indicou que o município de

Iaciara está em processo de

implantação de um viveiro, e

apontou a possibilidade da

produção de mudas das espécies

de plantas ameaçadas do

projeto.

→ Pedro Vale (IEF - MG) propôs a

procura de colecionadores,

universidades e instituições

capazes de praticar uma

exploração voltada à

conservação. Os viveiros

contendo estas espécies seriam

produtivos e informativos a

respeito da biologia, reprodução

e manejo do grupo,

conhecimentos que poderiam ser

aplicados posteriormente na

conservação in situ. De acordo

com ele, a espécie-alvo

Plesiophysa dolichomastix, um

caramujo-de-água-doce, poderia

ser de fácil cultivo em aquários,

levando em conta suas

necessidades biológicas.

● Apoiar os municípios na criação de UCs

municipais e estimular a criação de
Reserva Particular do Patrimônio Natural
(RPPN), subsidiando-os com as

informações sobre áreas prioritárias e

espécies ameaçadas dentro do território:

município de Ipameri.

→ Paulo Machado (Semai - GO)

falou que áreas no município que

não apresentam empecilhos para

serem desmatadas,

potencialmente o serão. Portanto,
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a criação de unidades de

conservação nos municípios e

principalmente o incentivo a

criação de RPPNs, seriam vitais

para a conservação.

● Ministrar treinamentos para equipes dos

municípios sobre o monitoramento de
queimadas: municípios de Iaciara, Unaí e

Campo Alegre.

A segunda rodada da dinâmica, centrou-se na
identificação, por parte dos municípios, sobre
possíveis oportunidades e ações presentes nos
territórios, que fossem sinérgicos com o projeto.
Essa identificação foi promovida por meio das
questões indicadas abaixo:

1. Quais os principais problemas

socioambientais dos municípios?

2. O que poderia melhorar para a

população local, se este problema fosse

mitigado?

3. Quais ações devem ser implementadas

para alcançar esta situação positiva?

4. Quais as principais iniciativas que

ocorrem no município?

5. Quais os resultados positivos esperados?

6. Quais ações no PAT poderiam contribuir

para o alcance desse resultado?

Silas José Tristão (Semmac - GO) apontou o
lançamento de resíduos sólidos em locais
inadequados (construção e domésticos) como
um exemplo, dentre a ampla gama de
problemas socioambientais, presentes no
município de Catalão. O desenvolvimento de
políticas públicas de incentivo para as
cooperativas locais, tais como usinas de
reciclagem de resíduos da construção civil e
cooperativa de catadores, poderiam promover
uma relação de “provedor-pagador”, na qual
o fabricante possuiria boas práticas de
destinação dos resíduos gerados por sua
produção.

Além disso, ações que visem o fortalecimento
da fiscalização e monitoramento da
destinação destes resíduos (a distribuição de
renda para as cooperativas também poderia
atuar neste fortalecimento), poderiam ser
implementadas para a mitigação deste
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problema. Ainda a respeito dos resíduos sólidos,
José de Paula Martins (IEF URFBIO
NOROESTE/MG) mencionou a implantação da
logística reversa de resíduos sólidos em todos os
municípios do Noroeste. Nesta ação, os
municípios destinam seus resíduos para Unaí
onde são devidamente tratados. Esta iniciativa
pode ser adequada e aplicada nos outros
municípios.

O engenheiro agrônomo também citou a
existência de iniciativas voltadas a educação
ambiental em escolas estaduais, municipais e
em núcleos rurais no estado de Minas Gerais,
que podem ser mobilizadas a contribuir de
forma sinérgica com o PAT, em Unaí e regiões
que estejam dentro da área de atuação do IEF
NOROESTE.

Angélica Daiane Lemos (UFG) colocou a
cultura de manejo inadequado do fogo como
algo que impacta negativamente, tanto as
áreas naturais como as regiões antropizadas,
sendo neste último em um contexto de saúde
pública. A redução de extensas áreas naturais,
consumidas pelas queimadas, aumentam o
contato entre a população e animais silvestres,
portadores naturais de micro-organismos. Em

um contexto evolutivo, estes animais estão
adaptados a presença de espécies de vírus,
bactérias, fungos e príons em seus organismos,
por exemplo, que não são naturais para os
seres humanos.

Com a redução de oferta de recursos pela
ausência de seus habitats, os animais silvestres
passam a buscá-los nas cidades ou aumentam
suas áreas de exploração, elevando assim seu
contato com a população, e possivelmente se
tornando vetores de novas doenças humanas.
Sendo assim, a criação de políticas públicas e a
educação ambiental, poderiam ser ações que
reduzissem as queimadas ilegais e de manejo
inadequado, reduzindo a perda de espécies e
o contato destas com a população ao
preservar seus ambientes.

Paulo Machado (Semai - GO) colocou a
conversão sem critérios de áreas para lavoura
(degradação), como um dos principais
problemas socioambientais do município de
Ipameri. Esta atividade impacta negativamente
as áreas de conservação no território do
município, sendo assim, o desenvolvimento de
ações para a criação de áreas que visem a
conservação, poderia mitigar a conversão de
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áreas naturais em lavouras. Muitos municípios
apontaram este problema como sendo de
ocorrência em seus territórios.

Ao final da dinâmica, a equipe de moderação
solicitou a colaboração assíncrona dos
participantes na continuidade da atividade,
sugerindo novas propostas de ação e
identificação de outras oportunidades que
sejam sinérgicas com o PAT Veredas
Goyaz-Geraes.

DIA 2
13/06 das 9hs às 12hs

A segunda abertura da oficina de elaboração,
agora com todos os participantes convidados,
objetivou a priorização dos vetores de pressão
já identificados, que ocorrem no território, e
afetam as espécies-alvo em uma perspectiva
pontual. A reunião foi aberta com a recepção
dos participantes pela equipe de moderação,
e a apresentação dos integrantes, por meio de
uma dinâmica realizada na plataforma Padlet.

O exercício foi constituído em quatro rodadas
de apresentação, na qual houve inicialmente a
separação aleatória dos integrantes em duplas,
prosseguindo com a adição de pares, em um
mesmo grupo, a cada fase. Na primeira série,
com grupos formados apenas por duplas, cada
integrante apresenta a si mesmo para o outro,
descrevendo sua área de atuação,
especialidades e capacitações.

Na etapa seguinte, com a adição de outros
dois participantes, totalizando quatro pessoas,
os integrantes passam a apresentar seus
colegas (e não a si mesmos) para os demais.
Na última rodada, todos os membros voltam a
se reunir, reconhecendo ao final da atividade
possíveis colaboradores, cujas especialidades
sejam sinérgicas para o desenvolvimento de
ações no PAT.

Ao final das apresentações, a equipe de
moderação instruiu os novos membros acerca
do uso das ferramentas e o fluxo de trabalho
adotado para a fase de elaboração do plano
de ação territorial.
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Figura 6: Oficina de abertura dos municípios.
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Após as instruções iniciais e a exposição dos
acordos de convivência, as informações
referentes aos limites do território, espécies,
vetores de pressão e os critérios de seleção do
PAT Veredas Goyaz-Geraes, foram novamente
apresentados para a instrução dos novos
membros. Ao mesmo tempo, foi enfatizada a
importância da colaboração e
fundamentação dos dados compartilhados,
independentemente da modalidade de
trabalho. Ao final da fase introdutória, teve-se
por fim início da segunda atividade.

O exercício de matriz de vetores e
oportunidades consistiu, primeiramente, na
separação dos integrantes em dois grupos, um
encarregado das espécies da flora e o outro
das espécies da fauna. Cada equipe deveria
apontar o fator contribuinte, vetor direto, fator
biofísico, localização, descrição dos impactos e
efeitos nas espécies, assim como a priorização
dos vetores de pressão existentes dentro dos
limites do território do PAT.

A cadeia de resultados e o mapa dinâmico
contendo os limites do território e os pontos de
ocorrência das espécies e vetores de pressão,

foram disponibilizados para consulta durante a
realização da atividade.

O exercício foi finalizado na metade da terceira
reunião. Portanto, os vetores apontados
englobam dados disponibilizados no ciclo 2 e 3.

Vetores sinalizados pelo grupo fauna:

● Inserção de espécies exóticas: a
introdução e estabelecimento de
espécies exóticas de moluscos e peixes
no estado de Minas Gerais, a exemplo
de Metynnis maculatus, Oreochromis sp.
e Cichla sp., em corpos d'água na
região, promovem a exclusão
competitiva e predação das
espécies-alvo aquáticas do PAT.

● Secagem de poças para produção
agrícola: a expansão da agricultura
intensiva, especialmente a plantação
de grãos e soja, tem degradado os
ambientes naturais. O aterramento e
drenagem de áreas úmidas com o
licenciamento de pivôs, juntamente a
contaminação de corpos d'água por
agrotóxicos para o cultivo, tem
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impactado negativamente espécies
de peixes da Família Rivulidae,
principalmente Hypsolebias virgulatus,
espécie-alvo cujo único local de
ocorrência conhecido encontra-se no
município de Unaí/MG.

○ O mesmo é válido para o peixe
Simpsonichthys zonatus, espécie
que não é encontrada há mais
de 30 anos. A abertura de
canais de drenagem também
pode interferir no período de
permanência das poças
temporárias disponíveis para a
reprodução dos rivulídeos,
especialmente Hypsolebias cf.
gibberatus no município de
Paracatu (MG).

● Expansão urbana: a construção de uma
ponte entre os municípios de Pintópolis e
São Francisco, no estado de Minas
Gerais, deve atingir duas poças de
ocorrência de Hypsolebias stellatus,
levando a fragmentação de seu habitat
e a diminuição de sua área de
ocorrência. Além disso, a expansão
urbana no entorno da lagoa Formosa, no

município de Formosa (GO), tem poluído
os cursos d'água que possuem
populações do caramujo Plesiophysa
dolichomastix.

● Licenciamento ambiental inadequado:
não há inclusão de peixes da família
Rivulidae como item obrigatório a ser
investigado nas regiões onde tem-se a
previsão de construção de
empreendimentos. Projetos onde está
prevista a supressão de brejos e lagoas
marginais em Paracatu/MG não incluem
estudos sobre impactos à ictiofauna, o
mesmo tem ocorrido em processos de
licenciamento de empreendimentos
agrossilvipastoris. A ictiofauna, especial-
mente os rivulídeos, são  ignorados.

○ Também houve o apontamento
de que a área do PAT como um
todo, apresenta-se bastante
alterada e, aparentemente,
fragmentada, o que pode
comprometer a permanência de
populações de espécies,
principalmente as que possuem
maiores requerimentos em termos
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de área de vida e recursos (ex:
grandes mamíferos). A conectivi-
dade também seria importante
como adaptação a mudanças
climáticas.

● Compactação do solo pela pecuária:
sítios reprodutivos de H. virgulatus e de
ocorrência de Hypsolebias cf. auratus
são compactados pela atividade de
pecuária extensiva no município de
Paracatu/MG. Também tem-se a
possibilidade de atividades extrativistas
nestas regiões de sítios reprodutivos, por
sua proximidade com a rodovia BR-040 o
que ameaça Hypsolebias auratus. A
agropecuária também exerce pressão
em áreas próximas aos sítios de
ocorrência da espécie H. fasciatus.

● Construção de rodovias: tem levado a
fragmentação de habitat e a redução
da diversidade genética no município de
Formosa/GO. O Campo de Instrução,
por exemplo, área militar com mais de
117 mil ha abrange áreas de ocorrência
de todos os grandes mamíferos do
Cerrado. A região está em processo de

isolamento, sendo envolta por rodovias e
áreas convertidas para agricultura e
pecuária. Tendo isto em mente, a
ausência de um planejamento para a
conectividade da paisagem na região,
pode comprometer o deslocamento e
variabilidade genética das espécies com
maior demanda de área de vida (ex:
onça-pintada, onça-parda, cervídeos).

Vetores sinalizados pelo grupo flora:

● Remoção do solo por mineração e
extração de cristais: a extração de
cascalho, areia e quartzo (minerais
voltados para a construção civil), levam
a diminuição da área de ocorrência das
espécies vegetais, afetando
negativamente suas populações.
Diplusodon panniculatus, especifi-
camente, ocorre em áreas planas com
solos quartzíticos próximas à cidade de
Cristalina/GO. Estas jazidas são
exploradas para a extração de cristais,
afetando o tamanho das populações
desta espécie endêmica, cuja
distribuição é restrita.
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Figura 7: Cadeia de impactos da flora.
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Figura 8: Cadeia de impactos da fauna.
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● Desmatamento para agricultura
intensiva: a expansão dos cultivos de
soja, levam à perda de habitat das
espécies D. panniculatus e Diplusodon
retroimbricatus no município de
Cristalina/GO, ocasionando a redução
de suas populações.

● Contaminação do solo por uso de
agrotóxicos: a contaminação de água e
solo por produtos químicos, oriundos do
uso de agrotóxicos, atingem diretamente
as populações de espécies beneficiadas
e seus polinizadores. Isto leva à redução
das populações de ambos os grupos.

● Uso indevido do fogo: a ausência de
informações a respeito dos impactos
causados pelo fogo sobre as
espécies-alvo de plantas, possivelmente
ocasiona prejuízos na frutificação,
polinização e outros distúrbios
fenológicos da flora ameaçada. A falta
destes dados, revelam incertezas no
manejo e práticas voltadas à
conservação. Os estados de Minas
Gerais e Goiás foram ainda apontados
como regiões com histórico frequente de

queimadas, de acordo com dados do
MapBiomas.

● Expansão urbana: o projeto de
canalização do córrego Josefa Gomes,
no município de Formosa - GO, irá
ameaçar algumas espécies de
palmeiras, como o buriti (família das
arecáceas).

● Introdução de espécies exóticas para
agricultura intensiva: as mudanças no
lençol freático das áreas úmidas (como
veredas e campos de murundus), por
conta das práticas de agricultura
insustentáveis desenvolvidas na região,
têm levado ao adensamento de
comunidades vegetais por espécies
arbustivas nativas, e a invasão por
espécies exóticas (ex. Brachiaria sp).

○ O desequilíbrio tem reduzido a
diversidade das comunidades
nativas destas áreas, composta
também por Lessingianthus irwinii e
Lessingianthus eiteni,
possivelmente pela competição
de recursos, como água e
nutrientes no solo. Estes fatores
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podem levar à redução das
populações das espécies.

● Rodovias: Eriope cristale Rizzini ex Harley
ined. (synon. Eriope crassipes Benth.
subsp. cristalinae Harley, 1976) é uma
espécie com distribuição muito restrita
em Cristalina - GO, estendendo-se logo
na divisa com Minas Gerais, na estrada
de Paracatu, onde ocorre em habitats
abertos de cerrado/campo rupestre
sobre solos quartzíticos rasos e cristalinos.

A maioria das coletas foi realizada
próximo às margens das estradas, onde
está sob ameaça de incêndios e
potencial instalação de espécies
exóticas. As populações parecem ser
muito pequenas e compostas por
poucos indivíduos. É uma espécie que
merece esforço de conservação para
garantir sua sobrevivência.

Ao final das deliberações, a reunião foi
encerrada com a solicitação, por parte dos
moderados, para a colaboração assíncrona
dos participantes na continuidade da
atividade, sugerindo novas propostas de
vetores e seus impactos sobre as espécies. Estes

deveriam seguir os critérios instruídos,
atentando-se ao detalhamento do registro da
localização dos vetores. A planilha de
oportunidades também foi disponibilizada para
preenchimento de forma remota.

Os vetores foram priorizados segundo a
metodologia definida pelo WWF, calculada
por meio da soma dos valores de severidade
(peso 2), escopo (peso 2) e irreversibilidade
(peso 1). A prioridade dos vetores varia
conforme a pontuação (p), assim p=20 nos
vetores de máxima prioridade. Ao todo foram
ponderados 23 vetores (10 da flora e 13 da
fauna). Como oportunidades, quatro iniciativas
foram identificadas:

● COPABASE (Cooperativa de Agricultura
Familiar Sustentável com Base em
Economia Solidária) -

● COOPERVAL (Cooperativa Mista do Vale
da Esperança)

● Rede de atores em Brasilândia de Minas
● Caminho dos Veadeiros (CV)
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CICLO 2 – Objetivos e
prioridades
DIA 3
20/06 das 9hs às 12hs

A terceira reunião de elaboração do PAT
Veredas Goyaz-Geraes, em primeira instância,
deu continuidade à dinâmica da matriz de
vetores de pressão, fechando esta atividade.
Durante a arguição da priorização dos vetores
pelos participantes, os parâmetros a respeito da
conectividade da paisagem, detalhamento do
registro de localização dos vetores e o grau de
irreversibilidade, originaram dúvidas entre os
integrantes.

Em relação a conectividade, a variedade de
fatores que interferem de forma conjunta e/ou
individual sobre a conectividade da paisagem
(agricultura, pecuária, rodovias, etc), segundo
os participantes, torna difícil a especificação
dos impactos no território. Da mesma forma, no
que trata-se o detalhamento dos registros de
localização dos vetores, tem-se uma variedade
de casos em que o registro pode ser mais geral,

quando relativo a regiões extensas, ou mais
específicos. No entanto, foi instruído aos
integrantes que estes delineassem os vetores de
forma específica, neste primeiro momento,
antes de propor ações diretas.

No caso das dúvidas a respeito da classificação
de vetores como irreversíveis, este parâmetro foi
interpretado como uma forma de classificação
que seria pouco atrativa para o financiamento
de ações de mitigação e/ou restauração, uma
vez que impactos cujas consequências são
irreversíveis, seriam retiradas como prioridades
de investimento.

Entretanto, a classificação utilizada pela IUCN
tem como intuito estabelecer prioridades nas
ações futuras, conforme a gravidade, a
velocidade de degradação dos habitats e as
possibilidades de sobrevivência das espécies.
Não significando assim, que as medidas com
menor pontuação de prioridade seriam
esquecidas.

Ao final dos esclarecimentos, a segunda parte
da reunião centrou-se no levantamento de
ideias sobre oportunidades, medidas de
conservação e novos vetores de pressão. Os
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participantes foram convidados a imaginar um
futuro possível e otimista sobre o território,
dentro de 5 anos, refletindo sobre os estados
subsequentes dos vetores de pressão, do
engajamento dos atores e o nível de
conservação das regiões e das espécies.

As sugestões deveriam ser pensadas em
formato de notícias e/ou divulgação sobre o
PAT, para uma edição especial de uma revista
a respeito da biodiversidade. Esta prática
visava uma escrita objetiva e clara sobre os
fatores (ações, medidas, vetores, etc)
associados ao projeto e seus objetivos,
contando a história de construção do PAT
Veredas Goyaz-Geraes.

Ao final da reunião, a equipe de moderação
introduziu o protocolo SMART, que seria
aplicado na construção dos objetivos gerais e
específicos do PAT, no encontro seguinte. As
propostas deveriam respeitar os critérios do
acrónimo da sigla inglês: Specific (específico),
Measurable (mensurável), Achievable
(alcançável), Realistc (relevante) e Time-based
(tempo limite). Tal método é amplamente

utilizado para validar objetivos e aumentar a
efetividade de planejamentos.

CICLO 3 – Matriz de
planejamento
DIA 4
27/06 das 9hs às 12hs

A quarta reunião da oficina de elaboração
visou a definição dos objetivos gerais e
específicos, que devem ser atribuídos ao PAT
Veredas Goyaz-Geraes, por meio de propostas
que atendam o protocolo SMART. O objetivo
geral deveria descrever uma mudança positiva
na conservação das espécies ou ambientes,
sendo uma resposta ao principal problema
apontado e/ou que o plano pretende
alcançar. Também deveria ser uma perspectiva
compartilhada de médio a longo prazo,
refletindo um estado ou condições possíveis de
execução em cinco anos.
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Figura 7: Painel da visão de futuro.
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No que se refere aos objetivos específicos, estes
precisam contribuir decisivamente para o
alcance do objetivo geral, sendo resultados
concretos e intermediários para a superação
e/ou minimização das ameaças à
conservação. Da mesma forma, deveriam ser
mensuráveis e exequíveis dentro do tempo
determinado para o ciclo de gestão do plano
(máximo de 5 anos). Já as ações, deveriam ser
práticas voltadas para o alcance dos objetivos
específicos, buscando reverter as ameaças a
ele associadas. Estas devem ser, assim como os
demais conceitos, específicos, mensuráveis,
relevantes, exequíveis e observáveis (seus
efeitos) dentro do tempo determinado para o
ciclo de gestão do plano, assim como estar
situadas dentro da esfera de atribuições e
competências dos participantes da oficina de
elaboração.

A visão de efeito das ações poderia ser
reconhecida através da manutenção dos
serviços ecossistêmicos, definido (de forma
geral) como os benefícios fornecidos pelos
ecossistemas aos seres humanos e que
contribuem para manter a qualidade de vida,

dignidade e bem-estar das pessoas (Daily 1997;
MA 2003).

Estes serviços são classificados, de acordo com
a Classificação Internacional Comum de
Serviços Ecossistêmicos (Cices), em três
categorias, sendo estes culturais, de regulação
e provisão. Por último, as ações voltadas para
o alcance dos objetivos específicos, deveriam
seguir as três categorias definidas pela
Conservation Measures Partnership, um
resultado do esforço conjunto entre IUCN e a
OSP. As categorias são separadas, em
tradução livre, em restauração e redução do
estresse-alvo; transformação de
comportamento e redução de ameaças; e
viabilidade.

Após a introdução dos conceitos anteriormente
citados e a reiteração dos acordos de
convivência, pela equipe de moderação,
Fábio Origuela (Meandros) trouxe a reflexão
sobre a importância do envolvimento das
populações com a conservação, em um
contexto socioambiental que não se restrinja à
educação ambiental.
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De acordo com ele, é necessário explicar e
instruir a sociedade a respeito da importância
das espécies para o meio e para o ser humano,
cenário trabalhado pelos serviços
ecossistêmicos. De acordo com ele, é
necessário transformar a comunidade em
gestores e agentes ativos da conservação. O
especialista em ictiofauna, em conjunto com o
também especialista Dalton Nielsen (AQUALUZ
CAMARÃO Ltda) sugeriram a inclusão de atores
com conhecimento em ciências humanas no
PAT, como antropólogos e comunicadores.

Ao final das falas dos participantes, a dinâmica
para a construção dos objetivos e ações teve
início. Uma conferência seguindo os critérios
SMART foi realizada na plataforma Miro, na qual
as sugestões feitas pelos integrantes foram
transcritas e deliberadas. O objetivo geral
definido, foi aumentar, em 5 anos, a
conservação dos habitats, das espécies e da
sociobiodiversidade no território, com
engajamento da sociedade.

A segunda dinâmica, voltada para a
construção dos objetivos específicos, dividiu os
integrantes em dois grupos. Estes deveriam
propor a redação de dois objetivos na primeira

rodada e complementar o que foi escrito pela
outra equipe, na segunda fase.

Ao final dos 20 minutos de atividade, houve a
deliberação das propostas e a decisão dos
objetivos. Quatro eixos temáticos prioritários,
consultados na Conservation Measures
Partnership e decididos pelos integrantes, foram
selecionados e utilizados como base para a
construção dos objetivos específicos.

Os eixos selecionados foram: objetivos para a
conservação (A-1 e 2); Conscientização e
treinamentos (B-3/C-9); Aplicação da lei e
políticas públicas (B-3 e 5/C-7); Pesquisa e
monitoramento (C-8). Objetivos específicos
definidos estão descritos abaixo:

● Mitigação dos vetores de pressão que
afetam as espécies e seus ambientes e
implementação de mecanismos de
proteção, recuperação e restauração
de ambientes naturais.

● Disseminação do conhecimento
socioambiental do território e formação
de agentes multiplicadores.
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● Fomento à criação, estabelecimento e
aplicação de políticas públicas para
conservação, monitoramento e uso
sustentável dos recursos naturais.

● Organização, geração e ampliação de
conhecimento sobre espécies do
território e seus ambientes.

Com o fim da atividade, a equipe de
moderação exibiu a planilha de planejamento
de ações, e orientou os participantes quanto
ao seu preenchimento de forma assíncrona. Os
dados levantados seriam dialogados e
refinados no próximo ciclo.

Por último, foi solicitado que os integrantes
buscassem, dentro de sua rede de contatos,
profissionais das ciências sociais, que pudessem
ser agregados à equipe contribuindo com a
divulgação e ações do PAT.

DIA 5
28/06 das 9hs às 12hs

A penúltima reunião da oficina de elaboração,
deu continuidade ao exercício iniciado, de
forma remota, ao final do ciclo 4. Os
participantes deveriam preencher a planilha de
planejamento com ações que levassem a
efetivação dos objetivos específicos, buscando
reverter as ameaças a ele associadas.

A equipe de moderação reiterou que as ações
deveriam estar de acordo com os critérios do
protocolo SMART. Portanto, o intuito da quinta
reunião, foi definir ações que contemplassem
os objetivos específicos do projeto.

Durante a atividade, a equipe de moderação
disponibilizou as seguintes perguntas, visando
nortear e validar as propostas de ações:

● A ação atende aos objetivos do PAT?

● A ação segue o protocolo SMART?

● A ação está dentro da governabilidade
do grupo?

● A ação é exequível em 5 anos?

● A ação tem impacto positivo na
recuperação das regiões?
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● A ação proposta mitiga ou cessa os
vetores de pressão do território?

Para cada um dos quatro objetivos
específicos, os participantes deveriam
informar o tipo de ação, produto, período
(início e fim), articuladores, colaboradores,
estimativas de custo, local de
implementação da ação e sinergias com
outras iniciativas e oportunidades. Após o
período de preenchimento dos dados, uma
plenária foi realizada para a retirada de
dúvidas, complementação e retirada de
propostas, todas decididas após a arguição
entre os participantes.

Ainda durante a execução da atividade,
algumas sugestões e apontamentos foram
levantados pelos participantes.

● ·O mapeamento dos vetores abrange o
território inteiro, no entanto, a priorização
desconsidera as áreas protegidas.
Exceto o vetor fogo que também ocorre
nas UCs.

● Deliberada a inclusão de Área de
Proteção Ambiental (APA) nas análises.

Justificativa se trata da fragilidade de
sua proteção: A APA do Pouso Alto está
muito fragilizada. Projetos de
conservação na APA, na Chapada, é
urgente esse tipo de iniciativa. Muito
pelo parcelamento das áreas (campos,
áreas úmidas). Sinergia com o projeto
citado pela Franciele (Semad - GO).

● Há a possibilidade de inclusão de novos
dados e realização de novas análises, no
entanto isso depende da rápida
disponibilização dos dados e espaciais e
do respectivo tempo para
processamento.

A respeito da produção de mapas:

● Aryanne Amaral (IIEB) sugeriu a inclusão
de mais uma camada de visualização
das Key Biodiversity Areas (KBAs) no
território.

● João Maurício (Semma-Pla) propôs a
inclusão dos dados de áreas públicas no
mapa, mencionando ainda, que a
Secretaria de Estado da Administração
(Sead - GO) poderia dispor e fornecer os
shapes com estas informações.
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● Por último, Samuel Schwaida (MMA)
sugeriu a produção de mapas que
ilustram a previsão da expansão urbana
na região, através da utilização do
software de modelagem Dinamica EGO.

Com o término da reunião, a equipe de
moderação solicitou a continuidade da
atividade realizada sobre a matriz de
planejamento, por meio remoto. Os
moderadores também instigaram os integrantes
a se candidatarem à articuladores das ações
sugeridas, e/ou que estes indicassem outros
atores para o cargo.

Os últimos encaminhamentos foram
direcionados a CNCFLora, encarregada de
incluir nas análises territoriais as áreas de x; e a
Suelma Ribeiro (ICMBio), incumbida de
disponibilizar as coordenadas de ocorrência de
vetores e plantas ameaçadas no território.

CICLO 4 – Resultados
DIA 6
06/09 das 9hs às 12hs

A reunião final da oficina de elaboração teve
como objetivo repassar todos os resultados
alcançados durante o ciclo de planejamento e
definir a composição de governança do PAT
Veredas Goyaz-Geraes. Em seguida foi
realizada uma breve atividade de integração
em grupos e logo a moderação iniciou uma
apresentação com a retrospectiva do
planejamento do PAT.

Durante esta etapa algumas pendências e
ajustes adicionais na Matriz de Planejamento
foram dialogados, seguem descritos abaixo:

● Encaminhamento da ação de
desenvolvimento de aplicativo para o
banco de ideias. Ainda havia muitos
pontos em aberto e o grupo ponderou
ser mais importante definir uma
governança da gestão dos dados de
ocorrência das espécies de rivulídeos.
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Figura 7: Oficina resultados.
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● O estado de Goiás está a desenvolver
um aplicativo para denúncias
ambientais (inclusive para delitos
envolvendo as espécies silvestres) aberto
para a comunidade e agentes públicos.

● O objetivo voltado para disseminação
de conhecimento, por sua natureza
transversal aos demais objetivos, foi
retirado e suas ações de capacitação e
divulgação redirecionadas aos demais
objetivos e atividades gerenciais.

● Como reflexo da redução do número de
objetivos específicos, o objetivo 2 teve
sua redação alterada para: “Geração,
sistematização e disseminação de
conhecimento sobre as espécies do
território e seus ambientes”.

● A ação “Fomentar, em Minas Gerais, a
adoção de boas práticas ambientais no
contexto produtivo dos imóveis rurais
inseridos no território, por meio de de
ações de capacitação, extensão rural e
assistência técnica” (inicialmente no
objetivo 2 - antigo) foi incorporada na
ação “Implementar o Programa de
Regularização Ambiental (PRA) em
unidades demonstrativas nas áreas de

ocorrência de espécies do PAT em Minas
Gerais” (objetivo 3 - novo).

● A ação “Propor Termo de Referência
para inventariamento e monitoramento
das espécies-alvo e beneficiadas”
passou a envolver tanto a flora como a
fauna.

Em seguida o grupo deliberou sobre a
formação do Grupo de Assessoramento
Técnico (GAT): Janaína Aparecida Batista
Aguiar (IEF - MG), Gabriela Cristina Barbosa Brito
(IEF - MG), Carlos Teixeira (IEF - MG), Caio Sousa
(Semad - GO), Franciele (Semad - GO), Marcio
Verdi (CNCFlora/JBRJ), Maria Rita de Cascia
Barreto Netto (ICMBio), Fabio Origuela de Lira
(Meandros Consultoria Ambiental), Bruno
Machado Teles Walter( Embrapa), Lidiane
Carvalho de Campos (FIEMG), Gabriela Rincon
Ligoski (Prefeitura de Cristalina), Marcos
Schiewe (IFG), Samuel Schwaida (MMA).

Sobre a espécie do Juscelinomys candango, o
grupo se comprometeu a fazer uma outra
tentativa para encontrar um especialista em
pequenos roedores com disposição para
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realizar as expedições de campo voltadas ao
registro de ocorrência da espécie.

A reunião foi encerrada com o agradecimento
pelo tempo investido e trabalho realizado por
todos os participantes.

RESULTADOS
Os produtos desta reunião estão disponíveis na
seção Anexos deste relatório.

Os produtos elaborados nesta oficina foram
elaborados de forma a alcançar o rendimento
máximo dos dados disponibilizados e
conhecimentos dos especialistas envolvidos.

De maneira geral os participantes se mostraram
bastante engajados nas atividades síncronas,
no entanto, as participações foram menos
intensas nas atividades assíncronas, o que
redirecionou mais tempo nas reuniões para a
realização das atividades. Os principais
resultados alcançado são listados a seguir:

Vetores de pressão

De modo a associar os vetores de pressão aos
seus impactos nas espécies e seus hábitats,
cada um dos vetores foi associado a uma ou
mais causas diretas (impacto negativo). A
fragmentação do habitat, a presença de
espécies exóticas e a secagem de poças foram
as causas diretas mais recorrentes.

CAUSA DIRETA RECORRÊNCIA

Adensamento por espécies
circundantes das veredas e
campos de murundus

1

Compactação do solo 3

Contaminação do solo 1

Cursos d'agua poluídos 1

Desmatamento 1

Fragmentação de habitat 5

Presença de espécies exóticas 4

Queimadas descontroladas 1

Remoção do solo 2

Secagem de poças 4
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Legenda:

■ Irreversível (8 vetores)
■ Reversível (13 vetores)
■ Tecnicamente reversível (2 vetores)

Gráfico: Priorização do impacto dos vetores nas
espécies.

Os vetores identificados são graves. Mais da
metade dos vetores identificados (13) são
considerados reversíveis, grande parte (8) são
irreversíveis e requerem ações imediatas.
Apenas 2 foram considerados tecnicamente
reversíveis.

Visão de futuro

A visão final foi ilustrada com uma montagem
de uma revista com várias matérias de
destaque seus principais elementos são
descritos a seguir:

● Título da revista: Inova Brasil

● Chamada principal: Santo de casa faz
milagre! Uma rede que uniu o governo
federal e os governos de Goiás e Minas
Gerais, prefeituras e a sociedade civil,
deram um legado para os próximos 20
anos.

● Imagem: Santo São Francisco

● Chamadas secundárias:

○ CORREDOR ECOLÓGICO: o
corredor ecológico da Serra do
Paranã é reconhecido e
protegido;

○ NOVAS REGRAS: o licenciamento
ambiental passa a considerar as
espécies-alvo do PAT em suas
ações;
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Figura 8: Visão de futuro inspiradora elaborada
em formato de revista.
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○ POUPANÇA DE ÁGUA: o risco de
racionamento de água foi
reduzido com a criação de novas
unidades de conservação para
proteção das áreas úmidas;

○ TURISMO ECOLÓGICO: o
sentimento de pertencimento do
território e sensibilização
ambiental, foram desenvolvidos
através do uso público (trilhas de
longo curso);

○ ECONOMIA VERDE: os
empreendimentos sustentáveis
atuam na conservação das
espécies;

○ EMPREENDEDORISMO VERDE:
empresas regionais financiam
ações de conservação no
território;

● Manchetes:

○ É FOGO: brigadas voluntárias
estão capacitadas e equipadas
nos municípios do PAT;

○ SALA DE AULA AO AR LIVRE: plano
pedagógico dos estados fala da
importância das áreas úmidas em
MG e GO;

○ NOSSO FUTURO É VERDE: alunos do
ensino médio estão capacitados
na conservação das espécies;

○ INOVAÇÃO CIENTÍFICA: espécies
ameaçadas são propagadas
junto às universidades e institutos
técnicos, para reintrodução a
partir da reconstituição de áreas;

○ CIDADÃO VERDE: espécies são
conhecidas pela população local
e preservadas regionalmente;

DE OLHO: o programa de monitoramento da
biodiversidade tem envolvimento das
comunidades locais (aplicativo).

Objetivos e ações do PAT
Veredas Goyaz-Geraes
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Figura 9: Objetivos do PAT
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A seguir a lista do objetivo e suas ações:

Objetivo 1: Geração, sistematização e
disseminação de conhecimento sobre as
espécies do território e seus ambientes. Este
objetivo apresenta oito ações:

● Uma ação voltada para levantamento e
sistematização do conhecimento
existente.

● Três ações para geração de
conhecimentos sobre as espécies
(ocorrência, variabilidade genética,
estudos ecológicos).

● Duas ações com objetivo de
elaborar/atualizar a lista de espécies
ameaçadas dos estados.

● Uma ação para promover a
aplicabilidade de indicadores de
restauração.

● Uma ação de capacitação de técnicos
de órgãos licenciadores.

Objetivo 2: Mitigação de vetores de pressão
que afetam as espécies e seus ambientes e
implementação de mecanismos de proteção,

recuperação e restauração de ambientes
naturais. Este objetivo apresenta seis ações:

● Uma ação de apoio à formação de
brigada de incêndio.

● Duas ações de mapeamento
(remanescentes de vegetação nativa e
ocorrência de espécie).

● Uma ação para coleta de germoplasma.
● Uma ação de monitoramento da

qualidade da água.
● Uma ação de aplicação e divulgação

do Plano ABC+ Goiás.

Objetivo 3: Fomento à criação,
estabelecimento e aplicação de políticas
públicas para conservação, monitoramento e
uso sustentável dos recursos naturais. Este
objetivo apresenta 11 ações:

● Duas ações de apoio à Implementação
do Caminho dos Veadeiros s.

● Uma ação de apoio à criação de RPPN.
● Uma ação voltada à promoção do

turismo sustentável.
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● Quatro ações relacionadas aos
produtores rurais (CAR, PRA e
Pagamento por Serviços Ambientais).

● Uma ação de licenciamento ambiental.
● Uma ação de avaliação dos impactos

na ictiofauna decorrentes do
barramentos de cursos de água.

● Uma ação junto ao CBHs para
priorização da Avaliação Ambiental
Integrada das bacias hidrográficas do
território do PAT.

Como citado anteriormente, o objetivo
relacionado à disseminação do conhecimento
foi suprimido pelo grupo.

Grupo de Assessoramento
Técnico – GAT

Os componentes do GAT foram convidados
para compor este grupo durante a última
reunião de elaboração do PAT. Alguns
representantes que não puderam comparecer
neste dia, foram convidados posteriormente. A
seguir a lista do GAT:

NOME INSTITUIÇÃO
Janaína Aparecida Batista
Aguiar

IEF - MG

Gabriela Cristina Barbosa Brito IEF - MG

Carlos Teixeira IEF

Caio Sousa Semad - GO

Franciele P. Peixoto Semad - GO

Marcio Verdi CNCFlora/JBRJ

Maria Rita de Cascia Barreto
Netto

ICMBio

Fabio Origuela de Lira Meandros
Consultoria

Bruno Machado Teles Walter Embrapa

Lidiane Carvalho de Campos FIEMG

Gabriela Rincon Ligoski Prefeitura de
Cristalina

Marcos Schiewe IFG

Samuel Schwaida MMA

48 .



ENCAMINHAMENTOS

Avaliação

De maneira geral a oficina se deu em ambiente
cordial com aberturas para diálogos e
colaboração na construção do conhecimento.
Foi observada uma flutuação nas presenças e
engajamento dos participantes nas atividades,
principalmente após o recesso de julho.

Apenas sete participantes preencheram a
avaliação final da oficina e todos eles
avaliaram positivamente (ótimo ou bom) todos
os pontos do levantamento: tempo, dinâmicas
realizadas, atuação dos participantes, equipe
de moderação, resultados alcançados,
organização e logística.

Próximos passos - Consolidação
e início da implementação

Os resultados alcançados pela realização da
oficina de elaboração em ambiente 100%
virtual foram consistentes, alinhados com toda
a base de conhecimento disponibilizada e
apoiado nas bagagens dos participantes. A

estratégia de incorporação das atividades
assíncronas permitiram um maior
amadurecimento das propostas e revisões
posteriores.

Também foi muito proveitoso a integração das
reuniões de detalhamento das ações com as
iniciativas sinérgicas do PAN Bacia do Alto
Tocantins. A realização de reuniões menores,
direcionadas potencializaram maior
amadurecimento das propostas de ações
ações e detalhamento do orçamento.

Logo após a publicação da portaria do GAT os
organizadores devem promover as reuniões
deste grupo e incentivar a integração dos
articuladores com os respectivos colaboradores
das ações. Assim que possível, recomenda-se a
realização de uma devolutiva com os
resultados alcançados aos vários participantes
que se envolveram em alguma das atividades
de planejamento. Esta retomada de contato,
além de respeitosa, também pode ser
estratégica para a formação de uma rede de
atuação em prol dos objetivos do PAT.
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SIGLAS

CNCFlora
Centro Nacional de
Conservação da Flora
vinculado ao JBRJ.

CR
Espécie Criticamente em
Perigo (classificação Lista
Vermelha IUCN).

CR Lacuna

Espécie Criticamente em
Perigo (classificação Lista
Vermelha IUCN) e não
contemplada em nenhum
instrumento oficial de
conservação.

EN

Espécie em perigo, risco de
ser extinta num futuro
próximo (classificação Lista
Vermelha IUCN).

EW
Espécie extinta na natureza
(classificação Lista Vermelha
IUCN).

EX
Espécie extinta
(classificação Lista Vermelha
IUCN).

GEF

Fundo Global para o Meio
Ambiente, do inglês: Global
Environment Facility Trust
Fund.

Ibama Instituto Brasileiro do Meio
Ambiente.

ICMBio
Instituto Chico Mendes de
Conservação da
Biodiversidade.

IEF Instituto Estadual de
Florestas.

IUCN

União Internacional para a
Conservação da Natureza,
do inglês: International Union
for Conservation of Nature's.

JBRJ Jardim Botânico do Rio de
Janeiro.

LC
Espécie segura ou pouco
preocupante (classificação
Lista Vermelha IUCN).

MMA Ministério do Meio
Ambiente.

NT Espécie quase ameaçada
(classificação Lista
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Vermelha IUCN).

NVDI ìndice de vegetação com
diferença normalizada.

OSCP

Padrões Abertos para a
Prática da Conservação do
inglês Open Standards for
the Practice of
Conservation.

OEMA Órgão Estadual de Meio
Ambiente.

PAN

Plano de Ação Nacional
para Conservação de
Espécies Ameaçadas de
Extinção.

PAT

Plano de Ação Territorial
para Conservação de
Espécies Ameaçadas de
Extinção.

Semad

Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e
Desenvolvimento
Sustentável.

SNUC
Sistema Nacional de
Unidades de Conservação
estabelecido pela lei Nº
9.985, de 18 de julho de

2000.

UC Unidade de Conservação.

UEG Universidade Estadual de
Goiás.

UERJ Universidade Estadual do Rio
de Janeiro.

UFG Universidade Federal de
Goiás.

UNB Universidade de Brasília.

Unimontes Universidade Estadual de
Montes Claros.

URFBio Unidade Regional de
Florestas e Biodiversidade.

VU

Espécie vulnerável, caso sua
reprodução e sobrevivência
não melhorem, há risco
elevado de extinção na
natureza em um futuro bem
próximo (classificação Lista
Vermelha IUCN).

WWF
Fundo Mundial para a
Natureza, do inglês: World
Wide Fund for Nature.
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ANEXOS
Clique nos links para acessar.

A. Apresentações das reuniões

B. Painéis colaborativos • Miro

C. Planilha Vetores de pressão

D. Arte Visão de Futuro

F. Mapa estratégico

G. Matriz de Planejamento

H. Estimativa de custos e orçamento

I. Lista de presença nas oficinas

J Avaliação final

Observações:

*Arquivos de acesso restrito aos

organizadores. Necessário login.

**Arquivos de acesso aos participantes

do Google Drive. Necessário login.
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https://drive.google.com/drive/folders/1lt-8C_WcK8PZ6TmkgC8DuTpGuJOp8g1Q
https://miro.com/app/board/uXjVOKcIRCc=/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mNN8-7HZ0fAiykJQnHhstD-R92n-jPF4INLVX8qlAm8/edit#gid=1988156451
https://drive.google.com/file/d/132msqTkiG2sDtIPrz-hcS82BHC1pUV9j/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1ll36M0OCU6ekp1NO-TMUyWtbl3M9J0Du/view?usp=share_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1a4PkEpCOyGjPk2A-Thuc8SoLI7QqlOcyP9x7hWOgPWM/edit#gid=256761310
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HDo7IOkbpz3PEDsw0AWq-RywqnZ6_qnZX6Sj-oowUWo/edit#gid=623785936
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mVDUpu9cQCbbrNUjXIgsq1irgdRFZO9ee8Z17HOKH7c/view#gid=1527506086
https://drive.google.com/file/d/1fxio_bTQG15_isPT3bgrAVXkwzMhcfn-/view?usp=share_link


LINKS
Clique nos links para acessar.

J. Mapa interativo

J. Diretório PAT*.

L. Google Classroom **

Observações:

\*Arquivos de acesso restrito aos

organizadores. Necessário login.

**Arquivos de acesso aos participantes

do Google Drive. Necessário login.
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https://www.google.com/maps/d/viewer?ll=-17.944939282491983%2C-48.034185817737445&z=10&mid=1C8TPSG2XBmQcIGNfjJSwx4HOYTdAQttw
https://drive.google.com/drive/folders/13687OuYYdDXbnzjUu87iN_BPY5HKNLv8beakzIcjkcwESScyYx_90irGBuUf6bBNgkdUAJQe
https://classroom.google.com/c/NDYxMTc0NjE5MDgy?cjc=7abs3y3

