PROGRAMA GRANDE
SERTÃO VEREDAS

Ações Desenvolvidas
Fase 1 - Estudos visando a criação de um Parque Nacional na região dos gerais
situada no noroeste de Minas Gerais. Objetivo principal: Aliar a conservação
de uma importante parcela do bioma cerrado
com o desenvolvimento sustentável da região

Fase 2 – Convênio de Parceria com o IBAMA visando a implantação do Parque.
Prioridade: Proteção do Parque e Trabalhos com as comunidades locais visando
o entendimento sobre a importância da existência de um Parque Nacional na região.

Fase 3 – Proteção do Parque (trabalho dos guardas-parques e prevenção e combate aos
incêndios) Integração maior com as comunidades locais: trabalhos na área de saúde e
busca conjunta da solução para a questão fundiária em especial aquelas
ligadas aos posseiros e pequenos proprietários.

Fase 4 – Planejamento de Ações Dentro do Parque e no Entorno: a) Plano de Manejo
do Parque; Plano de Desenvolvimento Sustentável do Entorno em parceria com
as Prefeituras da Chapada Gaúcha e de Formoso; c) Plano de Desenvolvimento
do Assentamento São Francisco (UNB/ UFV / INCRA / FUNATURA / MMA).

Fase 5 – Implementação das Ações Planejadas
No Parque – Proteção; Recuperação/Manutenção de Estradas; Regularização Fundiária;
Educação Ambiental; Uso Público assim que o Parque estiver aberto;
Pesquisa e monitoramento ambiental;

No Entorno – Implementação do PDS (agroecologia,
pecuária orgânica, agroextrativismo, turismo ecocultural); apoio
a implementação de PA São Francisco; Apoio a implementação de RPPNs;
Na região de Influência – Apoio à Implementação de Corredores Ecológicos;
Participar de Fóruns de discussão sobre o desenvolvimento regional

2. Projetos Executados pela FUNATURA e Apoios Recebidos até o Momento
Ano

Projeto

Financiador

Situação

1. 1987/88

Levantamentos na região dos Gerais

SEMA / WWF-US

Concluído

2. 1989/92

Implementação do Parque (Proteção) em parceria com o IBAMA

WWF - US

Concluído

3. 1990/92

Conscientização ambiental

WWF - US

Concluído

4. 1991/92

Demarcação em parceria com o IBAMA

IBAMA/PNMA

Concluído

5. 1990/93

Programa Parques em Perigo / Implementação

TNC

Concluído

6. 1993

Aquisição de Veículo Utilitário

Unibanco/Boticário/TNC

Concluído

7. 1994

Folheto sobre o Parque

Boticário

Concluído

8. 1995/96

Capacitação e Vivência Ambiental

Boticário

Concluído

9. 1996/98

Conscientização / Vídeo

IEF/MG

Concluído

10. 1996/99

Cerrado e Saúde/Livro Plantas do Cerrado

TNC

Concluído

11. 1996/99

Saúde e Meio Ambiente

Pathfinder

Concluído

12. 2000/2001

Prevenção de Incêndios no Parque em parceria com o IBAMA

Embaixada do Japão-Br

Concluído

13. 1998/2003

Avaliação Ecológica Rápida / Plano de Manejo em parceria com o IBAMA

TNC / Boticário / IBAMA

Concluído

14. 1993/2013

Implementação do Parque (Conversão da Dívida Externa para Fins Ambientais) em
parceria com o IBAMA

TNC / Governo Brasileiro

Em execução

15. 2002

Elaboração do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Entorno do Parque em
parceria com as prefeituras de Chapada Gaúcha e Formoso

PROBIO/MMA

Concluído

16. 2003/2004

Implementação do Plano de Desenvolvimento Sustentável do Entorno do Parque em
parceria com as prefeituras de Chapada Gaúcha e Formoso

PROBIO/MMA

Concluído

17. 2001/2004

Implementação de RPPNs no Entorno do Parque

GEF/PNUD

Concluído

18. 2003/2004

Elaboração do Plano de Manejo do Parque Estadual Serra das Araras

IEF/MG

Concluído

19. 2004

Inventário do Patrimônio Imaterial da Comunidade do PA São Francisco

IPHAN

Concluído

20. 2004/2005

Exploração Sustentável de Produtos do Cerrado / Turismo sustentável / Apicultura /
Mandiocultura

SEBRAE / MG

Em execução

3. Aspectos Relevantes da Parceria IBAMA-FUNATURA
3.1 Convênios e Acordos
Em out/1990, foi efetuado o primeiro Convênio, com duração de cinco anos,
que objetivou a execução de atividades vinculadas à implantação do Parque.
(Não envolveu recursos);
Em set/1995, foi assinado um Termo de Cooperação Técnica, com duração
de cinco anos, que objetivou o estabelecimento de atividades no Parque, pelo qual
se entende a participação da Funatura na identificação e na realização de ações
que visem a implementação do Parque, fazendo com que cumpra os objetivos
pelos quais foi criada. As ações objeto deste Termo serão implementadas
conjuntamente através de parceria denominada Co-Gestão. (Não envolveu recursos)

Em dez/2002, foi assinado um Acordo de Cooperação Técnica, com duração
de cinco anos, que objetivou o apoio da Funatura na operacionalização e
implementação do Parque. (Não envolveu recursos).
Observação: Os convênios e acordos assinados não podem ser considerados
como co-gestão. O IBAMA sempre teve a responsabilidade
sobre a direção do Parque.

3.2. Aspectos Positivos
A Funatura, desde antes da criação do Parque até hoje, tem conseguido captar
recursos de fontes diversas. Todas as atividades realizadas pela FUNATURA
foram com recursos captados com outras instituições, que não o IBAMA
(exceto a demarcação do Parque e parte do Plano de Manejo)

Ações importantes foram executadas e o Parque é hoje uma
realidade na região, apesar de haver muito ainda a ser feita;
Trabalho forte com as comunidades locais e bem articulado com várias
instituições que atuam localmente, como as prefeituras, sindicatos, associações,
dentre outras. Neste aspecto, o IBAMA sempre teve uma certa dificuldade de ação,
o que suprido pelo trabalho da FUNATURA;
Reconhecimento por parte da direção do IBAMA sobre a importância do trabalho
da Funatura na implementação do Parque, o que tem proporcionado a execução
de atividades importantes que visam a implementação do Parque;

3.3. Aspectos a Serem Melhorados

Pouco envolvimento de técnicos da DIREC e da GEREX/MG
sobre o trabalho desenvolvido pela FUNATURA.

Política interna no IBAMA sobre as parcerias em unidades de conservação
não são claras. Não há uma filosofia claramente definida sobre a questão.

Inexistência de Recursos Orçamentários do IBAMA para a implantação do
Infra-estrutura prevista no Plano de Manejo
Parque Fechado ao público

4. Medidas Consideradas importantes para Fortalecer Parcerias
em geral entre órgãos de governo e ONGs visando a implementação de UCs
Internalização de conceitos e clarificação de objetivos junto ao corpo técnico
do órgão governamental e das ONGs interessadas
(workshops internos, seminários abertos, etc);
Definição do Modelo de Parceria (ou co-gestão) mais apropriado.

Definir critérios para a seleção de parceiros

Dar ampla divulgação da intenção do Governo em realizar parcerias com ONGs;
Ter como base para a execução das atividades, os Planos de Manejo
ou Planos de Ação Emergenciais;
Estabelecer um sistema eficiente de monitoria e avaliação.
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