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Apresentação 

A situação da população da onça-pintada no Corredor Verde que interconecta o 

Parque Nacional Iguaçu com o Parque Estadual do Turvo, passando na Argentina pelas 

florestas missioneiras da Reserva da Biosfera de Yabotí, o Parque Nacional Iguazu e o 

Parque Provincial Moconá, possui contextos e situação distintos. Enquanto 

informações recentes apontam para uma recuperação e aumento do número de 

indivíduos na Região do Iguaçu, na Região do Salto do Yucumã há insuficiência de 

informações e um indicativo de decréscimo devido ao forte impacto da caça furtiva. 

Essa população de onças ocupa a Ecorregião Florestas do Alto Paraná, no 

âmbito do planejamento do WWF, da qual o Instituto Curicaca participou do desenho 

como convidado do Programa Mata Atlântica do WWF - Brasil. Essa visão tem a forma 

de um Corredor Trinacional, cuja funcionalidade é vital para a conservação da onça-

pintada. Mais tarde, o Curicaca passou a integrar também a Rede do Corredor de 

Biodiversidade do Rio Paraná, promovido pela ONG Mater Natura, onde tem o papel 

de articulador da implantação da porção sul do corredor. Ambos os casos incluem, 

além das áreas protegidas citadas acima, a Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e a 

Terra Indígena Guarita, a Terra Indígena Nonoai Rio da Várzea e a Reserva Indígena 

Nonoai no lado brasileiro.  

Os programas institucionais do WWF e do Instituto Curicaca possuem diversas 

interfaces. Os quatro programas que orientam a atuação do Instituto Curicaca – de 

conservação da biodiversidade e áreas protegidas, de ecodesenvolvimento, de 

educação ambiental e cultura e de políticas públicas e fortalecimento institucional – 

têm na região do Parque Estadual do Turvo um território prioritário. O Programa Mata 

Atlântica do WWF Brasil tem como objetivo principal formular estratégias de 

conservação associadas à criação e ampliação de áreas protegidas e conservadas, 

restauração florestal, engajamento para mudança política e social e conservação de 

espécies. 

Em suas ações de contexto territorial o Curicaca atua em forte parceria com 

universidades, instituições públicas federais, estaduais e municipais, organizações da 

sociedade civil e lideranças locais. Dentre elas, estamos aprofundando a cooperação 

com o WWF - Brasil, agora voltada para a onça-pintada no território do Parque 

Estadual do Turvo e entorno. Assim, foram reunidos parceiros históricos e outros mais 

recentes para juntos levarem adiante esse planejamento colaborativo. Um esforço que 

transcende as fronteiras geopolíticas entre Brasil e Argentina, porque se inspira na 

ecologia da onça-pintada, que nos desafia a ultrapassar os limites. 
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Contextualização ambiental 

Onça-pintada 

A onça-pintada, o maior felino do continente americano e maior predador 

terrestre do Brasil, corre enorme risco de desaparecer do bioma Mata Atlântica. É o 

único representante do gênero Panthera que ocorre no Novo Mundo, onde sua área 

de distribuição vai desde o México, na América Central, abrangendo diversos países da 

parte norte da América do Sul, e tem no conjunto PE do Turvo e PP Moconá o seu 

limite meridional. A espécie está ameaçada em nível global e está em declínio 

populacional (IUCN, 2019). Na América do Sul, estima-se que 50% da população está 

no Brasil, o que nos torna uma região fundamental na preservação deste felino 

(SANDERSON et al, 2002 apud HAAG, 2009). Sua ocorrência tem sido associada à 

presença de água, suficiente disponibilidade de presas e também a uma cobertura 

florestal densa. São animais territorialistas e solitários, capazes de se dispersar de 

forma eficiente por grandes áreas e atravessar até mesmo grandes rios, como o Rio 

Uruguai. A área de vida em geral é maior para machos que para as fêmeas, estima-se 

inclusive uma proporção de 2 para 1, podendo haver sobreposição entre áreas de vida 

de indivíduos de sexos diferentes (HAAG, 2009). Na Mata Atlântica, foi calculado para 

duas fêmeas 212km² de área de vida, enquanto para um só macho, 299km² (SANA et 

al, 2006 apud HAAG, 2009). Quanto a sua dieta, em sua área de distribuição já foram 

registrados mais de 85 espécies diferentes de presas com preferência para mamíferos 

de grande e médio porte (HAAG, 2009). 

Na Mata Atlântica, considerando dados de 2013 como referência, foi estimado 

um declínio populacional de 87 a 90% nos últimos 10 a 15 anos, causado 

principalmente pela perda de habitat, mas também pela caça esportiva e de retaliação 

(BEISIEGEL et al, 2013). A extensão de ocorrência da espécie no bioma está dividida 

entre duas grandes ecorregiões, a Mata Atlântica Costeira e as Florestas do Alto 

Paraná. Nessa segunda ecorregião, as subpopulações restringem-se a áreas semi-

conectadas formando meta-populações (CULLEN et al. 2005), que geneticamente 

foram subdivididas em quatro grupos: Morro do Diabo, Porto Primavera, Ivinhema e 

Corredor Verde (HAAG, 2009). Em 2008, por meio de armadilhamento fotográfico, essa 

subpopulação de onça-pintada do corredor verde, que conecta o PARNA de Iguaçu ao 

PE do Turvo por meio das florestas da Província de Misiones, na Argentina, havia sido 

estimada em 32 indivíduos (PAVIOLO et al, 2008). É para essa subpopulação, que está 

direcionado esse trabalho. Ele abrange a porção sul do território da subpopulação e se 

integra e complementa outro conjunto de iniciativas de conservação da espécie já bem 
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avançadas existentes na porção norte e articulada entre o PARNA de Iguaçu (BR) e o 

PARNA de Iguazu (ARG).  

Para o PE do Turvo, uma síntese recente da história de ocorrências de onça-

pintada reportou que até 2018 houve seis registros de indivíduos, possivelmente cinco 

machos e uma fêmea (DA SILVA et al, 2018). Três deles também foram registrados no 

PP Moconá, reforçando que a onça-pintada atravessa o rio Uruguai. Uma pesquisa 

realizada pelo BiMaLab/UFRGS entre março e julho de 2018, ainda não publicada 

(TIRELLI, 2018 – Ad Doc) registrou três indivíduos machos usando simultaneamente a 

área do parque. Na reunião realizada no PE do Moconá no dia 20 de fevereiro de 2019 

entre a equipe do WWF, do Instituto Curicaca e do MERNR de Misiones, foi relatada a 

caça de um indivíduo em outubro de 2018, no lado argentino e nas proximidades do 

parque provincial. Isso representaria uma redução da população que transita entre as 

duas áreas protegidas. Noutra reunião técnica no PP Moconá, ocorrida em 24 de 

agosto de 2019, os guarda-parques do Turvo e do Moconá relataram mais um evento 

de caça de onça-pintada ocorrido dentro do PE do Turvo em maio do mesmo ano. 

Teria sido nas proximidades do Rio Uruguai, conforme verificamos a campo mais tarde, 

promovido por caçadores da Argentina que estariam atravessando de barco para a 

Unidade de Conservação brasileira. Em um curto espaço de tempo a subpopulação 

teria sofrido uma redução significativa e inaceitável. 

A predominância de indivíduos machos no conjunto de registros históricos, a 

avaliação recente feita pelo BiMaLab e a posição do PE do Turvo como borda 

meridional da área de ocorrência da espécie e da subpopulação do Corredor Verde 

que interconecta o PE do Turvo ao PARNA do Iguaçu (DESDIEZ, A. et al, 2013),apontam 

que pode existir ali um sumidouro. No contexto populacional, pode ser o local para 

machos errantes na busca de novos territórios e que, em dinâmicas de competição e 

busca de presas, podem sair dos limites da Unidade de Conservação e entrar em 

propriedades privadas.  

Corredores ecológicos e conectividade 

Tanto o Corredor Trinacional da Ecorregião do Alto Paraná (DI BITETTI, M.; 

PLACCI, G.; e DIETZ, L. 2003), que abrange porções do Brasil, Argentina e Paraguai 

(Figura 1), quanto o Corredor de Biodiversidade do Rio Paraná (LIMONT et al, 2015), 

que abrange somente porções do território brasileiro (Figura 2), têm no Parque 

Estadual do Turvo um de seus alvos de conservação. Esta área protegida estadual (Rio 

Grande do Sul, Brasil) é dependente da Reserva de Biosfera de Yabotí (Argentina) e 

vice-versa, pois estão justapostos e suas fronteiras coincidem com o curso do Rio 
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Uruguai na sua porção sul, demarcando da mesma forma a fronteira geopolítica entre 

Brasil e Argentina. 

 

 
Figura 2 - Corredor de Biodiversidade do Rio Paraná 
(LIMONT et al, 2015). 

 

As áreas estão inseridas na porção brasileira do bioma Mata Atlântica 

(SEMA/RS, 2005) e na porção argentina da Selva Paranaense (CHATELLENAZ, 2007; 

BERTOLINI, 1999), onde está localizado o maior maciço de Floresta Atlântica de interior 

do mundo.  Garantir o fluxo das espécies nessa área é um grande desafio na gestão 

desses corredores. No lado brasileiro, a conectividade entre o Parque Nacional de 

Iguaçu e o PE do Turvo está totalmente interrompida pela ocupação do solo com 

culturas agrícolas. A conexão se dá, de fato, pelos grandes remanescentes da floresta 

missioneira, na Argentina, formando quase um maciço contínuo que garante a 

persistência de espécies de aves e mamíferos de médio e grande porte ameaçados, 

como a onça-pintada (Panthera onca), puma (Puma concolor), anta (Tapirus terrestris), 

Figura 1 - Ecorregião do Alto Paraná – Brasil, 
Argentina e Paraguai - Corredor Trinacional. 
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queixada (Tayassu pecari), harpia (Harpia harpyja) e uiraçu-falso (Morphnus guianensis 

O PE do Turvo também está isolado em relação a outros remanescentes florestais 

localizados no Rio Grande do Sul, possuindo uma frágil, mas importante conexão com 

a Terra Indígena Guarita, a Terra Indígena Nonoai Rio da Várzea e a Reserva Indígena 

Nonoai. 

Parque Estadual do Turvo e Parque Provincial Moconá 

O Parque Estadual do Turvo possui 17.491,40 ha e está localizado no noroeste 

do estado do Rio Grande do Sul, no município de Derrubadas. Limita-se ao norte com o 

estado de Santa Catarina, o Rio Uruguai, a província argentina de Misiones e o PP 

Moconá. Preserva uma significativa amostra da Floresta Estacional Decidual, o último 

grande fragmento desse tipo vegetacional no Rio Grande do Sul (IRGANG, 1980).Foram 

descritas 5 formações vegetais com 727 espécies, distribuídas em 121 famílias. As 

formações são de Selva, Campestre, Lajeados, Banhados e Formações Antrópicas 

(BORTOLINI, 1999). Conforme o Plano de Manejo, dentre seus principais desafios está 

a necessidade da conexão com as extensas áreas de florestas do território argentino, 

relativamente contínuas até o Parque Nacional do Iguaçu, o controle da atividade 

ilegal de caça e desmatamento, da contaminação de cabeceiras por agrotóxicos e 

resíduos urbanos e da pressão turística sem planejamento (SEMA/RS, 2005). A unidade 

de conservação também é zona núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, no 

limite oeste da porção que se estende pelo Rio Pelotas e Uruguai desde o Litoral 

Atlântico. 

O Parque Provincial do Moconá possui 999 ha, está situado na cidade de San 

Pedro, província de Missiones (Argentina) e se encontra dentro da Reserva da Biosfera 

de Yabotí, com 236.313 ha.  Seu limite sul e sudoeste é o rio Uruguai, onde faz 

fronteira com o PE do Turvo, e está sob responsabilidade do Ministerio de Ecología y 

Recursos Naturales Renovables da La Provincia de Misiones. A grande motivação da 

criação do Parque foi a presença dos “Saltos de Moconá”, expressão argentina 

equivalente ao Salto do Yucumã, mas a sua importância é entendida como crítica sob o 

ponto de vista da conexão entre o PE Turvo e a RB Yabotí. Hoje a área do Parque se 

encontra em bom estado de conservação, com presença de espécies de grande porte e 

diâmetro, como a canafístula (Peltophorum dubium), grapia (Apuleia leiocarpa) e cedro 

(Cedrela fissilis), além da presença de espécies bandeira como o carpinteiro-cara-

canela (Dryocopus galeatus), que não é registrada oficialmente no PE Turvo 

(BORTOLINI, 1999), a harpia (Harpia harpyja) e a própria onça-pintada (Panthera onca). 

Essa Unidade de Conservação está bem ativa em atividades de turismo. Seus 999 ha do 

PP Moconá encontram-se em um ótimo estado de conservação da vegetação nativa 
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por haver permanecido inacessível por muitos anos e, posteriormente, haver sofrido 

apenas exploração seletiva de madeira. Hoje se sabe que a sua conservação depende 

das imensas áreas que o cercam, a RB Yabotí e o PE Turvo (BORTOLINI, 1999). 

As Reservas de Biosfera  

As Reservas de Biosfera são, de acordo com a UNESCO, “áreas de ecossistemas 

terrestres e costeiros, internacionalmente reconhecidas dentro da estrutura do 

Programa MAB (O Homem e a Biosfera). Essas áreas são escolhidas conforme sua 

importância para a conservação da biodiversidade e para o incentivo a promoção do 

desenvolvimento sustentável, visando a promover e demonstrar uma relação 

balanceada entre o homem e a natureza (WEBBER, 2011). As três funções básicas das 

Reservas da Biosfera são (1) Conservação da biodiversidade do ecossistema; (2) 

Promover o desenvolvimento sustentado em suas áreas de abrangência; e (3) Pesquisa 

científica, educação e de monitoramento permanente (CORREA, 1995). Para colocar 

em prática estas funções seu território é zoneado: zona núcleo, voltada para a 

proteção da biodiversidade, são as que contêm os exemplos mais significativos dos 

remanescentes da Mata Atlântica e de seus ecossistemas associados, em estado 

natural ou minimamente alterados, representando centros de endemismos, de riqueza 

genética, com características naturais únicas de excepcional interesse científico 

(CORREA, 1995); zona de amortecimento, voltada para reduzir as pressões sobre as 

zonas núcleos e para a promoção do desenvolvimento sustentável; zona de transição, 

voltada para atenuar a interação entre o território da reserva com o território externo. 

A Reserva da Biosfera da Mata Atlântica está contida entre os paralelos 2° de 

Latitude Norte e 33° de Latitude Sul, que envolve parte dos territórios de 14 Estados, 

dos costeiros entre o Ceará e o Rio Grande do Sul, abrangendo 5 dos 8 mil quilômetros 

da costa marítima brasileira, e também Minas Gerais.  Estende-se por um número de 

aproximadamente 1000 municípios e abrange cerca de 290 mil quilômetros quadrados 

do território nacional, preservando os mananciais de água para consumo humano das 

mais importantes e populosas cidades do país. O Parque estadual do turvo é uma zona 

núcleo da RBMA, localizado na sua projeção enquanto corredor ecológico conectando 

as florestas da Serra do Mar com as florestas do Alto Uruguai formado por outras 

zonas núcleos e suas zonas e amortecimento e transição. 

A Reserva de Biosfera de Yabotí possui 236.613 ha localizado na região 

biogeográfica da floresta tropical brasileira, conhecida como a ecorregião argentina 

“Selva Paranaense”. Constitui um rico ecossistema florestal subtropical, com uma alta 

diversidade de espécies nas camadas herbácea, subterrânea e arbórea. Também 

contém matas ciliares e vários cursos de água. O principal objetivo da reserva da 
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biosfera é o desenvolvimento racional dos recursos florestais através do corte seletivo 

na área de transição pelos proprietários locais, controlados de perto pelo Ministério de 

Ecologia e Recursos Naturais de Misiones, Argentina. A província de Misiones possui 

1.061.590 habitantes (2007), envolvidos principalmente na agricultura e silvicultura 

(UNESCO, 2011). O Parque Provincial Moconá é uma zona núcleo. 

Ameaças 

Trata-se de uma percepção regional que em parte concorda com a lista de 

ameaças para a Panthera onca apresentada pela IUCN (QUIGLEY et al, 2019) e com a 

síntese de ameaças às populações de onças-pintadas na Mata Atlântica apresentada 

no Plano Nacional de Conservação da Onça-Pintada (DESDIEZ et al,  2013). Além disso, 

o PAN considerou os riscos de perda de variabilidade genética e isolamento entre estas 

áreas, uma vez que a subpopulação do Corredor Verde que interconecta o PE do Turvo 

ao PARNA do Iguaçu estar mais isolado das populações do norte (HAAG, 2009). 

O cenário brevemente descrito para a região em questão é reflexo de uma 

pressão antrópica histórica decorrente de processos produtivos que alteraram 

completamente a paisagem e que resultaram numa retração populacional da espécie 

para áreas mais restritas e sua drástica diminuição populacional. Embora em 

proporções menores, graças a um freio imposto pela legislação ambiental e à atuação 

de instituições ambientais em determinados momentos, muitas pressões continuam 

presentes e associadas estão a caça e a perda de habitat. Por outro lado, esforços 

continuados e integrados para a conservação da onça-pintada na região do PARNA 

Iguaçu (BR) e PARNA Iguazu (ARG) apontam para uma recuperação da população 

naquela região e servem de inspiração.  

Nesse contexto, a elaboração e implantação do Plano de Monitoramento e 

Análise de Ameaças à onça-pintada e outros grandes mamíferos da porção meridional 

do Corredor Trinacional, abrangendo o Parque Estadual do Turvo (BR), Parque 

Provincial Moconá (ARG), Reserva da Biosfera da Mata Atlântica (BR) e Reserva da 

Biosfera Yabotí (ARG), com visão ampliada para envolver as Terras Indígenas vem 

como uma medida extremamente necessária. Sua estratégia de priorizar nas ameaças 

à onça-pintada e outros grandes mamíferos ameaçados de extinção, considerando 

desafios de gestão em âmbito local e também em escala de paisagem, assim como a 

integração articulada de esforços multi-institucionais, realimenta as expectativas de 

revertermos o declínio dessas populações que avança fortemente na região. 

Os demais grandes mamíferos incluídos como alvos de conservação, ou são 

potenciais presas da onça-pintada ou de proteção associada pelo papel “guarda-
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chuva” que a onça-pintada como espécie bandeira está assumindo na conservação da 

porção meridional do Corredor Trinacional. 

O puma, ou leão-baio (Puma concolor), ocorre em outras regiões do Rio Grande 

do Sul, mas suas populações estão experimentando um acentuado declínio, de acordo 

com a IUCN, que pode ser explicado também em função da extinção de seus hábitats e 

da pressão de caça.  

A anta (Tapirus terrestris) tem no PE do Turvo seu último refúgio em território 

gaúcho. É o maior mamífero terrestre brasileiro e apresenta um ciclo reprodutivo 

muito longo (13 a 14 meses de gestação) com apenas um filhote, o que torna a espécie 

muito vulnerável a pressões (MEDICI et al, 2010). 

O queixada (Tayassu pecari) enfrenta uma situação grave. Trata-se de uma 

espécie que utiliza grandes áreas, necessitando de diversidade de habitat dentro de 

suas áreas de uso e é extremamente suscetível à sobrecaça. De acordo com Kasper et 

al (2007) apud Keuroghlian et al(2012), sob forte pressão de caça essa mamífero teria 

sido extinto no PE do Turvo, onde consideravam ser provavelmente o último local de 

ocorrência da espécie no Rio Grande do Sul na época. Mais recentemente, ocorreu 

registro da espécie no Parque, mas ainda sob risco de extinção local. Na Mata Atlântica 

a espécie está criticamente em perigo (CR) (KEUROGHLIAN et al. 2012). 

O cateto (Pecari tajacu) é uma espécie amplamente distribuída no Brasil e 

representa uma importante fonte de alimento para a onça-pintada na Mata Atlântica, 

onde apesar da população ser considerada grande, a espécie sofreu e ainda sofre 

redução populacional devido à pressão de caça, à perda de qualidade de habitat e à 

fragmentação. Eles vivem em bandos e são importantes como predadores e 

dispersores de sementes (DESBIEZ et al, 2012).  

São três espécies de cervídeos do gênero Mazama que foram registradas no PE 

Turvo. O veado-mateiro (Mazama americana) é o maior cervídeo do gênero, tem 

hábitos essencialmente florestais e por isso sofreu forte retração em sua distribuição, 

especialmente na porção sul, onde a influência antrópica foi mais intensa. Já o veado-

catingueiro (Mazama gouazoubira) é uma espécie de menor porte, e parece evitar 

florestas altas, preferindo áreas de vegetação densa nos estratos vegetais inferiores, 

como capoeiras, bordas de mata e matas em regeneração inicial. Seu status de ameaça 

é devido principalmente à destruição de hábitat e à caça. O veado-poca (Mazama 

nana) é o cervídeo menos conhecido pela ciência, tanto que na IUCN consta como DD, 

dados insuficientes. É uma espécie que parece ser característica das Matas de 

Araucária, a Floresta Ombrófila Mista, um dos sistemas florestais mais ameaçados do 
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Brasil e que se encontra altamente fragmentado. Esse isolamento das populações 

atribui instabilidade genética à espécie (ICMBio, 2012). 

Esse planejamento dialoga com o PAN Onça-pintada (ICMBio, 2010), que 

mesmo encerrado é fundamental ao planejamento e gestão da conservação da 

espécie, e com o PAN Grandes Felinos (ICMBio, 2018), que é coordenado pelo CENAP e 

agregou a onça-pintada e a onça-parda (Puma concolor), e tem como objetivo reduzir a 

vulnerabilidade das duas espécies. 

Metodologia de planejamento 

O planejamento ocorreu em uma oficina técnica realizada em Porto Alegre (RS), 

no Brasil, que foi complementada com reunião técnica realizada em San Pedro, na 

Argentina, visando a contribuição da equipe do MERNR, que não pode vir até Porto 

Alegre. Foi conduzido para atender às diretrizes decorrentes do contexto. 

A oficina técnica em Porto Alegre (BR) foi realizada durante dois dias com a 

participação dos guarda-parques do PE Turvo, técnicos do Departamento de 

Biodiversidade da SEMA/RS, pesquisadores, técnicos do Instituto Curicaca e do WWF 

Brasil. O evento integrou palestras norteadoras, discussões e planejamento em grupos, 

discussão e consolidação do planejamento em plenária, sempre com uso de 

ferramentas de apoio ao planejamento visual, mapa e planilhas técnicas previamente 

preparadas. As palestras trouxeram experiências de conservação da onça-pintada em 

outras áreas protegidas, resultados da pesquisa e gestão no PE Turvo, metodologias e 

procedimentos de monitoramento e de fiscalização e controle de ameaças. 

Na primeira etapa, buscou-se avaliar um conjunto de espécies-alvo de 

conservação a serem monitoradas , definir e priorizar as ameaças aos alvos de 

conservação com base no “standard” de Salafsky, estimar preliminarmente a 

localização e intensidade das ameaças, definir a área territorial de abrangência do 

planejamento e cruzar preliminarmente a ocorrência conhecida de registros de 

ameaças e de espécies alvo para compreender a sobreposição espacial. 

Na segunda etapa, buscou-se definir as ferramentas de monitoramento e 

avaliação que integrariam o Plano e as estratégias de resposta efetiva aos resultados 

do monitoramento. 

Na última etapa, tendo como base a metodologia dos Planos Nacionais de 

Conservação, foram definidos os objetivos, ações, produtos, período de execução, 

custo estimado, indicadores de monitoramento das ações, articuladores e 

http://www.icmbio.gov.br/portal/faunabrasileira/planos-de-acao/9326-plano-de-acao-nacional-para-a-conservacao-dos-grandes-felinos
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colaboradores. Os resultados foram expressos numa Matriz de Ações. Por último, foi 

definido o território e o tempo de abrangência do plano. 

A reunião técnica em San Pedro (ARG) foi realizada num encontro de um dia 

tendo como base os resultados preliminares do que foi gerado na oficina de Porto 

Alegre. Participaram técnicos do MERNR da Argentina e da Reserva da Biosfera Yabotí, 

guarda-parques do Parque Provincial Moconá, guarda-parques do Parque Estadual do 

Turvo, técnicos do Instituto Curicaca e da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica.  

Houve uma fase de nivelamento sobre a iniciativa, seguida da apresentação dos 

resultados gerais – alvos de conservação, ameaças, objetivos e ações. Acordado o 

interesse da cooperação, trabalhou-se sobre as necessidades para fortalecer a parceria 

entre as duas Unidades de Conservação e das duas Reservas de Biosfera e em 

concretizar a parceria entre o Instituto Curicaca e o MERNR. Numa segunda fase, não 

presencial, o MERNR avaliou detalhadamente a Matriz de Ações, discutiu-a com 

representantes da Fundação Vida Silvestre Argentina em uma reunião complementar e 

alcançou-se a consolidação do planejamento.  

Diretrizes de planejamento 

• Planejar a partir da lógica direta da definição de alvos, identificação de ameaças 

vinculadas, compreensão das causas e definição de ações direcionadas às causas; 

• Envolver instituições com competências e atuação complementares em diferentes 

setores e instâncias de atuação; 

• Definir objetivos e escolher ações que tenham capacidade direta de atingir as 

causas e conter e/ou reverter as ameaças mais significativas à subpopulação de 

onça-pintada; 

• Produzir um plano enxuto, objetivo e exequível em curto e médio prazo; 

• Envolver articuladores e colaboradores práticos, comprometidos, diretamente 

associados com o tema e com capacidade efetiva, incluindo governança, para 

promover e apoiar a realização das ações. 

Objetivos do plano 

Geral - Melhorar a capacidade de conservação da onça-pintada e outros grandes 

mamíferos na região meridional do Corredor Trinacional Argentina-Brasil-Paraguai 

Específico 1 - Fortalecer, ampliar e manter em funcionamento um sistema de 

monitoramento da onça-pintada e grandes mamíferos e suas ameaças. 
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Específico 2 - Fortalecer, ampliar e manter em funcionamento um sistema de controle 

e fiscalização de ameaças à onça-pintada e grandes mamíferos. 

Específico 3 - Fortalecer e criar cooperações interinstitucionais e políticas específicas 

que forneçam suporte ao monitoramento e gestão de ameaças à onça-pintada e 

grandes mamíferos. 

Alvos de conservação para o plano 

Foram pré-definidos como alvos de conservação a onça-pintada (Panthera 

onca) e outros grandes mamíferos ameaçados de extinção com ocorrência na região 

do PE Turvo. Os participantes incluíram o grupo de mamíferos considerados presas da 

onça-pintada. A lista com os alvos está na tabela 1. 

Tabela 1 - Alvos de conservação do Plano de Monitoramento e Análise de Ameaças. 

Espécie 
Grau de ameaça 2019 

IUCN BR RS ARG 

• Panthera onca (onça-pintada) NT VU CR CR 

Grandes mamíferos ameaçados     

• Tapirus terrestres (anta) VU VU CR EN 

• Tayassu pecari (queixada) VU VU CR EN 

• Mazama nana (veado-poca ou veado-bororó-do-sul) VU VU EN VU 

• Puma concolor(puma ou leão-baio) LC VU EN LC 

• Mazama americana (veado-mateiro) DD DD EN NT 

• Mazama gouazoubira (veado-virá ou veado-catingueiro) LC LC LC LC 

Presas da onça-pintada     

• Pecari tajacu (cateto) LC LC EN VU 

CR – Criticamente em perigo; EN = Em perigo; VU = Vulnerável; NT = Quase ameaçado; LC = Menos 
preocupante; DD = Deficiente em dados; 

Ameaças aos alvos de conservação 
Buscando uma percepção regional para o contexto desse planejamento e 

partindo da lista de ameaças de Salafsky N. et al (2003), foram definidas para os alvos 

de conservação aquelas que estão listadas na tabela 2. A listagem está coerente com a 

lista de ameaças para a Panthera onca apresentada pela IUCN (QUIGLEY, H. et al, 
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2019) e com a síntese de ameaças às populações de onças-pintadas na Mata Atlântica 

apresentada no Plano Nacional de Conservação da Onça-Pintada (DESDIEZ, A. et al,  

2013). 

Tabela 2 - Lista de ameaças à onça-pintada, a outros grandes mamíferos e às presas da onça-pintada na porção 
meridional do Corredor Trinacional. 

TIPO TIPO ESPECÍFICO CONTEXTO CONST 

1. Ocupação residencial, c
omercial e industrial  

1.1 Áreas residenciais e 
urbanas  

Refúgio e facilidade de 
acesso para CAÇA no PE 
do Turvo decorrente de 
áreas adensadas no lado 
argentino. 

COç 

2. Agricultura e 
aquicultura   

2.1 Culturas anuais e 
perenes não-
madeiráveis  

PERDA DE HABITAT 
florestal por desrespeito 
às Áreas de Preservação 
Permanente e às Reservas 
Legais. 

CP 

4. Infraestrutura de 
transporte e serviço   

4.1 Estradas e ferrovias ATROPELAMENTO. 
CP 

5. Exploração de recursos 
bióticos   

5.1 Caça e coleta de 
animais terrestres  

CAÇA esportiva, furtiva e 
comercial. 

COç 

 5.3 
Exploração madeireira 
e extração de lenha  

PERDA DE HABITAT 
florestal pelo 
desmatamento ilegal para 
consumo e comércio no 
lado brasileiro e manejo 
florestal no lado 
argentino. 

CP 

6. Perturbação e 
interferências humanas  

1.3 Áreas de turismo 
e lazer (fora de núcleos 
urbanos)  

Perturbações e risco de 
ATROPELAMENTO 
decorrentes da visitação 
do PE do Turvo – fluxo de 
veículos sem controle de 
velocidade, ausência de 
Plano de Uso Público. 

P 

7. Alterações em 
ecossistemas e processos 
ecológicos  

7.2 Barragens e 
uso/manejo da água  

PERDA DE HABITAT 
florestal a ser causado 
pelo alagamento e 
mudança da dinâmica 
hídrica relacionados ao PE 
do Turvo decorrente da 
proposta de Hidrelétrica 
Panambi. 

P 

8. Espécies invasoras e 8.2 Espécies nativas Risco de predação e CP 
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TIPO TIPO ESPECÍFICO CONTEXTO CONST 

outras espécies e genes 
problemáticos  

problemáticas  transmissão de zoonoses 
por CÃES DOMÉSTICOS 
ASSELVAJADOS circulando 
no PE do Turvo. 

COç = Constatada onça-pintada; CP = Constatada presas, P = Potencial 

 

Priorização de ameaças 

Como critérios para a priorização dentre as ameaças listadas considerou-se 

terem sido ou não constatadas até o momento e a maior ou menor relação com a onça 

e outros grandes mamíferos. Dessa forma, foram definidas e ordenadas como 

prioritárias:  

1ª) Caça 

2ª) Perda de habitat 

3ª) Cães domésticos asselvajados 

Território de abrangência do plano 
Considerando-se que a iniciativa teve como ponto de partida a área do Parque 

Estadual do Turvo e seu entorno, foram definidas duas áreas de abrangência em fases 

complementares de implantação: 

• Fase I de implantação imediata - Parque Estadual do Turvo e Parque Provincial 

Moconá, entorno imediato dentro da RBY  e uma área de influência imediata no 

Brasil e na Argentina (Figura 3). 

• Fase II de expansão da implantação - Porção meridional do Corredor Trinacional, 

abrangendo a RBMA e RBY (Figura 4). 
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Figura 3 - Fase I de implantação: Zona de amortecimento do PE do Turvo, área de influência direta ao redor das 
duas Unidades de Conservação considerando ottobacias, zona de amortecimento e buffer de 3km. 

 

 

Figura 4 - Fase II de expandão da implantação: Território que inclui os dois parque, a Terra Indígena Guarita, a 
Terra Indígena Nonoai Rio da Várzea e a Reserva Indígena Nonoai, partes da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica, da Reserva da Biosfera de Yabotí e do Corredor de Biodiversidade do Rio Paraná. 
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Matriz de ações 

OBJ ESP 1 - Fortalecer, ampliar e manter em funcionamento um sistema de monitoramento da onça-pintada (Panthera onca) e outros grandes mamíferos e suas ameaças. 

N Ação  Produto  
Resultados 
esperados  

Iní Fim Articulador  
Custo 
estima
do (R$)  

Colaboradores  Localidades  
Área de 

relevância  
Indicador  Observações  

1  

Implementação 
de uma rede 
contínua de 
monitoramento 
de espécies 
alvo.  

(1) Protocolo de 
Monitoramento; 
(2) Capacitação 
das equipes de 
campo; (3) 
Relatório anual  

Densidade e/ou 
abundância e 
distribuição 
espacial para 
espécies alvo.  

mar
/20 

fev/
23 

Flavia Tirelli  

(BiMaLab-UFRGS/ 

Instituto Curicaca) 

Em 
definiç
ão 

Andreas Kindel (GEVS-UFRGS), 
Igor Pfeifer (Instituto Curicaca), 
Ronaldo Morato (CENAP-
ICMBio), Tatiane Trigo (Sema-
RS), Rafael Schenkel (PE 
Turvo), Claudio Maders e Jorge 
Bondar (Ministerio de Ecologia 
de Misiones), Ramon Villalba 
(Parque Provincial de Moconá), 
Pesquisadores 
BiMaLab/UFRGS, Daniela Rode 
e Karina Schiaffino (FVS).  

Derrubadas 
(RS) e San 
Pedro 
(ARG) 

PE Turvo, 
PP Moconá, 
RB Mata 
Atlântica. 
RB Yabotí e 
Terras 
Indígenas  

Nº de 
registros de 
ocorrência; 
Mapa de 
distribuição  

Reunião para definição de protocolo 
ocorrerá com a parceria do BiMaLab 
e GEVS da UFRGS. Criar interação 
com o responsável pela pesquisa na 
Reserva de Biosfera de Yabotí e  

Ministerio Ecologia Misiones. 
Considerar a possibilidade de 
monitoramento simultâneo no PP 
Moconá e RB Yabotí  

numa cooperação com o Ministério 
Ecologia Misiones e a Fundación 
Vida Silvestre.   

2  

Implementação 
de uma rede 
contínua de 
monitoramento 
de atividades 
ilegais de caça 
na região.  

(1) Protocolo de 
Monitoramento; 
(2) Capacitação 
das instituições 
e agentes de 
campo 
envolvidos; (3) 
Produção e 
atualização de 
mapas de 
informações; (4) 
Relatório anual  

Dados sobre a 
intensidade e 
frequência no 
espaço das 
atividades de 
caça.  

mar
/20 

fev/
23 

Andreas Kindel  

(GEVS-UFRGS)  

Em 
definiç
ão 

Rafael Schenkel (PE Turvo), 
Ivan Baptiston (PN Iguaçu), 
Major Rodrigo (BMRS), Felipe 
Feliciani (WWF), Igor Pfeifer 
(Instituto Curicaca), Flavia Tirelli 
(BiMaLab/Instituto Curicaca), 
Diego Pereira (DBio/Sema-RS), 
Claudio Maders e Jorge Bondar  

(Ministerio de Ecologia de 
Misiones), Ramon Villalba 
(Parque Provincial de Moconá), 
Daniela Rode e Karina 
Schiaffino (FVS). 

Derrubadas 
(RS) e San 
Pedro 
(ARG) 

PE Turvo, 
PP Moconá, 
RB Mata 
Atlântica. 
RB Yabotí e 
Terras 
Indígenas  

Nº de 
registros de 
informações
; Mapa de 
distribuição  

Reuniões para definição de protocolo 
ocorrerá com a parceria do GEVS da 
UFRGS, da BMRS e guarda-parque 
do PE Turvo. Criar interação com o 
responsável pela fiscalização e 
controle na Reserva de Biosfera de 
Yabotí e Ministerio 

Ecologia Misiones e com a chefia do 
PP Moconá. Considerar na 
metodologia busca de informações 
com moradores - entrevistas, ciência 
cidadã - uso potencial do aplicativo 
SMART, gravadores, interação com 
operações pretéritas e pesquisadores 
qualificados. Considerar base de 
informações já existente na 
cooperação entre guarda-parques do 
PE Turvo e PP Moconá. Considerar a 
possibilidade de monitoramento 
simultâneo no PP Moconá e RB 
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OBJ ESP 1 - Fortalecer, ampliar e manter em funcionamento um sistema de monitoramento da onça-pintada (Panthera onca) e outros grandes mamíferos e suas ameaças. 

N Ação  Produto  
Resultados 
esperados  

Iní Fim Articulador  
Custo 
estima
do (R$)  

Colaboradores  Localidades  
Área de 

relevância  
Indicador  Observações  

Yabotí numa cooperação com 
Ministério Ecologia  

Misiones e a Fundação Vida 
Silvestre.   

3  

Implementação 
de uma rede 
contínua de 
monitoramento 
de atividades 
ilegais de 
desmatamento 
na região.  

(1) Protocolo de 
Monitoramento;  
(2) 
Mapeamento; 
(3) Relatório 
anual  

Mapa anual de 
perda de habitat 
e redução do 
tempo de 
detecção por 
meio de Alertas.  

mar
/20 

fev/
23 

Alexandre Krob 
(Instituto Curicaca)  

Em 
definiç
ão 

Eduardo Velez (Instituto 
Curicaca), Heinrich Hasenack 
(UFRGS), Felipe Feliciani 
(WWF), Diego Pereira 
(DBio/Sema-RS) , Ramon 
Villalba (Parque Provincial de 
Moconá), Daniela Rode e Karina 
Schiaffino (FVS).  

Derrubadas, 
Barra do 
Guaritas, 
Esperança 
do Sul, 
Tenente 
Portela, 
VistaGaúch
a, 

Itapiranga,  

Tunápolis 
(BR), San 
Pedro, San 
Pedro 
(ARG)  

Reserva da 
Biosfera da 
Mata 
Atlântica 
(BR) e 
Reserva de 
Biosfera da 
Yabotí  

(ARG)  

Nº de 
registros de 
informações
; Mapa de 
dinâmica; 
Polígonos 
de 
ocorrência; 
Procediment
o de 
fiscalização 
e ajuste de 
conduta.  

Uso da série temporal do MapBiomas 
para a região no lado brasileiro e 
busca da possibilidade de instalação 
do Alerta do MapBiomas.Priorização 
da análise do CAR pela Sema-RS 
para a região. Integração com 
resultados de entrevistas, ciência 
cidadã, aplicativo SMART. Verificar 
complementação pelo  

Enginee. Regularidade da 
capacidade de resposta deve ser 
definida conforme capacidade da 
equipe gestora e protocolo. Criar 
interação com o responsável pelo 
geoprocessameto na Reserva de 
Biosfera de Yabotí e Ministerio 
Ecologia Misiones e verificar a 
possibilidade de uso do Global Forest 
Watch como ferramenta análoga ao 
MapBiomas para monitoramento na 
Reserva de Biosfera de Yabotí.  

4  

Implementação 
do 
monitoramento 
de indivíduos de  

Panthera onca 
por telemetria.  

(1) Capacitação 
da equipe; (2) 
Planejamento 
da ação; (3) 
Aquisição de 
equipamentos; 
(4) Captura e 
colarização  

Acompanhamen
to preciso e em 
tempo real da 
movimentações 
de indivíduos e 
suas interações 
com as 
ameaças.  

mar
/20 

fev/
23 

Ronaldo Morato  

(CENAP-ICMBio)  

Em 
definiç
ão 

Iara Barros (Onças 
Iguaçu/ICMBio), Denis Sana 
(Instituto Curicaca), Flavia Tirelli 
(BiMaLab/Instituto Curicaca), 
Elisandro Santos (Instituto 
Curicaca), Gabriela Schuck 
(Ecologia UFRGS), Rafael Erling 
e Caroline Weissheimer (Sema-
RS), Peter Crawshaw 
(especialista autônomo), Claudio 

Derrubadas 
(BR), San 
Pedro 
(ARG)  

PE Turvo, 
PP Moconá, 
RB Mata 
Atlântica e 
RB Yabotí  

Nº de 
indivíduos  

colarizados; 
Nº de 
indivíduos 
caçados  

ICMBio e CENAP convidaram um 
membro da equipe para acompanhar 
uma captura no PN Iguaçu. Ação tem 
que ser iniciada rapidamente devido à 
burocracia na importação/compra dos 
equipamentos. Equipe do PN Iguaçu 
(Iara) se disponibiliza a vir para a 
campanha de captura no PE Turvo. 
Programar a campanha de captura 
para depois da estação de chuvas, 
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OBJ ESP 1 - Fortalecer, ampliar e manter em funcionamento um sistema de monitoramento da onça-pintada (Panthera onca) e outros grandes mamíferos e suas ameaças. 

N Ação  Produto  
Resultados 
esperados  

Iní Fim Articulador  
Custo 
estima
do (R$)  

Colaboradores  Localidades  
Área de 

relevância  
Indicador  Observações  

Maders e Jorge Bondar 
(Ministerio de Ecologia de 
Misiones),  

estimativa para julho de 2020. O 
envolvimento de locais na equipe 
pode ser um facilitador importante. 
Método de captura pode ser uma 
composição de laço com gaiolas. 
Considerar a possibilidade de 
colarização simultânea de indivíduos 
na Reserva de Biosfera de Yabotí 
numa cooperação com o Ministério 
Ecologia Misiones e a Fundação Vida 
Silvestre.   

5  

Monitoramento 
de ameaças e 
de espécies 
alvo através da 
Ciência Cidadã 
com turistas, 
moradores 
locais e 
pesquisadores.  

(1) Protocolo de 
Monitoramento; 
(2) Capacitação 
para o uso; (3) 
Análise e 
mapeamento de 
resultados; (4) 
Relatório anual  

Localização e 
intensidade de 
ameaças e 
registros das 
espécies alvo 
dentro e fora 
das áreas 
protegidas.  

mar
/20 

fev/
23 

Letícia R. Bolzan 
(Instituto Curicaca)  

Em 
definiç
ão 

Felipe Feliciani (WWF), Luisa 
Lokschin (Sema-RS), Iara 
Barros (Onças Iguaçu/ICMBio), 
Claudio Maders (Ministerio de 
Ecologia de Misiones), Daniela 
Rode e Karina Schiaffino (FVS). 

Derrubadas 
(RS) e San 
Pedro 
(ARG)  

PE Turvo, 
PP Moconá, 
RB Mata 
Atlântica e 
RB Yabotí  

Nº de 
instrumento
s de ciência 
cidadã 
aplicados; 
Nº de 
respostas  

Avaliar a possibilidade de adaptação 
do aplicativo SMART para suporte à 
ciência cidadã (interface para público 
leigo). Aproveitar os aprendizados do 
projeto piloto de ciência cidadã do 
Instituto Curicaca para o PE do 
Turvo. Usar como referência a forma 
de engajamento local no entorno do 
PN Iguaçu - "Panthera" e "Amigos da 
Onça".  Considerar a plenitude do 
método, para além da coleta de 
dados, no engajamento social e 
formação de rede de colaboradores 
na região. Considerar ampliação para 
o PN Moconá e RB de Yabotí ou 
interações com iniciativa de ciência 
cidadã já existente nessas áreas.  

6  

Implementação 
de uma 
plataforma 
unificada para 
coleta e gestão 
de dados (se 
repete no 
objetivo 2).  

(1) Protocolo de 
Gestão de 
Dados; (2) 
Plataforma de 
gestão de dados 
definida e 
operante  

Informações 
armazenadas 
em um local 
único e 
acessível à 
todos os 
parceiros para 
as tomadas de 

mar
/20 

fev/
23 

Andreas Kindel 
(GEVS-UFRGS)  

Em 
definiç
ão 

Felipe Feliciani (WWF), Andreas 
Kindel (GEVS-UFRGS), 
Alexandre Krob (Instituto 
Curicaca), Ronaldo Morato 
(CENAP-ICMBio), Claudio 
Maders (Ministerio de Ecologia 
de Misiones), Ramon Villalba 
(Parque Provincial de Moconá), 

Porto Alegre 
(RS/BR)  

PE Turvo, 
PP Moconá, 
RB Mata 
Atlântica e 
RB Yabotí  

Plataforma 
implantada  

Necessidade de padronização dos 
dados já coletados. GitHub privado 
entre o grupo. Analisar os protocolos 
das outras 5 ações desse objetivo e 
quantificar a demanda de gestão de 
dados e informações. Usar o Google 
Drive como uma plataforma de 
armazenamento temporário já 
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OBJ ESP 1 - Fortalecer, ampliar e manter em funcionamento um sistema de monitoramento da onça-pintada (Panthera onca) e outros grandes mamíferos e suas ameaças. 

N Ação  Produto  
Resultados 
esperados  

Iní Fim Articulador  
Custo 
estima
do (R$)  

Colaboradores  Localidades  
Área de 

relevância  
Indicador  Observações  

decisão.  Daniela Rode e Karina 
Schiaffino (FVS). 

absorvendo os dados padronizados 
entre os parceiros e considerar a 
necessidade de ampliação para uma 
Nuvem de Dados mais robusta. 
Considerar a possibilidade de integrar 
a base de informações já existente na 
cooperação entre guarda-parques do 
PE Turvo e PP Moconá.  

 

OBJ ESP 2 - Fortalecer, ampliar e manter em funcionamento um sistema de controle e fiscalização de ameaças à onça-pintada (Pantheraonca) e outros grandes mamíferos.  

N Ação  Produto  
Resultados 
esperados  

Iní Fim Articulador  
Custo 

estimad
o (R$)  

Colaboradores  Localidades  
Área de 

relevância  
Indicador  Observações  

1 

Criação e 
manutenção de 
uma Rede de 
Inteligência para 
controle de 
ameaças.  

(1) Rede 
operante com 
participantes 
confiáveis 
engajados.  

Aumento da 
capacidade de 
detecção de 
ameaças às 
espécies alvo, 
principalmente 
caça e 
desmatamento.  

mar/
20 

fev/
23 

Major Rodrigo 
(BMRS)  

Em 
definiçã
o 

Alexandre Krob (Curicaca), Ivan 
Baptiston (PN Iguaçu), Carlos 
Kuhn (PE Turvo), Jorge Bondar 
(Ministerio de Ecologia de 
Misiones)   

Derrubadas, 
Barra do 
Guaritas, 
Esperança do 
Sul, Tenente 
Portela, Vista 
Gaúcha, 
Itapiranga, 
Tunápolis 
(BR), San 
Pedro, San 
Pedro (ARG)  

Reserva da 
Biosfera da 
Mata 
Atlântica 
(BR) e 
Reserva de 
Biosfera da 
Yabotí 
(ARG)  

Rede 
instalada; Nº 
de membros 
da rede  

Critérios para inclusão de membro 
da Rede deverá ser definido em 
cooperação com agentes de 
inteligência das instituições que 
serão envolvidas, resguardando a 
qualidade das in formações e a 
segurança de vazamento. 
Considerar base de informações já 
existente na cooperação entre 
guarda-parques do PE Turvo e PP 
Moconá.   

2 

Implantação de 
uma sequência 
de capacitações 
para atuação 
tática e 
operacional de 
fiscalização e 
controle de 
ameaças.  

(1) Guarda-
parques do PE 
Turvo 
qualificados e 
habilitados para 
atuação;  (2) 
Plano de 
Fiscalização e  
Controle do PE 

Aumento da 
capacidade de 
reação, controle 
e redução de 
ameaças.  

mar/
20 

jul/ 
20 

Major Rodrigo 
(BMRS)  

Em 
definiçã
o 

Alexandre Krob (Curicaca), Ivan 
Baptiston (PN Iguaçu), Rafael 
Schenkel (PE Turvo), Rafael 
Erling (SEMA), Diego Pereira 
(SEMA), Felipe Feliciani 
(WWF), Jorge Bondar 
(Ministerio de Ecologia de 
Misiones), Ramon Villalba 
(Parque Provincial Moconá), 

Derrubadas 
(RS) e San 
Pedro (ARG)  

PE Turvo, 
PP Moconá  

Nº de 
eventos de 
capacitação; 
Nº de 
pessoas e 
de 
instituições 
qualificadas  

Necessidade de ajustar período de 
qualificação com Major Rodrigo. 
Buscar o envolvimento de pessoal 
de inteligência do PN Iguaçu. 
Buscar o envolvimento do pessoal 
de inteligência do Ministério 
Ecologia Misiones e da Reserva da 
Biosfera da Yabotí. Buscara a 
qualificação integrada da equipe de 
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OBJ ESP 2 - Fortalecer, ampliar e manter em funcionamento um sistema de controle e fiscalização de ameaças à onça-pintada (Pantheraonca) e outros grandes mamíferos.  

N Ação  Produto  
Resultados 
esperados  

Iní Fim Articulador  
Custo 

estimad
o (R$)  

Colaboradores  Localidades  
Área de 

relevância  
Indicador  Observações  

Turvo 
aperfeiçoado; 
(3) Plano de 
Fiscalização e 
Controle do PE 
Turvo integrado 
com o plano do 
PP Moconá e/ou 
da RB Yabotí.  

Daniela Rode e Karina 
Schiaffino (FVS).   

guardas-parques brasileiros e 
argentinos que atuam na região dos 
dois parques.  

3 

Instrumentalizaç
ão da rede de 
fiscalização e 
controle.  

(1) 
Instrumentalizaç
ão dos guarda-
parques do PE 
Turvo.  

Aumento da 
capacidade de 
reação, controle 
e redução de 
ameaças.  

jul/ 
20 

jul/ 
21 

Diego Pereira 
(Sema-RS)  

Em 
definiçã
o 

Rafael Erling (SEMA), 
Alexandre Krob (Curicaca),  
Major Rodrigo (BMRS), Ivan 
Baptiston (PN Iguaçu), Daniela 
Rode e Karina Schiaffino (FVS)   

Derrubadas 
(RS) e San 
Pedro (ARG)  

PE Turvo, 
PP Moconá, 
RB Yabotí. 

Taxa de 
redução de 
fragilidades - 
definir 
verificadores  

Ivan ajudará na definição de 
equipamentos e procedimentos de 
compra. Considerar a fragilidade 
instrumental atual da equipe de 
guardas-parques do PE Turvo e as 
limitações existentes (equipe, falta 
de armamento e munição, coletes a 
prova de bala vencidos, limitações 
ao porte de armas por portaria da 
Sema-RS) e alternativas. Considerar 
a importância de cooperação 
interinstitucional e internacional de 
polícias. Considerar a possibilidade 
de instrumentalização simultânea no 
PP Moconá e RB Yabotí numa 
cooperação com o Ministério 
Ecologia Misiones e a Fundação 
Vida Silvestre.   

4 

Implementação 
de uma 
plataforma 
unificada para 
coleta e gestão 
de dados (se 
repete no 
objetivo 1).  

(1) Protocolo de 
Gestão de 
Dados; (2) 
Plataforma de 
gestão de dados 
definida e 
operante.  

Informações 
armazenadas 
em um local 
único e 
acessível à 
todos os 
parceiros para 
as tomadas de 
decisão  

mar/
20 

fev/
21 

Andreas Kindel 
(GEVS-UFRGS)  

Em 
definiçã
o 

Felipe Feliciani (WWF), 
Andreas Kindel (GEVS-
UFRGS) , Alexandre Krob 
(Curicaca), Ronaldo Morato 
(CENAP-ICMBio), Claudio 
Maders (Ministerio de Ecologia 
de Misiones), Ramon Villalba 
(Parque Provincial de Moconá)  

Porto Alegre 
(RS/BR)  

  
Plataforma 
implantada  

Necessidade de padronização dos 
dados já coletados. GitHub privado 
entre o grupo. Analisar os protocolos 
das outras 5 ações do objetivo 1 e 
quantificar a demanda de gestão de 
dados e informações.  Usar o 
Google Drive como uma plataforma 
de armazenamento temporário já 
absorvendo os dados padronizados 
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OBJ ESP 2 - Fortalecer, ampliar e manter em funcionamento um sistema de controle e fiscalização de ameaças à onça-pintada (Pantheraonca) e outros grandes mamíferos.  

N Ação  Produto  
Resultados 
esperados  

Iní Fim Articulador  
Custo 

estimad
o (R$)  

Colaboradores  Localidades  
Área de 

relevância  
Indicador  Observações  

entre os parceiros e considerar a 
necessidade de ampliação para uma 
Nuvem de Dados mais robusta. 
Considerar a possibilidade de 
integrar a base de informações já 
existente na cooperação entre 
guarda-parques do PE Turvo e PP 
Moconá.  

 

OBJ ESP 3 - Fortalecer e criar cooperações interinstitucionais e políticas específicas que deem suporte ao monitoramento e gestão de ameaças à onça-pintada (Pantheraonca) e outros grandes 
mamíferos. 

N Ação Produto 
Resultados 
esperados 

Iní Fim Articulador 
Custo 

estimad
o (R$) 

Colaboradores Localidades 
Área de 

relevância 
Indicador Observações 

1 

Cooperação 
com a gestão 
das áreas 
protegidas 
Argentinas para 
integração de 
ações.  

(1) Realização 
de ações de 
monitoramento 
e fiscalização 
conjuntas.  

(1) Ampliação 
da capacidade 
de gestão de 
ameaças às 
espécies alvo 
do plano; (2) 
Compartilhamen
to de 
informações 
entre as 
equipes 
gestoras; (3) 
Resultados de 
estratégias 
definidas no 
Plano sendo 
ampliados para 
o território 
Argentino.  

mar/
20 

fev/
23 

 Felipe Feliciani 
(WWF)  

Em 
definiçã
o 

Ivan Baptiston (PN Iguaçu), 
Jorge Bondar (RB Yabotí), 
Daniela Rode (Fundación Vida 
Silvestre), Alexandre Krob 
(Instituto Curicaca), Jan Mähler 
Jr. (Sema-RS), Rafael Erling 
(Sema-RS), Jorge Bondar e 
Mauro Espindola (Ministerio de 
Ecologia de Misiones), Ramon 
Villalba (Parque Provincial de 
Moconá), Daniela Rode e 
Karina Schiaffino (FVS)  

Derrubadas 
(RS) e San 
Pedro (ARG)  

PE Turvo, 
PP Moconá, 
RB Yabotí  

Nº de 
eventos de 
integração  

Aproveitar que já existe uma 
cooperação informal entre guarda-
parques argentinos e brasileiros, 
por grupo de WhatsApp. Pensar no 
desafio de como autuar infratores 
argentinos em território brasileiro e 
vice e versa.  
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OBJ ESP 3 - Fortalecer e criar cooperações interinstitucionais e políticas específicas que deem suporte ao monitoramento e gestão de ameaças à onça-pintada (Pantheraonca) e outros grandes 
mamíferos. 

N Ação Produto 
Resultados 
esperados 

Iní Fim Articulador 
Custo 

estimad
o (R$) 

Colaboradores Localidades 
Área de 

relevância 
Indicador Observações 

2 

Criação de um 
Termo de 
Reciprocidade 
entre 
instituições 
Brasileiras e 
Argentinas.  

(1) Termo 
firmado e 
funcionando  

(1) 
Consolidação 
dos 
compromissos 
interinstitucionai
s e facilidade 
nos processos 
comuns; 
(2) 
Compromissos 
com a 
realização das 
ações 
cooperadas 
tendo pontos 
focais, prazos e 
indicadores de 
resultado 
estabelecidos.  

mar/
20 

set/
20 

Alexandre Krob 
(Instituto 
Curicaca)  

Em 
definiçã
o 

Ronaldo Morato (CENAP-
ICMBio), Rafael Erling (Sema-
RS), Jorge Bondar e Mauro 
Espindola (Ministerio de 
Ecologia de Misiones), Ramon 
Villalba (Parque Provincial de 
Moconá), Jan Mähler Jr (Sema-
RS) 

Porto Alegre 
(RS/BR) e 
São Pedro 
(ARG)  

Reserva da 
Biosfera da 
Mata 
Atlântica 
(BR) e 
Reserva de 
Biosfera da 
Yabotí (ARG)  

Nº de 
instrumentos 
formais de 
cooperação  

Buscar se já existiu algum termo 
de cooperação entre Argentina e 
Brasil para servir de ponto de 
partida. Considerar, caso a 
burocracia seja muito grande, a 
possibilidade de que sejam vários 
termos diferentes entre Instituto 
Curicaca e Parques e entre as 
Reservas de Biosfera da Mata 
Atlântica e Yabotí.  

3 

Apresentação 
do PMAA Onça-
pintada aos 
gestores de 
instituições 
públicas com 
interface - 
prefeituras 
locais, Sema-
RS, ICMBio e 
Secretaria de 
Segurança 
Pública/RS, 
Ministério 
Ecologia 
Misiones.  

(1) Reunião de 
apresentação 
do PMAA Onça-
pintada; (2) 
Reuniões de 
apresentações 
em espaços 
colegiados que 
abrangem a 
região - 
Reserva da 
Biosfera da 
Mata Atlântica, 
Reserva de 
Biosfera de 
Yabotí, 

(1) Amplificação 
do 
entendimento 
sobre o acordo; 
(2) 
Fortalecimento 
dos 
compromissos; 
(3) Perspectiva 
de ampliação da 
experiência 
para um 
território maior 
abrangendo a 
porção 
meridional do 

mar/
20 

set/
20 

Alexandre Krob 
(Instituto 
Curicaca)  

Em 
definiçã
o 

Jan Mähler Jr. (Sema-RS), 
Diego Pereira (Sema-RS), 
Rafael Erling (Sema-RS), 
Joana Bassi (Sema-RS), 
Mariana Soares (Conselho 
Estadual dos Povos Indígenas), 
Monica Wiggers (RBMA), Major 
Rodrigo (BMRS), Ronaldo 
Morato (CENAP-ICMBio), 
Indicada da Luisa (FUNAI), 
Jorge Bondar e Mauro 
Espindola (Ministerio de 
Ecologia de Misiones), Ramon 
Villalba (Parque Provincial de 
Moconá) Daniela Rode e Karina 
Schiaffino (FVS).  

Porto Alegre 
(RS/BR), São 
Pedro (ARG), 
Derrubadas, 
Barra do 
Guaritas, 
Esperança do 
Sul, Tenente 
Portela, Vista 
Gaúcha, 
Itapiranga, 
Tunápolis 
(BR), San 
Pedro, San 
Pedro (ARG)  

PE Turvo 
(BR), PP 
Moconá 
(ARG), 
Reserva da 
Biosfera da 
Mata 
Atlântica 
(BR) e 
Reserva de 
Biosfera da 
Yabotí (ARG)  

Nº de 
eventos de 
apresentaçã
o  

Necessidade de envolver o 
Comando Ambiental na ação. 
Necessidade de realização de uma 
reunião com o Secretário Estadual 
de Meio Ambiente (Sema-RS) 
convidando WWF e 
CENAP/ICMBio (através do Diego 
Pereira e Rafael Erling). Ivan 
Baptiston fará interface com a CR-
9 parar participar da reunião 
também. Pensar em uma 
divulgação voltada para a 
administração municipal dos 
municípios que circundam o PE 
Turvo para minimizar conflitos.  
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OBJ ESP 3 - Fortalecer e criar cooperações interinstitucionais e políticas específicas que deem suporte ao monitoramento e gestão de ameaças à onça-pintada (Pantheraonca) e outros grandes 
mamíferos. 

N Ação Produto 
Resultados 
esperados 

Iní Fim Articulador 
Custo 

estimad
o (R$) 

Colaboradores Localidades 
Área de 

relevância 
Indicador Observações 

Conselho 
Estadual dos 
Povos 
Indígenas, 
Conselhos das 
Unidades de 
Conservação.  

Corredor 
Trinacional do 
Alto Paraná, do 
Corredor de 
Biodiversidade 
do Rio Paraná, 
da Reserva da 
Biosfera da 
Mata Atlântica, 
da Reserva da 
Biosfera de 
Yabotí e 
Reservas 
Indígenas.  
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