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RESUMO 

 

O presente trabalho analisou o nível de implementação dos Parques Nacionais 

brasileiros, unidade de conservação de proteção integral. Além disso, também avaliou o índice 

de efetividade dos 74 parques nacionais em relação a suas atuações no de 2018. Utilizando o 

método de estudo de caso, a pesquisa teve por objetivo quantificar a implementação e a 

efetividade de cada parque nacional brasileiro. À luz dos conceitos sobre Conservação, 

Efetividade, Desenvolvimento Sustentável, Gestão, o trabalho analisou estas áreas protegidas 

de acordo com a metodologia SAMGe (Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão), 

portanto identificando efetividade sobre os seguintes aspectos: resultados (situação de recursos 

e valores), produtos e serviços (avaliação de usos permitidos), contexto (avaliação dos usos 

vedados), insumos (avaliação da disponibilidade dos recursos), planejamento (avaliação da 

alocação das ações de manejo relacionadas aos desafios territoriais de gestão) e processos 

(governabilidade, consolidação e alinhamento institucional). Os resultados revelaram que os 

parques nacionais possuem mediano índice de efetividade com apenas 53%. Em geral todos os 

parques possuem baixos índices de gestão relacionados ao seu contexto e planejamento. Sobre 

quesitos legais para funcionamento de um parque nacional podemos constatar que 31 parques 

ainda estão sem plano de manejo e 21 sem conselho consultivo. Como potenciais soluções, há 

necessidade de melhorias de recursos financeiros e a utilização deles. Incentiva-se as parecerias 

público-privadas para que de fato os parque nacionais possam ser implementados e cumpram 

suas funções em turismo, visitação, serviços, etc. para que possam ser sustentáveis ao longo do 

tempo, e, claro, cumprir a função de conservação para qual foi criado. O trabalho pretende 

contribuir com o debate sobre áreas protegidas, parques nacionais, avaliação de parques 

nacionais e proporcionar instrumento de suporte a decisão para eventuais concessões ou 

mecanismos que possam oportunizar aos parques negócios sustentáveis em seu território e 

obviamente o aprimoramento de sua gestão. Há inúmeros modelos de gestão factíveis para 

serem implementados no Brasil a fim de torna-los mais efetivos em seu funcionamento, resta o 

despertar do poder público e o apoio da sociedade para que todos possam de fato fazer uso dos 

benefícios tangíveis e intangíveis que os parques proporcionam.  

 Palavras-chave: Parque Nacional, Gestão Ambiental, Implementação, Efetividade, 

Sustentabilidade. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This The present work analyzed the level of implementation of the Brazilian National 

Parks, an integral protection conservation unit. In addition, it also evaluated the effectiveness 

index of 74 national parks in relation to their performance in 2018. Using the case study method, 

the research aimed to quantify the implementation and effectiveness of each Brazilian national 

park. In the light of the concepts on Conservation, Effectiveness, Sustainable Development, 

Management, the work analyzed these protected areas according to the SAMGe methodology 

(Management Analysis and Monitoring System), therefore identifying effectiveness on the 

following aspects: results (resource situation and values), products and services (evaluation of 

permitted uses), context (evaluation of prohibited uses), inputs (evaluation of availability of 

resources), planning (evaluation of the allocation of management actions related to territorial 

management challenges) and processes (governance , consolidation and institutional 

alignment). The results revealed that national parks have a median effectiveness rate of just 

53%. In general, all parks have low levels of management related to their context and planning. 

Regarding legal requirements for the operation of a national park, we can see that 31 parks are 

still without a management plan and 21 without an advisory board. As potential solutions, there 

is a need to improve financial resources and use them. Public-private partnerships are 

encouraged so that in fact national parks can be implemented and fulfill their functions in 

tourism, visitation, services, etc. so that they can be sustainable over time, and, of course, fulfill 

the conservation function for which it was created. The work intends to contribute to the debate 

on protected areas, national parks, assessment of national parks and to provide a decision 

support tool for eventual concessions or mechanisms that can provide parks with sustainable 

business in their territory and obviously the improvement of their management. There are 

countless feasible management models to be implemented in Brazil in order to make them more 

effective in their operation, there remains the awakening of the public authorities and the 

support of society so that everyone can in fact make use of the tangible and intangible benefits 

that the parks provide. 

 

 

Keywords: National brasilians Parks, Environmental Management, Implementation, 

Effectiveness, Sustainability.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

Em 2018, segundo relatório publicado pelo Fundo Monetário Internacional1 (FMI, 

2018), o Brasil chegou a figurar na 9º (nona) posição entre as maiores economias do mundo, 

perdendo algumas posições após a crise econômica nacional e internacional agravada desde 

2015. Nos anos anteriores aos de 2015, o país chegou a prosperar na casa dos 4% com seu 

Produto Interno Bruto (PIB), segundo informações produzidas pelo importante Instituto 

Brasileiro de Economia – FGV, publicados na Revista Conjuntura Econômica2 no ano de 2010. 

Esse crescimento nacional foi possibilitado pela oferta e acesso aos recursos naturais no país, 

avanço da agropecuária sobre terras férteis, abundância em recursos hídricos, oferta de recursos 

oriundos da floresta, crescente produção de minerais, além da biodiversidade que permite o 

equilíbrio ecológico e a manutenção do clima favorável as mais variadas atividades 

econômicas. Contudo, cada vez mais temos a ciência que os recursos naturais são finitos em 

quantidade, em acesso e em renovação. Portanto, faz-se necessário gestão ambiental, regulação, 

licenciamento e a conservação destes recursos para garantir não só a sustentabilidade produtiva, 

mas também a geração de riquezas ao longo do processo de desenvolvimento de um país e de 

uma nação. 

Neste contexto, a conservação que tem as áreas protegidas, as unidades de conservação 

(UC), sempre foram instrumentos viáveis para que pudéssemos ter recursos naturais suficientes 

para manutenção dos ecossistemas ao longo da vida terrestre. Assim, podemos entender e fixar 

o conceito unidade de conservação, conforme a Lei n.º 9.985 de 2.000 estabelece: “são áreas 

especialmente protegidas na forma da lei, criadas pelo poder público com intuito de, entre outras 

finalidades, proteger os recursos naturais e a biodiversidade relevante” – trata-se de política 

pública para que à sociedade possa ter seus anseios atendidos ao longo do tempo, além disso, 

são áreas com características naturais e recursos relevantes em biodiversidade, geridas em regra 

pelo Poder Público, sob regime especial de administração que aplicam garantias relacionadas a 

proteção (BRASIL, 2000).  

Neste contexto, a riqueza em biodiversidade ainda é abundante no Brasil, o país possui 

66,3% do seu território em áreas naturais, sendo 18,62% em áreas protegidas, 6,37% em áreas 

de proteção integral e 12,25% em uso sustentável, sendo que os Parques Nacionais (PARNAS) 

 
1FMI, World Economic Outlook Database. 2018. Publicado no sítio: 
<https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/index.aspx>. Acesso em maio de 2018. 
2 LAVORATTI, Liliana. Conjuntura Econômica. Instituto Brasileiro de Economia. Fundação Getúlio 
Vargas. Rio de Janeiro, v. 64, n. 12, p. 16-19, dez. 2010 (com adaptações). 
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equivalem a 268.206,96Km2, de acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente publicados 

no ano de 2019 (MMA, 2019). 

Para termos uma aproximada dimensão desta grandeza, no Brasil são preservados o 

equivalente a 3,9 países como a França, sendo 2.549.329,61Km2 em áreas protegidas (CNUC, 

2019).  

Dada toda essa territorialidade em áreas protegidas, a sua gestão é feita através do 

Sistema Nacional de Unidade de Conservação (SNUC) – Lei n.º 9.9985/2000, que por sua vez 

possui divisões e estruturas específicas para a quantidade de modelos de unidades existentes. 

Em breve apresentação, segundo o SNUC, temos as áreas de proteção integral, cujo principal 

objetivo é a proteção da natureza, por isso as regras e normas são mais restritivas. São áreas 

onde o aproveitamento dos recursos naturais deve ser por pesquisa, contemplação, visitação, 

uso indireto, isto é, sem extrativismo seja ele qual for. Exemplos de atividades de uso indireto 

dos recursos naturais são: recreação em contato com a natureza, turismo ecológico, pesquisa 

científica, educação e interpretação ambiental, visitação, entre outras. Outro grande grupo de 

unidades de conservação estão inseridas no modelo de gestão de uso sustentável, como o 

próprio nome remete visa a sustentabilidade, ou seja, a conservação da natureza com o uso 

racional dos recursos naturais, portanto pode ocorrer manejo florestal, extrativismo, entre ouras 

práticas de uso direto dos bens da natureza (BRASIL, 2000). 

Para avançarmos em análise e detalhamento deste trabalho, adotou-se como recorte 

para análise e estudo os Parques Nacionais, que compõem as áreas de proteção integral, onde 

nelas são permitidos o turismo, a visitação e demais atividades sem o uso extrativista do recurso 

natural.  

Segundo Cecílio (2009), desde o século XIX parques são utilizados como medida para 

conservação dos recursos natural em todo mundo, portanto passível de comparação com outros 

países, e são mecanismos importantes para a qualidade de vida da sociedade. Segundo a 

Convetion on Biological Diversiry (CDB) (2014) apud DUDLEY (2008), áreas de conservação 

são fontes de vida, saúde, riqueza, sustentabilidade para 1,1 bilhão de pessoas, representando 

também a principal fonte de recursos hídricos para as grandes aglomerações urbanas da Terra 

(DUDLEY, 2008). Por exemplo, o Parque Nacional de Brasília que preserva a represa de Santa 

Maria é responsável por abastecer 25% da população do Distrito Federal3. 

 
3 O Parque Nacional de Brasília protege importantes mananciais do Distrito Federal, além de preservar 
e conservar a fauna e a flora. Está situado no parque a barragem de Santa Maria, represa que armazena 
água e distribui para pelo menos 25% da população. Disponível 
em:<http://www.brasilia.df.gov.br/como-e-feito-o-abastecimento-de-agua-no-df/>. Acesso em: 31 de 
julho de 2019. 



 

 13 

Os parques nacionais são também de fundamental importância para economia 

brasileira (Medeiros & Young, 2011), possuem funções cujos benéficos são usufruídos por boa 

parte da população brasileira. Como exemplo: manutenção do clima, manutenção da 

biodiversidade, qualidade do ar, qualidade e quantidade de água disponível, são alguns dos 

benefícios gerados por estas unidades. Podemos ainda citar a visitação, que alavanca a 

economia de baixo carbono em muitas regiões do país, isso só é possível pela proteção de 

paisagens, belezas cênicas proporcionadas pelos parques. A importante indústria de fármacos e 

cosméticos que possuem produtos consumidos diariamente, em muitos casos, utilizam de 

substâncias de espécies animais ou vegetais protegidos por estas áreas, através de pesquisas 

autorizadas. 

Então, os parques nacionais compõem o conjunto de importantes políticas públicas 

para enfrentarmos um dos maiores desafios do século XXI, as mudanças climáticas. Ao 

sequestrar carbono da natureza, fixar a molécula de gases de efeito estufa (GEEs) as unidades 

não só mitigam as emissões de gases como também ajudam a impedir a concentração de gases 

na atmosfera da Terra. Esses são alguns dos exemplos positivos que essas áreas desempenham 

para o desenvolvimento sustentável do país. Contudo, estas e outras características são pouco 

valorizadas pelo poder público e pela sociedade, que, de forma adicional ainda possibilitam 

enfrentar a causa do aquecimento global e possuem serviços ambientais de certa forma 

imensuráveis. 

Desse modo, sabendo que há o avanço da sociedade cada vez mais sobre os recursos 

naturais, e isto relacionado a perda de biodiversidade, é necessário que os parques, as áreas 

protegidas façam parte da estratégia nacional de desenvolvimento sustentável e desmatamento 

ilegal zero. É de conhecimento de toda comunidade cientifica que já se exauriram os modelos 

de comando e controle (fiscalização ambiental), não devendo a mesma ser descartada, mas é 

salutar que passemos a dar atenção para áreas de proteção e conservação dos recursos naturais, 

como os parques nacionais. Para tanto, é analisar o estado em que se encontram perante a lei e 

as metodologias de avaliação presentes na ciência para que possamos aprimorar o potencial 

destas áreas, inovar em novos modelos de gestão que possam vir a promover o desenvolvimento 

regional e também das eficiência ao conservar os recursos naturais existentes (VIEIRA, et al. 

2005). Neste sentido, o poder público ainda caminha a passos lentos diante da velocidade dos 

acontecimentos na sociedade e para isso, é preciso fazer uso das parcerias público-privadas que 

são cada vez mais interessantes e usuais no mundo atual (COVA, 2017) para melhoria de 

gestão, desenvolvimento, gestão de negócios, avanço em competitividade e em sustentabilidade 

econômica para que estas áreas continuem protegidas, conservadas e em pleno funcionando. 
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Países no mundo todo estão empenhados em conservar grandes áreas para 

proporcionar qualidade de vida ao povo e proporcionar sustentabilidade e recursos para as 

gerações futuras. A metas e os meios são louváveis, mas infelizmente, como acontece no Brasil, 

somente a demarcação de uma área não resolve os problemas de manutenção, implementação 

e eficiência em operação. É preciso garantir mais do que benefícios intangíveis, os benefícios 

precisam chegar à sociedade para que tenham a apropriação do valor do serviço ambiental, o 

valor precisa ser compartilhado com todos (PORTER & KRAMMER, 2011). 

Estudos e pesquisas científicas sobre a ação do homem na natureza tem sido associado 

a uma crescente preocupação com o caráter limitados dos recursos naturais disponíveis face às 

tendências mundiais de crescente demanda e consumo (FONTENELLE, 2017). Este argumento 

é endossado pelo World Economic and Social Survey (2011), pois caso não haja uma 

significativa alteração nos modelos de consumo, modos de vida, crescimento sem prosperidade, 

a demanda por bens primários, recurso naturais, tenderá a patamares críticos em sua capacidade 

de carga, com situações delicadas na vida de toda população terrestre e nas condições humanas 

de sobrevivência. Há algum tempo, a disponibilidade de recursos é identificada inclusive como 

assunto estratégico, podendo ser foco de tensões e conflitos que desde a década de 1990 já se 

identifica em acordos comerciais e situações estratégias protecionistas ligadas a conservação 

ambiental (HOMER-DIXON, 1990). É de fundamental importância a mudança nos padrões de 

consumo para um modelo de desenvolvimento sustentável, isto passa por alterações 

sistemáticas e políticas públicas voltadas para a implementação e a eficiência dos Parques 

Nacionais. 

As preocupações com o meio ambiente acarretaram em esforços para delimitação de 

áreas, mas acima de tudo, como reconectar a sociedade com as áreas naturais, seu uso, sua 

conservação, sua proteção, seu desenvolvimento sustentável e torna-las de fato implementadas 

e funcionais, pois a ausência de uma boa gestão está colocando estas áreas em risco de grilagem, 

desmatamento, perda de biodiversidade, tráfico de fauna, flora e materiais genéticos (VIEIRA, 

SILVA e TOLEDO, 2005). 

De fato, direitos da sociedade, desenvolvimento e proteção do meio ambiente 

apresentam-se intrinsecamente interdependentes. Nesse sentido, conforme cita Knox (2012 

p.3), “as alterações climáticas colocam em pauta os direitos, os riscos no desenvolvimento, e 

ao mesmo tempo uma proteção ambiental efetiva que depende dos mesmos direitos”. 

Por outro lado, mesmo a comunidade local, regional e internacional estando mais 

cientes dessa interdependência, essa reflexão ainda não se materializou em atitude ou em ação, 
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situação em que parques e áreas protegidas ainda sofrem com implementação e incompleto 

estabelecimento em várias partes do mundo. 

As normas brasileiras permitem a instalação de áreas protegidas, parques e demais 

unidades de conservação, propositura relativamente simples e faz disso uma das principais 

estratégias de conservação no país, contudo nem sempre essa política pública está acompanhada 

das condições necessárias à implementação e a consolidação desses territórios. 

Criar uma área de conservação no Brasil é menos burocrático do que se imagina, haja 

vista o país burocrático e enraizado no século XX como se apresenta até hoje a gestão pública. 

Entretanto, nenhuma propositura de criação de parques ou qualquer outra unidade de 

conservação nasce com planejamento, orçamento e modelo de gestão estabelecido, pois colocar 

uma área para proteção totalmente desembaraçada de problemas jurídicos e fundiários não gera 

visibilidade política. Desse modo, é trivial a primeira etapa, restando o problema para de 

implementação para técnicos e para o ICMBio. A baixa prioridade de investimentos conferidas 

às UCs apresenta-se em constantes variantes, mas com um ponto em comum: sistemática 

ausência de recursos – muito maior do que a comparação com em países de referência e até 

mesmo semelhantes. A ONU (2012) publicou uma análise, onde o Brasil gasta, em média, 

R$4,43 por hectare de UC, a África do Sul R$67,09, o México R$21,37 e Argentina R$21,37, 

situações claras de não importância da agenda ambiental de conservação brasileira. 

 A diferença não só é gritante, como também absurda, quando o custo do Brasil é 

comparado com os Estados Unidos que gastam R$156,12 por hectare. No mesmo estudo 

publicado pela ONU (2012) nos chama atenção não somente para o investimento brasileiro, 

mas a capacidade de gestão e de geração de riqueza com conservação, além disso, integram, a 

exemplo do Brasil, países com mesmo perfil de ocupações por parques naturais e índices sociais 

semelhantes aos brasileiros. 

No Brasil, devemos ponderar que a atual situação fiscal dos governos é, em alguns 

casos, de calamidade. Em estudo recente feito Firjan (2019), através de nota técnica, podemos 

identificar 4 (quatro) estados brasileiros que pediram calamidade financeira (RR, RN, MT e 

GO). Para temos uma ideia, em 2018, 5 (cinco) estados tiveram gasto com folha de pagamento 

de pessoas a mais de 49% de sua receita líquida, tal situação ultrapassa o patamar permitido 

pela Lei de Responsabilidade Fiscal n.º 101 de 2.000 (LRF). Outros 17 estados superaram os 

44,1%, acima do limite prudencial de alerta da LRF (TESOURO NACIONAL, 2018). Isso quer 

dizer que 62% dos estados brasileiros estão sem capacidade de investimento nas mais variadas 

áreas, sejam saúde, segurança, infraestrutura e não diferentes setores que rotineiramente são 

preteridos em orçamento e investimento público, como conservação, gestão ambiental. 
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A respeito da importância dos parques no Brasil e em diversos países todos sofrem 

com a ausência de recursos para gestão e investimento nessas áreas. Desse modo, estamos em 

um momento de latente preocupação com os problemas ambientais, como melhorar a 

implementação e o funcionamento destas áreas buscando promover sua renda, orçamento, 

melhorando sua sustentabilidade e consequentemente melhorando sua competividade em se 

manter operante. Esse assunto tem ganhado espaço nos fóruns mais importantes do Brasil e do 

mundo, como também nas universidades. 

Atualizando informações de 2011 dos autores Medeiros, Young, Pavese, e Araújo, 

estima-se uma falta de recurso em 50% em relação ao que seria necessário para operacionalizar 

os PARNAs e as todas as demais UCs. A falta de recursos é tão grande que, muitas vezes, o 

parque não tem a condição Sine qua non para existir, sendo que é necessário ao menos ter um 

Conselho Gestor e um Plano de Manejo compondo as ações básicas para viabilizar o 

cumprimento do normativo legal de criação destas áreas. São requisitos básicos da Lei n.º 9.985 

do ano de 2000, que cria o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, nos capítulos IV e V 

a condição para implementação dos parques nacionais e demais unidades de conservação: “o 

plano de manejo e o conselho gestor” (BRASIL, 2000). 

A análise realizada neste Trabalho Aplicado (TA) incidiu sobre o exame e diagnóstico 

dos Parques Nacionais brasileiros, sua implementação e efetividade. Qual o estado de 

funcionamento dos parques?  

Para realização deste estudo, foram feitas diversas pesquisas metodológicas que 

pudessem contemplar o prazo da pesquisa e a sua entrega em produto e conhecimento para 

sociedade. Sabe-se que nos últimos anos surgiram diversas técnicas, que buscam identificar o 

grau de efetividade das áreas protegidas, e, assim, conhecer o condão dessas áreas em operar e 

consolidar políticas públicas, relacionadas a temática socioeconômica e ambiental. Com isso, 

esta pesquisa, avaliou as ferramentas pertinentes WWF (1999), Padovan (2003), Ervin (2003), 

Stolton et al. (2007), Marinelli (2011) e ICMBIO/WWF (2017), que pudessem ser utilizadas 

não só a realidade brasileira, mas também nos parques nacionais. Dessa forma, optou-se por 

aplicar a metodologia construída pelo WWF-Brasil (2017) denominada Sistema de Análise e 

Monitoramento de Gestão (SAMGe), com apoio de outras organizações não-governamentais e 

do Fundo para Meio Ambiente e Biodiversidade (FUNBIO). 

O trabalho tem justificativa não só baseada na importância em apresentar a sociedade, 

a comunidade científica, o estado dos parques nacionais, mas também informar aos interessados 

as condições de implementação destas áreas dada as efervescentes declarações políticas em 

realizar concessões de parques e demais UCs no Brasil. Desse modo, com o nível baixo de 
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investimento, ameaça e riscos sofridos pelos parques nacionais devido a falta de implementação 

deles, não há mais tempo para discussões simplesmente ideológicas ou políticas, pois o desafio 

é grande dada a falta de atenção e ausência de sistema de gerenciamento, escassez crônica de 

dados e informações sistematizadas nos últimos anos. Situações como essa exigem soluções e 

arranjos criativos para aprimorar o potencial de negócio nestas áreas, bem como o uso público 

de um universo que abrange 74 Parques Nacionais, sendo parte de um total de 2.376 UCs no 

Brasil, entre jurisdições federais, estaduais e municipais (CNUC, 2018).  

O desafio deste Trabalho Aplicado de conclusão de mestrado iniciou a partir de um 

problema em minha experiência como gestor público, Secretário de Estado de Meio Ambiente 

no Estado de Mato Grosso, onde podemos identificar a baixa e ineficiente implementação das 

Unidades de Conservação estaduais (MATO GROSSO, 2017) e até mesmo federais (BRASIL, 

2014). Além disso, identificamos os altos custos para manutenção destas áreas e a contínua 

escassez dos recursos públicos para estes fins nos chamou a atenção e nos fez refletir sobre o 

estado destas áreas e alternativas para viabiliza-las e torna-las sustentáveis.  

A partir deste prisma e de discussões durante a disciplina de Sustentabilidade em 

Campo, do curso de mestrado em Gestão para Competitividade, com linha de pesquisa em 

sustentabilidade, foi iniciado pesquisas e ações que pudessem conhecer e analisar os Parques 

Nacionais brasileiros (PARNAs), isto porque, são unidades que possuem em seu regramento a 

importância da visitação pública, portanto sendo um passo importante para impulsionar análises 

e modelos alternativos de gestão que não somente o público. 

Contudo, toda pesquisa possui sua limitação e sua abrangência inerente ao tempo, 

métodos e desenvolvimento do estudo (YIN, 2015), podendo ser replicada a ideia para outras 

unidades sejam de proteção integral ou uso sustentável, parques estaduais ou municipais. 

Assim, este trabalho enfrenta o problema de pesquisa de forma direta, tendo o devido 

cuidado para lidar com obliquidade inevitável da extrapolação de dados e informações 

coletados em fonte primária e secundária. Ao focar no problema objetivou-se trabalhar em a 

categoria específica de parques nacionais (74) para que o estudo pudesse ganhar em riqueza de 

resultados. 

A partir desta introdução, o trabalho possui cinco capítulos. O segundo, de caráter 

referencial, expõe as principais informações, pontos de vista entre autores e dados relacionados 

à evolução das UCs no contexto mundial e brasileiro. Neste item também discutimos aspectos 

financeiros, de gestão, importância e aproveitamento sustentável dos parques, além claro de 

aspectos legais sobre a implementação deles. 
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No capítulo três, destina-se a apresentar a metodologia a ser utilizada, análise dos 

dados, forma de coleta, universo de variáveis em análise, problemas e limitações da pesquisa, 

entre outros fatores. 

O quarto capítulo visa apresentar e discutir os resultados encontrados. Toda a análise 

tem como fonte banco de dados aquém do ideal, mas ainda assim, os resultados são consistentes 

no que tange a tese de que os parques estão mal operacionalizados pelo poder público e que 

devem ser buscadas novas iniciativas em gestão para efetivamente implementar os parques 

nacionais e torna-los sustentáveis. Além disso, apresentamos o estado dos parques, índices de 

implementação, debatemos e comparamos números para, então, irmos para o capítulo cinco 

onde apresentamos as considerações finais e conclusões. Devemos destacar que cada parte 

possui sua análise e resultado detalhado no Anexo 1. 

Por fim, a relação importante das referências bibliográficas que nortearam os estudos 

e análises, bem como proporcionaram a sustentação desta pesquisa. 

 

2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

As ações de conservação e o conservacionismo no mundo possuem ligações com 

perspectivas longínquas. Durante a pesquisa, podemos encontrar o movimento conservacionista 

desde o Sr. John Evelyn (1908), que foi escritor e paisagista inglês. Seu trabalho foi marcante 

e citado por vários pesquisadores que apresentaram a história da conservação no mundo. A obra 

Sylva com abordagem sobre floresta e árvores e manejo florestal foi apresentada a importante 

Royal Society, do qual foi membro fundador, que ainda hoje está pautada a impulsionar à 

ciência natural (FRANCO, et al. 2015).  

Desde então, o famoso livro Sylva alertava para elevada demanda sobre os recursos 

florestais e, portanto, tornando-se cada vez mais raros nessa época na Inglaterra. De acordo com 

Franco et al. (2015) desde essa época já ocorria debates sobre a necessidade de controlar o uso 

das florestas, através da gestão de madeira, que deveriam respeitar a capacidade de regeneração. 

Assim, as ciências naturais e da conservação foram se estabelecendo e implementando 

gestão e sistemas aptos a gerir e conservar os recursos naturais (CALLICOTT, J. et al., 2009). 

Países foram seguindo as tendências inglesas e no século XIX buscaram também criar 

mecanismos de criar e gerir suas reservas florestais. Os EUA também foram precursores na 

criação de áreas para conservação (HAYS, S. P. 1999).  
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Além do movimento conservacionista mundial, os EUA também foram contagiados 

com movimentos artísticos. Manifestos da época expressavam interessantes ideias sobre a 

natureza e já provocavam uma partição o homem e a vida natural (FRANCO, 2015). Segundo 

Franco (2015), o filosofo Henry David Thoreau (1817-1862) contribuiu de forma decisiva na 

formação da ideia e cultura conservacionista norte-americana.  Todos as características foram 

embasadas no: wilderness4, terminologia em inglês que que pode ser traduzida como uma 

paisagem natural prístina. Segundo Wood (2017), tudo estava baseado na relação entre o natural 

e o humano, sem desprezar os valores espirituais, culturais, com o argumento da simplicidade, 

atualmente podendo ser comparada ao minimalismo. Thoreau também foi influenciador do 

movimento Sierra Club5 que foi liderado por John Muir, militante das causas ecológicas e 

responsável pela ideia do Parque nacional de Yosemite6 na Califórnia (WOOD, 2017). Outro 

autor que corrobora com a história é Callicott (2009), ele destaca o Muir como a base do 

movimento conservacionista norte-americano (CALLICOTT, 2009). 

Outros profissionais, filósofos, engenheiros, sociólogos, também difundiram ideias e 

conceitos sobre conservação, por exemplo, como o botânico Dietrich Brandis (WEIL, 2006) e 

o Gifford Pinchot, que foi o número do Serviço Florestal (NPS), assim um ícone 

conservacionista e preservacionista citado por McCormick (1995).  

Hays (1999) retrata em sua obra que discussões se acentuaram nas primeiras décadas 

do século XX nos EUA entre desenvolvimentistas e conservacionistas. Empresas de exploração 

mineral, florestal, queriam praticar o laissez-faire7, pregavam a autonomia e o as ideias da 

preservação conflituosa com direito de propriedade, e que portanto em áreas privadas a 

exploração e o uso ficariam a critério dos seus proprietários, assim não respeitando o atual 

direito ambiental difuso (TAYLOR, 2016). 

De acordo com Brinkley (2009), os conservacionistas, comandados por Theodore 

Roosevelt e Gifford Pinchot, possuíam a ambição de que os bens naturais (caça, pesca, 

 
4 A vida selvagem ou wilderness foi promovida pela United State Wilderness Act (1964). A lei norte 
americana propõe regras para ambientes naturais e vidas selvagens não terem interferências humanas, 
impõem formas de acesso, permissões, gestão. (COLE, 2004; PUBLIC LAW, 88-577, 1964). 
5 O Sierra Club é uma organização de ambientalistas dos Estados Unidos, fundada por John Muir, em 
1892. Disponível em:https://www.sierraclub.org Acesso em: junho de 2019. 
6 Yosemite National Park, disponível em: https://www.nps.gov/yose/index.htm>. Acesso em: maio de 
2019. 
7 Segundo o autor Gaspard (2004): “Laissez-faire é expressão escrita em francês que simboliza o 
liberalismo econômico, na variante mais fiel do capitalismo de que o mercado deve funcionar 
livremente, sem interferência, taxas nem subsídios, apenas com regulamentos suficientes para proteger 
os direitos de propriedade, esta filosofia tem início nos Estados Unidos e nos países da Europa durante 
o final do século XIX até o início do século XX, portanto trata-se do direito de “deixar fazer” naquilo 
que te pertence”. 
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mineração, madeiras) deveriam ser geridos pelo Estado a bem da coletividade e para o bem da 

própria natureza. Já nessa época, Redekop (2014) apontou que a política do direito de 

propriedade havia exaurido os recursos naturais em determinadas regiões do leste dos EUA.  

Com o desenvolvimento no país os conflitos aumentaram e teve destaque com a 

Barragem de Hitch Hetchy que levaria impacto direto a área proposta para o Parque de 

Yosemite. A barragem tinha como premissa levar água à crescente cidade de São Francisco. 

Muir com o forte Sierra Club ao seu lado, enfatizava que o vale de Hitch Hetchy poderia sofrer 

degradação em sua beleza cênica, pois "nenhum templo mais sagrado foi jamais consagrado 

pelo coração do homem" (TAYLOR, 2016).  

O ambientalismo cresceu muito quando uniu causas ambientais a aspectos políticos, 

interesses econômicos e sociais. A era Roosevelt colocou definitivamente a pauta da 

conservação na agenda política norte américa, havendo um estado de pensamento antes e um 

muito mais ecológico depois.  

Em termos concretos e resolutivos, Roosevelt foi o presidente que mais criou e dispôs 

áreas para conservação. Fundou ainda o importante Serviço Florestal dos EUA como marco na 

política norte-americana, trabalhou em legislações, normas, decretos, e, além disso, promulgou 

o Antiquities Act. de 1906. Para os autores Kraft e Fig (2017) esse ato foi fundamental para 

pautar interesses do Estado, organizar terras públicas, bem como dar valor a áreas de 

conservação e terras indígenas. Seria regularizar quem chegou primeiro, por exemplo indígenas 

e institucionalizar as regras comuns, ou as tragédias dos comuns, algo similar ao direito difuso. 

Portanto, ninguém tem pleno direito e todos tem interesses sobre os recursos naturais tendo o 

estado como regulador (OSTROM, 1990). Assim, cabe destacar também que governo de 

Roosevelt teve presença marcante inclusive no Brasil, em uma expedição com o Marechal 

Candido Rondon em 1913, tendo navegado no antigo rio da Dúvida no noroeste de Mato 

Grosso, hoje denominado rio Roosevelt (MILLARD, 2005). 

De acordo com Pinchot, Miller e Sample (1998), foram gerados cada vez mais e mais 

pontos de embate entre correntes entre Muir e Roosevelt. O primeiro queria a natureza intocada, 

já o segundo, Presidente dos EUA, queria o uso sustentável dos recursos naturais, entendia que 

a natureza não poderia ficar intocada, mas também gerar riqueza. 

Implementar políticas públicas de conservação no século XIX não era fácil, por outro 

lado bem distinto dos problemas atuais, as populações eram menores; infraestrutura pouco 

desenvolvida; e menores pressões das atividades econômicas. 

Assim, podemos considerar que houve conflitos, mas a população não estava tão 

concentrada como nos dias de hoje, onde certamente haveria problema demasiados para criar a 
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área pública no Vale Yosemite, no estado da Califórnia onde posteriormente (1864) seria criado 

o parque nacional Yosemite (GREENE, 1987). 

O congresso americano criou a primeira UC do mundo, o Parque Nacional de 

Yellowstone, em março de 1872 (HAINES, 1974). As concepções e discussões histórias não só 

geraram o “modelo yellostone”, ideias em conservar áreas contínuas e grandes, com estado 

intocado, mas também áreas com uso público, promovendo turismo ecológico, o pertencimento 

ambiental, a valorização da natureza com proximidade ao ser humano (DAVENPORT & RAO, 

2002; FRANCO, 2002). O parque de Yellowstone nos Estados Unidos foi exemplo em ações 

públicas para proteger áreas em favor da manutenção biodiversidade. Em vários países o 

modelo virou tradição e assim, segundo Couto (2004, p. 12) foram criadas áreas protegidas: 

“em países como Canadá (1885), Nova Zelândia (1887), África do Sul (1898) e Austrália 

(1879)8”. Desse modo, o termo “Parque Nacional” foi promovido pelo americano George 

Catlin, quando no patrocínio da causa em defesa da institucionalização do parque de 

Yellowstone (COUTO, 2014). 

Em referências globais, podemos constatar que grandes áreas de conservação foram 

constituídas nos anos 60, 70 e 80, isto sob um aumento da população mundial em curso, 

crescimento da indústria, expansão da agropecuária, aumento da exploração mineral e 

consequentemente uma pressão sobre os recursos naturais/meio ambiente. A demanda célere 

por recursos ambientais levou os governos ao reconhecimento da importância e necessidade 

das áreas protegidas e da preservação da biodiversidade para conservar recursos finitos e 

tangíveis, ou seja, mensuráveis (TERBORGH et al., 2002).  

 

2.2 A Conservação e os Parques Nacionais no Brasil 

No Brasil, assim como em outros países do mundo, influenciados pelas ações de 

Yellowstone, também se buscou a institucionalização de duas áreas como parques, foram: o 

Parques Nacionais da Ilha do Bananal e Sete Quedas, porém inicialmente sem êxito 

(TAKAHASHI, 1998). Após esses acontecimentos, a primeira área protegida brasileira foi 

instituída em 1937 sendo denominado Parque Nacional de Itatiaia. Portanto, o Brasil foi 

precursor da agenda de conservação na América do Sul ao demarcar extensas áreas para 

conservação dos recursos naturais (DEAN, 1996; FRANCO; DRUMMOND, 2009). A partir 

do advento do Código Florestal Brasileiro, em 1934, foi dado o marco legal para a segurança 

 
8“Austrália: Parque Nacional Real com 15.080 ha; Canadá: Parque Nacional Banff com 665.410 ha; 
Nova Zelândia: o Parque de Tongariro com 78.651 ha; África do Sul: o Parque nacional de Kruger com 
2 milhões de hectares”. 
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jurídica dos parques nacionais brasileiros, portanto iniciou-se neste momento a história da 

conservação brasileira (TOZZO e MARCHI, 2014). 

Para Castro Jr., Coutinho e Freitas (2009, p. 22): “o objetivo de constituição de 

Unidades de Conservação no Brasil era proteger áreas de impacto imediato, visto que foram 

criadas, inicialmente, na Mata Atlântica, bioma mais ameaçado naquela época”. Em 

controversa, o ato normativo de criação do PARNA do Itatiaia tinha como o missão a constância 

das atividades científicas já realizadas pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro, por exemplo, 

apoio ao turismo na região e reserva, manutenção dos recursos naturais para futuras gerações, 

ou seja, era uma medida conciliatória entre o desenvolvimento do sudeste e a importância da 

conservação.  

Ao pesquisar sobre a conservação no Brasil, nos leva ao entendimento que as áreas 

brasileiras vêm promovendo a sustentabilidade dos recursos naturais, mas estão cada vez mais 

vulneráveis devido a conflitos territoriais, fundiários, expansão econômica, agrícola, urbana, 

desmatamento, incêndios florestais9. 

A concepção de áreas protegidas no Brasil seguiu a tendência global em preservar 

atributos de áreas que possuíam belezas cênicas, áreas propicias ao lazer, a visitação, para que 

pudessem justificar a criação das primeiras UC, somente após aprofundamentos com estudos 

da academia, de técnicos do poder público outros aspectos sobre ecossistema, ecologia, 

abundância, escassez de fauna, flora ou outros componentes da natureza foram incorporados as 

decisões atuais (BADIALLI, 2004). 

Alguns parques no Brasil tiveram destaque importante, o Parque Nacional do Iguaçu 

com 185 mil hectares e o da Serra dos Órgãos com 10 mil hectares sendo ambos criados em 

1939, estes consolidaram a política de parques no Brasil. Após esses parques veio o Parque 

Nacional das Sete Quedas e o Cataratas de Guaíra, que acabou sendo revogado com a instalação 

da usina hidrelétrica de Itaipú (ICMBIO, 2019). 

Com esse histórico, Brasil passou a ser reconhecido como um grande líder em 

conservação mundial. O Brasil já ocupou várias posições no ranking mundial de áreas 

protegidas relacionadas ao seu território (Couto, 2004). Atualmente, de acordo com a IUCN 

(2019), os 10 países com mais áreas protegidas no mundo são (sem consideração do tamanho 

delas): 

 

 
9 A história da conservação no Brasil, parques, criação, gestão, entre outros aspectos está posta de forma 
clara por diversos autores, em especial Drummond (1997), Pádua (1997), Brito (2000), Araújo (2007), 
Dean (1996), Franco e Drummond (2009), Urban (1998). 
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Tabela 1: Números de áreas protegidas por país. 

Países Nº. de áreas protegidas 

1-Estados Unidos da América 34.073 

2-Alemanha 22.894 

3-Suécia 19.492 

4-Finlândia 14.829 

5-Reino Unido 11.684 

6-Austrália 11.379 

7-Rússia 11.268 

8-Estônia 9.284 

9-Canadá 7.933 

10-Suiça 5.895 

Fonte: The World Database on Protected Areas (WDPA, 2019). 

Entretanto, nessa história onde estaria o Brasil? Por exemplo, os 3 maiores países do 

mundo estão nessa lista. O Brasil aparece somente na 22ª posição com 2.376 áreas protegidas, 

723 Terras Indígenas (TI) (FUNAI, 2018), segundo a organização The World Database on 

Protected Areas (WDPA, 2019) e (CNUC, 2019)10. 

Por outro lado, as mesmas instituições e fontes citadas no parágrafo anterior 

classificam o Brasil em 3ª colocação quando o quesito está relacionado a extensão e tamanho 

das áreas protegidas em quilômetros quadrados. 

Tabela 2: Tamanho das áreas protegidas por país. 

País Tamanho das áreas protegidas 

(Km2) 

1-Estados Unidos da América 6.686.794 

2-Austrália 5.220.403 

3-Brasil 3.3884.125* (UCs e TIs) 

4- Áreas Fora de Jurisdição Nacional 2.618.174 

5-Ilhas Cook 1.982.031 

6-Greolândia 1.950.883 

7-Rússia 1.982.031 

8- Terras Austrais e Antárticas Francesas 1.731.914 

9-Nova Zelândia 1.390.513 

10-Canadá 1.326.105 

 
10 MMA, 2019. Cadastro Nacional de Unidade de Conservação. Disponível em:<http:// 
www.mma.gov.br/cadastro_uc>. Consulta em abril de 2019.  
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Fonte: The World Database on Protected Areas (WDPA, 2019). 

Importante considerar que países com maior extensão territorial apareceram, exceto a 

China, que tem somente 120 áreas protegidas com total de 176.333 km2.  

A quantidade de parques e outras áreas protegidas cresceu muito no Brasil nas últimas 

décadas no Brasil, isto considerando os estados, municípios e o poder federal. O crescimento 

foi importante para sustentar a conservação da natureza no território nacional, acima de tudo 

em um país em franca expansão nas mais diversas áreas da economia, infraestrutura, 

saneamento, saúde, educação (CNUC, 2019). 

Assim, a edição de parques e outras áreas protegidas têm sido a baliza da tendência 

expansionista e imediatista. Essa estratégia de gerir e preservar áreas naturais delimitadas é 

importante para planejar a paisagem territorial, bem como o uso e a ocupação do solo e dos 

recursos naturais. A tática, ainda que possua problemas, tem dado a oportunidade para 

manutenção e reprodução da biodiversidade frente as céleres ações humanas (PÁDUA, 1987).  

A diversidade de categorias de UCs no Brasil iniciou com o Código Florestal de 1934, 

tendo como categorias: “florestas protetoras”, “remanescentes”, sob o regime de proteção e as 

florestas “modelo” ou “produtivas” ambas em regime especial de produção, exploração. Em 

seguida, novas categorias de UCs foram instituídas pelo Código Florestal de 1965, 

posteriormente pela Lei n.º 6.902, de 27 de abril de 1981 as “estações ecológicas e as áreas de 

proteção ambiental”. Em 1984, o Decreto n.º 89.336 criou mais categorias: as “reservas 

ecológicas” e as “áreas de relevante interesse ecológico”. Todas foram reconhecidas como 

unidades de conservação pelo CONAMA. Em 1990, surgiram as reservas de extração, editadas 

no Decreto n.º 98.897 daquele mesmo ano. 

Rylandas cita que: “durante todos esses anos e até 1989, os parques nacionais e as 

reservas federais foram administradas pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 

(IBDF) e pela Secretaria Especial do Meio Ambiente (SEMA). No ano de 1989, essas duas 

instituições foram unificadas para dar origem ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que ficou como responsável gerencial dessas áreas” 

(Rylands, 2005, p.29). 

O Brasil chegou entrou na década de 90 com uma variedade de áreas protegidas. As 

diferentes áreas nasceram de propósitos diversos, sendo políticos, técnicos, pressões 

internacionais, sociais. Entretanto, sentia-se falta de leis e diretrizes que pudessem reger estas 

áreas. Para Barros (2000), a dificuldade de gerir e ter um responsável por essas áreas gerou uma 

discussão para que formasse o Sistema Brasileiro de Unidade de Conservação (SNUC), que a 

posteriori foi criado uma autarquia especializada denominada ICMBio (Instituto Chico Mendes 
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de Conservação da Biodiversidade) com os objetivos de desenvolver, promover, implementar, 

proteger, gerir, fiscalizar, está sob a administração do, autarquia de regime especial 

(DRUMMOND; BARROS-PLATIAU, 2006).  

 

2.3 O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

O ICMBio é um órgão da Administração Pública com o poder de autoadministração, 

conforme a Lei n.º 11.516, de 28 de agosto de 2007. Órgão vinculado ao MMA e componente 

do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA).  

A história de concepção, criação e implementação do ICMBio se aglutina com a 

criação das UCs no Brasil, passando pelo Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal 

(IBDF), BAMA e SNUC, até a constituição do ICMBio propriamente dita. Órgão de suma 

importância para conservação e preservação da biodiversidade brasileira e todos seus 

componentes pertencentes a jurisdição federal (BRASIL, 2007). 

O Instituto recebeu esse nome devido a referência que a, então, Ministra Marina Silva, 

gostaria de dar ao seringueiro, ambientalista e sindicalista Chico Mendes que foi assassinado 

em 1988 devido a sua luta pelos povos tradicionais e pela preservação da Amazônia. 

O ICMBio possui muitas atribuições de acordo com a Lei n.º 11.516 de 2007 

(BRASIL, 2007): 

“I - Executar ações da política nacional de unidades de 

conservação da natureza, referentes às atribuições federais 

relativas à proposição, implantação, gestão, proteção, 

fiscalização e monitoramento das unidades de conservação 

instituídas pela União; 

II - Executar as políticas relativas ao uso sustentável dos recursos 

naturais renováveis e ao apoio ao extrativismo e às populações 

tradicionais nas unidades de conservação de uso sustentável 

instituídas pela União; 

III - Fomentar e executar programas de pesquisa, proteção, 

preservação e conservação da biodiversidade e de educação 

ambiental; 

IV - Exercer o poder de polícia ambiental para a proteção das 

unidades de conservação instituídas pela União; e 

V - Promover e executar, em articulação com os demais órgãos e 

entidades envolvidos, programas recreacionais, de uso público e 
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de ecoturismo nas unidades de conservação, onde estas 

atividades sejam permitidas”. 

O órgão além de fiscalizar também é responsável por avaliar e aplicar medias 

administrativas e/ou compensatórias visando à preservação ou recuperação de determinada 

degradação ambiental. 

Cabe ainda ao Instituto Chico Mendes fomentar e acompanhar o uso público e a 

utilização sustentável dos recursos presentes nas UCs, mas somente quando e onde for 

permitido, cumprindo as normas legais e de licenciamento ambiental. 

Então, a autarquia federal tem missão baseada não só em conservar o patrimônio 

natural, mas também fomentar o desenvolvimento socioambiental. Outra importante iniciativa 

é a de propor e criar unidades de conservação federal e implementar todas as que já existem 

(MMA, 2019). 

 

2.4 O Sistema Nacional de Unidade de Conservação Brasileiro (SNUC) 

Sobre a responsabilidade do ICMBio está o SNUC, que sistematiza, caracteriza e 

proporciona segurança jurídica às áreas protegidas decorrente da Lei n.º 9.985. Nesta Lei, foram 

definidos os principais itens da política nacional de conservação e proteção em áreas do Estado. 

Até o ano de 2007, o IBAMA era o executor das políticas presentes no SNUC.  

No âmbito da lei do do SNUC (BRASIL, 2000, caput): “Unidade de Conservação é o 

termo genérico utilizado para denominar um grupo de áreas protegidas, compreendendo tanto 

espaços territoriais como recursos ambientais. Sua criação se dá a partir de um ato do poder 

público, devendo ser precedida de estudos técnicos e consultas públicas. No caso das UC 

federais, o ICMBio é o responsável por propor a criação; no caso das unidades estaduais e 

municipais, cabe geralmente às Secretarias de Meio Ambiente – ainda que o poder legislativo 

também possua capacidade legal para criar uma UC”. 

Como histórico, Dourojeani & Pádua (2001), nos informaram que a tramitação e 

negociação dos agentes políticos para promulgação do SNUC levou algo em torno de dez anos 

e só avançou devido a necessidade de regulamentação da Constituição Federal em seu Art. 225, 

§ 1º, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal11. Ainda segundo os autores, a dificuldade 

 
11 CONSTITUIÇÃO FEDERAL (1998): “Art. 225, § 1°, inciso I – preservar e restaurar os processos 
ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; II – preservar a 
diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa 
e manipulação de material genético; III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais 
e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas 
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de concretização da legislação se deu também devido a quantidade de categorias e modelos de 

áreas de conservação proposta na minuta da lei. Para eles: “o Brasil é o único país do mundo 

que utiliza, na atualidade, o termo unidade de conservação para se referir a área protegida 

(p.55)”. 

As discussões sobre o SNUC não foram diferentes como as demais pelo mundo, houve 

correntes conservacionistas e preservacionistas12. 

As duas influências foram tão fortes que o sistema brasileiro possui como efeito as 

duas representações: proteção integral e uso sustentável. Leuzinger (2007) destaca a divisão 

exagerada criada no SNUC: “como se pode perceber da própria distribuição das categorias de 

manejo em grupos distintos, bem como de seus objetivos e diretrizes, a Lei nº 9.985/00 reflete 

a composição de conflitos travados ao longo dos doze anos que levou, desde sua concepção, 

para ser editada, que abrangeram, dentre outros, embates dentro do próprio movimento 

ambiental, envolvendo preservacionistas e sócio ambientalistas. Possui a norma, todavia, o 

mérito de ter sistematizado o tratamento normativo das UCs, antes previstas de forma 

desordenada em diferentes leis e atos administrativos normativos”. (LEUZINGER, 2007, p. 

301). 

Em um grupo denominado como proteção integral: “possui o dever de preservação da 

natureza, permitindo somente o uso indireto dos recursos naturais.13 As categorias de proteção 

integral são: Parque Nacional, Reserva Biológica, Estação Ecológica, Monumento Natural e 

Refúgio de Vida Silvestre” (BRASIL, 2000).  

A corrente preservacionista garante que apenas a categoria de proteção integral vai 

perpetuar amostras de ecossistemas e da biodiversidade para o futuro (DOUROJEANNI & 

PÁDUA, 2001). São áreas de domínio públicos e a prioridade é à preservação da natureza sendo 

discutida a presença humana em alguns modelos, como os parques (BRITTO, 2003). 

O grupo voltado para uso sustentável dos recursos naturais em áreas do Estado, 

caracteriza-se por entender e reivindicar “exploração do ambiente de maneira a garantir a 

 
somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que 
justifiquem a sua proteção; VII – proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que 
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a 
crueldade”. 
12 Com tantas mudanças em caracterizações pelo mundo e com a alteração da União Internacional para 
a Proteção da Natureza – UIPN para União Internacional para a Conservação da Natureza – UICN, os 
preservacionistas ficaram denominados conservacionistas, e estes passaram ao nome de sócio-
ambientalistas (LEUZINGER, 2007). 
13 Segundo o SNUC (BRASIL, 2000), uso direto: “aquele que envolve coleta e uso, comercial ou não, 
dos recursos naturais” e uso indireto é: “aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição 
dos recursos naturais” (Art. 2°, incisos IX e X, da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000). 
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perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a 

biodiversidade e os demais atributos ecológicos, de forma socialmente justa e economicamente 

viável”, conforme dita a Lei n.º 9.985, de 18 de julho de 2000. As áreas que compõem esse 

grupo são: “Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico, Floresta 

Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna Reserva de Desenvolvimento Sustentável e 

Reserva Particular do Patrimônio Natural” (BRASIL, 2000). Essas UCs podem estar em áreas 

de domínio público ou privado, sendo todas sob regime especial de administração que lhes 

garantam a proteção.  

Tabela 3: Unidade de Conservação, Categoria e Área. 

Tipo / Categoria Jurisdição Total 
 

Federal Estadual Municipal 
  

Proteção Integral N° 
Área 

(Km²) 
N° 

Área 

(Km²) 
N° 

Área 

(Km²) 
N° Área (Km²) 

Estação Ecológica 59 72.088 30 47.495 5 40 94 119.624 

Monumento 

Natural 
5 115.314 33 961 21 158 59 116.433 

Parque Nacional / 

Estadual / 

Municipal 

74 268.207 222 94.534 172 804 468 363.545 

Refúgio de Vida 

Silvestre 
9 2.984 52 3.179 13 204 74 6.367 

Reserva Biológica 31 42.664 27 13.493 8 51 66 56.208 

Total Proteção 

Integral 
49 501.258 87 159.662 206 1.256 761 662.176 

Uso Sustentável N° 
Área 

(Km²) 
N° 

Área 

(Km²) 
N° 

Área 

(Km²) 
N° Área (Km²) 

Floresta Nacional / 

Estadual / 

Municipal 

67 178.159 41 135.856 0 0 108 314.05 

Reserva 

Extrativista 
66 135.087 29 19.880 0 0 95 154.967 
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Reserva de 

Desenvolvimento 

Sustentável 

68 1.026 61 111.250 5 71 134 112.447 

Reserva de Fauna 0 0 0 0 0 0 0 0 

Área de Proteção 

Ambiental 
37 897.220 198 340.671 127 58.428 362 1.296.319 

Área de Relevante 

Interesse 

Ecológico 

13 341 30 605 15 199 58 1.145 

RPPN 670 4.885 250 843 2 0 757 5.728 

Fonte: CNUC, 2019. Consulta em junho de 2019. 

O SNUC, atualmente, possui 1004 unidades de conservação federais14, sendo 149 de 

proteção integral e 855 de uso sustentável.  

Em números gerais, as áreas de uso sustentável são mais abrangentes em quantidade 

extensão de suas áreas. Desde o ano 2003 até a atualidade, foram constituídas 281 unidades de 

proteção integral, sendo 23 Parques Nacionais, e 321 unidades de uso sustentável, sendo 36 

Reservas Extrativistas e 16 Florestas Nacionais (CNUC, 2019). 

Considerando a criação de UCs no Brasil e um Sistema de apenas 19 anos, há 

considerável expansão dos ambientes protegidos é mais muito mais forte e permanente com a 

constituição do sistema. Em termos gerais, podemos notar que a área total dos parques federais 

criados após o ano 2000 quase que dobrou, seguindo a tendência nacional de criação de UCs 

de outras categorias (MEDEIROS; YOUNG, 2011). 

 

 

 

 

 

 
14 Segundo a Lei n.º 9.985 de 2000: “O órgão central do SNUC é o Ministério do Meio Ambiente, cuja 
finalidade é coordenar o Sistema. Os órgãos executores são o Instituto Chico Mendes de Conservação 
da Biodiversidade e o IBAMA, em caráter supletivo, os órgãos estaduais e municipais, com a função de 
implementar o SNUC, subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de conservação 
federais. Estaduais e municipais, nas respectivas esferas de atuação”. (Art. 6° da Lei 9.985 de 18 de 
julho de 2000).   
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Gráfico 1: Representatividade de Parques Nacionais criados ao longo dos anos relacionados a 
área e criação ano a ano. 

 
Fonte: CNUC, 2019. 

Por outro lado, para Burns e Moreira (2013) existem semelhanças no estágio de gestão 

das UCs brasileiras em relação a alguns países da Europa. A Alemanha, por exemplo, teve seu 

primeiro parque criado em 1970, e os objetivos para implementação das unidades são para 

serem alcançados entre 20 e 30 anos. Em função disso, são considerados em estado de 

desenvolvimento. Diferente do sistema de áreas protegeis norte-americano, que representa 

quase 150 anos de experiência.  

O SNUC possui seus critérios em conformidade com União Internacional para 

Conservação da Natureza (UICN), portanto essa acessão não só fortalece e valida o sistema 

brasileiro como também adequa nossas áreas protegidas à padrões internacionais, ainda que 

existam as diferentes categorias e modelos de gestão.  

O SNUC possui 4 objetivos principais que devem ser destacados: 

Figura 1: Objetivo do SNUC 

 
Fonte: Lei n.º 9.985/2000. Elaborado pelo autor. 
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Esses objetivos estão em sinergia e em fluxo contínuo, sem hierarquia, para o bem das 

UCs e do meio ambiente. 

Ao consultar o Cadastro Nacional de UCs (CNUC) e realizar filtros e projeções sobre 

as áreas protegidas apresentamos a tabela abaixo. A Amazônia ganha destaque com maior 

percentual de proteção em seu bioma, mas o Cerrado e a Mata Atlântica figuram como líderes 

quando abordamos a quantidade de áreas.  

Tabela 4: Unidades de Conservação nas esferas administrativas e nos biomas brasileiros. 
Proteção Integral (Federal, Estadual e Municipal) 

Biomas Amazônia Cerrado Caatinga Mata Atlântica Pantanal Pampa Marinho 

% UC 9,83 2,87 1,79 1,96 2,91 0,6 3,32 

Área (Km2) 412.763,94 58.588,00 14.118,02 21.896,44 4.403,11 1.055,03 120.999,84 

Quantidade 91 142 54 449 7 18 83 

Uso Sustentável (Federal, Estadual e Municipal) 

Biomas Amazônia Cerrado Caatinga Mata Atlântica Pantanal Pampa Marinho 

% UC 17,89 5,24 7,05 6,95 1,68 2,45 23,06 

Área (Km2) 751.327,04 106.968,63 58.352,45 77.711,96 2.546,96 4.395,93 839.905,71 

Quantidade 260 296 147 915 18 15 111 
        

% Total geral 

de UC 

28,06 8,33 8,46 9,54 4,59 3,14 29,39 

Fonte: CNUC, 2019. 

Gráfico 2: Demonstrativo do percentual de UCs e as esferas administrativas.

 
Fonte: CNUC, 2019. 

2.5 Parques Nacionais  

Ao analisar outras tantas categorias de proteção do meio ambiente, além de estação 

ecológica, reserva ecológica, monumento natural e refúgio da vida silvestre, constatamos que 

os parques foram quase sempre criados sobre a motivação cênica, cultura, mitigadora, 

contemplativa. Em outros lugares do mundo, que não só os EUA, como na Ásia e no Oriente, 

foram delimitados espaços para proteção de espécies selvagens localizados na região da Índia, 
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isto no século IV a.C. Naquela região e contexto, as florestas faziam parte do ambiente de fé, 

religiosidade e, desse modo, o uso era vedado. O “abençoado” ou aquilo que era contemplativo 

sobre a visão da fé e do sagrado também foi protegido em alguns dos bosques da Rússia 

(DAVENPORT & RAO, 2002). 

Outros povos no mundo também criaram reservas para manejar suas caças, os assírios 

e persas, por volta de 500 a.C., faziam gestão de animais para preservação. A palavra “parc” na 

sua origem francesa e inglês antigo, era definida como áreas cuidada, delimitada, protegida por 

ordem superior, seja de um governante ou um rei, portanto, eram tidos como espaços 

concebidos por classes privilegiadas na sociedade (DAVENPORT & RAO, 2002, p. 54). 

Schama (1996) relembra em sua obra que a revogação da área de Fontainebleau, na 

França foi tornada se uso público novamente ao povo que por muitos anos foram exclusivas 

para os prazeres da caça monarca. Para tanto, era tida como uma necessidade do povo apara 

fugir da opressão laboral da burguesia parisiense da época e para tanto iam descansar, e aliviar 

seu corpo e sua alma em meio a floresta. Por outro lado, o suo não era popular e continuava 

afastando classes mais baixas da sociedade. Um dos guardas florestais da época, Claude 

François Denecourt, criara opções de visitação e passeios para visitantes em grupos e familiares.  

Segundo Schama, “os visitantes se realizavam num lugar suficientemente distante para criar a 

ilusão de um deserto, sem o perigo da desorientação real. E esse palpite sobre esforço calculado, 

exposição protegida, medo bem dosado revelar-se-ia como o grande princípio comercial da 

recreação popular de massa” (SCHAMA, 1996, p. 554). 

“A construção simbólica da paisagem e da natureza foi influenciada por duas visões 

distintas consolidadas como fruto da imaginação urbana e das representações transmitidas pelos 

naturalistas e aventureiros, dois tipos de arcádia ‘tumultuada e tranquila’; ‘sombria e luminosa’; 

um lugar de ócio bucólico e um lugar de pânico primitivo”. Schama acentua essa dualidade na 

sociedade inglesa que insistia na necessidade de um local rústico para recompor a ‘saúde cívica’ 

da grande cidade”.  Escreve o autor que “é tentador ver as duas arcádias (a idílica e a agreste) 

definidas para sempre em oposição recíproca; da ideia do parque (selvagem ou pastoril) à 

filosofia do gramado doméstico (industrialmente organizado); harmonia e civilidade; 

integridade e indisciplina” (SCHAMA, 1996, p. 520). 

Outra linha que não era contemplativa, cultural, artística destacava a escassez da 

natureza como fator para sua proteção. Drummond (1991), em sua obra, citou alguns outros 

importantes autores que atribuía valores diferentes ao estudar as necessidades humanas sobre 

os recursos naturais. “Nash, ao estudar os valores humanos atribuídos à natureza, criou o 

conceito de ‘valor de escassez’ da natureza selvagem. Este conceito parte do princípio de que a 
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natureza é tão mais temida e desprezada quanto mais abundante e mais próxima esteja do 

sujeito, e tão mais adorada e venerada quanto mais escassa e distante estiver. Nash propõe ainda 

que a atual defesa da natureza selvagem ‘é um fato culturalmente revolucionário nas sociedades 

ocidentais, que sempre valorizaram a natureza apenas de acordo com o grau de alteração ou 

controle humano” (DRUMMOND, 1991, p. 191). 

Valor, entendimento, causa, tudo foi mudando ao longo do tempo em relação a 

natureza e, assim, ela passou a ser mercadoria, mas ainda sem seu preço definido (SMITH,1984; 

WILLIANS,1989; GODARD,1997). 

Drummond, Franco & Ninis (2006) apresentam: “uma das evoluções mais importantes 

do conceito de unidades de conservação se deu no sentido de incluir a representatividade 

ecossistêmica como critério de localização [...] em todo o mundo as primeiras iniciativas de 

preservação e conservação de áreas focalizaram paisagens raras ou excepcionais, e/ou floras e 

faunas de forte apelo estético, que pudessem ser visitadas com relativa facilidade por grandes 

números de pessoas. No entanto, a emergência e evolução da ciência da ecologia, a evolução 

dos instrumentos de mapeamento em escala continental e global, e o acúmulo de conhecimentos 

sobre as diferentes paisagens naturais e processos ecológicos, ao longo do século XX, mudaram 

o foco original” (2006, p. 36). 

No Brasil, como já explanado, a preocupação inicial para criação de parques foi a 

recreação, a beleza cênica, contexto urbano (PÁDUA, 1983; DRUMMOND, 1997). 

Alberto Loefgreen, de origem sueca e botânico de profissão, também auxiliou na 

defesa de Itatiaia também reivindicava um código de florestal que acabou sendo publicado em 

1934. 

Pádua (1983), retrata em sua obra uma fala histórica: “do barão Homem de Melo e 

José Hubmayer que, na conferência da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro, declarou: 

sem igual no mundo, estaria às portas da bela capital, oferecendo, portanto, aos cientistas e 

estudiosos, inesgotável potencial para as pesquisas as mais diversas, além de oferecer um retiro 

ideal para a reconstituição física e psicológica após o trabalho exaustivo nas cidades. Outrossim, 

apresentaria fonte de satisfação a excursionistas e visitantes curiosos dos atrativos da natureza 

local” (PÁDUA,1983, p. 51 apud Melo e Hunmayer) 

O Brasil precisava conciliar a urbanização com a preservação e criou parques em 

regiões de conflito e de difícil resolução fundiária (DRUMMOND, 1997). Países do hemisfério 

Norte, EUA, Canadá, buscaram planejar e prever mudanças e crescimentos urbanos para criar 

parques em regiões distantes e sem conflitos, antes mesmo da transformações agropecuárias. 

Apenas nos anos 80 em diante o Brasil privilegiou o interior em área protegidas, mas eram áreas 
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“não necessariamente belas, pouco acessíveis” em regiões remotas ou de fronteira (1997, p. 

147). 

Vários pesquisadores citam que o modelo dos parques no Brasil e suas criações têm 

sofrido críticas por todo lado. As negativas são baseadas em visões pouco ecológicas de 

constituição dos parques e mais antropocêntricas (DIEGUES, 1996, 2001; CREADO, 2005). 

Atualmente, a problemática urbana e sobre presença de populações dentro de parques 

tem sido menor diante das queimas e desmatamentos destas e demais unidades. Brandon (2002) 

entende que: “os parques nacionais protegem a biodiversidade mesmo que tenham um suporte 

inadequado de manejo e estejam sob altos níveis de ameaça e enquadrados nos contextos mais 

difíceis” (p. 476). Peres (2002) vai ao encontro e entende também que as “alterações na floresta 

e no desmatamento da Amazônia têm maior possibilidade de acontecer em terras públicas com 

situação ambígua ou não oficial do que em áreas protegidas sob qualquer designação, mesmo 

que só protegidas no papel” (p. 170). Por outro lado, não há mais espaços para a inatividade e 

acreditar que as áreas estão longes e ficam bem por si só, extratadas, fronteira agrícola, invasões, 

grilagem, garimpo, todas essas variáveis estão tornando os parques vulneráveis. Brandon 

(2002) vai nesta linha e diz que: “não existe uma melhor política para aplicar ao problema das 

pessoas nos parques. Mas existe a pior política, e esta é olhar para o outro lado e não fazer nada” 

(p. 507). O poder público não pode escolher o caminho da inércia e não fazer nada. Há como 

viabilizar estas áreas, há quem pague por bens intangíveis, é preciso resistir e pensar além do 

que está posto como sistemática. 

Neste sentido, a controversa em geral se resume aos requisitos de criação de um parque 

nacional e sobre os requisitos mínimos para sua implementação. Milaré (2011, p. 1080) destaca 

em sua obra que “conforme estabelece o Artigo 22, § 2º, da Lei 9.985/2000, a criação de um 

parque nacional deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam 

identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a Unidade”. 

Neste trabalho não é pertinente analisar os detalhes do estudo técnico, contudo é 

importante ressaltar que não só a realização de análises técnicas é importante, pois é de suma 

importância análises sociais, econômicas e ambientais que constituem requisito imprescindível 

para a criação ou para a ampliação de qualquer parque nacional, Antunes (2011, p. 9) “justifica 

o fato de que tal ato tem o condão de alterar a dinâmica dos locais envolvidos sob os aspectos 

ecossistêmico, ecológico, socioeconômico e paisagístico”. Estudos desta magnitude se 

justificam também para moldar ações de compliance do Poder Executivo, levando em 

consideração o poder em criar um parque via simples ato administrativo, tal como Decreto, 

Resolução etc., ou seja, não necessariamente por lei. 
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A consulta pública é outro importante balizador e se justifica por dar manutenção aos 

princípios da transparência e da governança estabelecidos no SNUC e na Constituição 

Brasileira: “deve ser dada especial ênfase à cooperação entre o Estado e a sociedade, através da 

participação dos diferentes grupos sociais na formulação e na execução da política ambiental. 

Isto vale para os três níveis da Administração Pública”. O SNUC nem poderia ser distante 

desses princípios, pois o Direito do Ambiente, Direito Difuso, é de interesse da coletividade 

(CF, artigo 225, caput). 

Assim, para que não reste dúvida, o Art. 5º do SNUC determina: "assegurem a 

participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das unidades de 

conservação" (inciso III) e "assegurem que o processo de criação e a gestão das unidades de 

conservação sejam feitos de forma integrada com as políticas de administração das terras e 

águas circundantes, considerando as condições e necessidades sociais e econômicas locais." 

(inciso VIII) (BRASIL, 2000). 

Assegura-se também o direito ao poder legislativo em criar unidades de conservação, 

desde que cumpridos os mesmos requisitos. 

As problemáticas relacionadas a gestão dos parques nacionais inicia-se no processo de 

criação, pois não são saneados problemas de uso e ocupação, tornando a problemática fundiária 

um dos principais entraves para a implementação efetiva destas áreas. 

Para entendermos minimamente sobre a implementação de um parque nacional é 

necessário continuarmos no Capítulo IV da Lei do SNUC, pois para considerarmos um parque 

funcional seu requisito é atender ao Art. 27 que constitui o Plano de Manejo da UC. O caput do 

artigo diz que toda UC deve possuir um plano de manejo, portanto documento indispensável 

para implementação de um parque nacional, o qual possui o encargo de funcionar como 

instrumentos de gestão, zoneamento, normativo e uso sobre os recursos naturais que a área 

dispõe, bem como e onde devem ser construídas estruturas físicas, estradas, pontes e demais 

itens necessários à sua gestão (artigo 2º, inciso XVII, Lei SNUC). Trata-se, pois, de um 

autêntico plano de gestão, de gerenciamento, que direciona o parque para o efetivo alcance dos 

objetivos que justificaram sua criação. 

Desse modo, tem-se claro que não basta simplesmente criar uma área de proteção, é 

preciso garantir a sua efetividade. É preciso também planejar e executar a sua gestão, a fim de 

que não sejam apenas unidades especializadas em mapas. 

Como aduz Muruthi (2006), um dos maiores problemas dos parques em nível global é 

a falta de estratégias para o futuro, por isso a produção e a dinâmica de uso de um bom plano 

de manejo são essenciais para uma efetiva e eficiente gestão dos parques. Segundo o autor, o 
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plano de manejo é o documento que guia o uso e o controle dos recursos naturais de uma 

determinada área protegida, baseada em processos de planejamento ecológicos e 

socioeconômicos. 

Outra condição não menos importante para implementação das UCs e dos parque 

nacionais são os Conselhos Consultivos que estão estabelecidos no Art. 29 da Lei do SNUC, 

onde cada conselho deve ser presidido pelo órgão responsável pela administração da unidade e 

constituído por representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil, por 

proprietários de terras localizados da região, e, quando necessários de populações tradicionais. 

Franca (2006) cita que um dos desafios do SNUC é implementar a participação social. 

Para Fontana, Irving e Silva (2004), a oportunidade de conhecer um parque e sua importância 

ainda não foi esclarecido a sociedade.  

Desse modo, ainda que o SNUC tenha previsto em sua redação a gestão participativa, 

este quesito ainda és distante do entendimento social, o que tem atrasado a integração de 

políticas e melhorias em gestão (LINO; DIAS, 2003; CEZARE; MALHEIROS; PHILIPPI, 

2007; LIBÂNIO; CHERNICHARO; NASCIMENTO, 2005). 

Há ainda quem defenda a política do top-down de gestão, como Almudi e Kalikoski 

(2010), quando outros autores, como Dutra (2008) que prezam pela importância de evitar 

conflitos e buscar soluções conjuntas dos componentes sociais e econômicos que cercam as 

atividades de um parque. O trabalho conjunto pode gerar benefícios de promoção simultânea 

para o meio ambiente e para vida das pessoas. 

Assim, a Lei 9.985/2000 determina essas duas necessidades legais para implementação 

das unidades de conservação brasileiras. Por óbvio, sabemos que os 74 parques nacionais 

precisam muito mais do que isso, como por exemplo, a regularização fundiária, a demarcação 

de suas áreas e até mesmo a presença fixa de gestores do poder público na unidade, além do 

aprimoramento da gestão pública e recursos financeiros. 
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Figura 2: Espacialização dos Parques Nacionais no território brasileiro. 

 
Fonte: CNUC, 2019 (Mapa e projeção dos parques feito pelo autor). 

Os parques nacionais brasileiros estão distribuídos no Brasil em todos 6 biomas 

brasileiros e no ambiente marinho, correspondendo a da 9,83 Amazônia, 2,87% do Cerrado, 

1,70% da Caatinga, 1,96% da Mata Atlântica, 2,91% do Pantanal, ,32% do ambiente marinho, 

sendo um total de 3,11% do território brasileiro. 

No que tange a extensão, a área de parque nacional na Amazônia possui 

268.206,96Km2, sendo um total de 364.404,93Km2 de parques nacionais no Brasil. 

Assim como as demais unidades de conservação brasileiras, os parques tiveram um 

incremento na sua criação significativos nos anos 2000. O gráfico abaixo demonstra a criação 

dos parques nacionais relacionadas aos anos e a quantidade. 

Gráfico 3: Criação dos Parques Nacionais ano a ano e o acumulado ao longo dos anos.

 
Fonte: CNUC, 2019. 

A grade quantidade de áreas destinadas a parques nacionais nos coloca em condição 

de liderança em áreas protegidas de proteção integral, uso público, recreação, pesquisa, beleza 

cênica, contato com a natureza, turismo ecológico etc. 

Adiante é apresentado referências que nos permitiu avançar na pesquisa, por exemplo, 

as responsabilidades do órgão gestor dos parques, os estudos e relatos sobre a importância dos 
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parques, bem como aspectos sobre a gestão e as deficiências que nos levam a pensar em 

modelos alternativos que não somente o público para não só aprimorar a implementação destas 

áreas, como também torna-las economicamente viáveis e sustentáveis. 

2.5.1 A Gestão do SNUC e os Parques Nacionais 

Os parques são geridos em nível federal com a coordenação do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), execução do o ICMBio, com apoio supletivo do Ibama (BRASIL, 2000). 

No que tange aos demais entes federativos, a gestão é de responsabilidade dos órgãos de meio 

ambiente locais filiados ao SISNAMA. 

Quando um parque é criado, é obrigatório em até cinco anos a elaboração de um Plano 

de Manejo15, ação vital para qualquer parque funcionar, o que define como deve ser feita a 

gestão na unidade. Em geral é composto por estudos bióticos, físicos, de fauna e flora que 

descrevem as características do ambiente para que possam ser planejados e cumpridos os 

objetivos do parque. Insta consignar que o plano de manejo deve abranger o entorno do parque 

para que possa entender a vizinhança, bem como tratar conexões, corredores ecológicos e 

demais aspectos que levem ao fortalecimento e implementação da área.  

Um segundo aspecto fundamental e importante para vida de um parque é o Conselho 

Consultivo16. O conselho tem como missão harmonizar a interação do parque com seu entorno. 

Em regra, o poder público federal é o presidente, tendo a composição da sociedade civil e 

demais componentes que possam existir próximos ao parque. Sem contar que esses quesitos 

cumprem o papel de ligação do parque com a sociedade e com a transparência da gestão. 

Os parques são financiados em sua grande maioria pelo MMA através dos seus 

componentes: (i) ICMBio, (ii) Ibama, (iii) ANA e (iv) Serviço Florestal Brasileiro (SFB). 

Segundo as últimas estimativas oficiais do MMA (2019)17, realizadas em 2018, o orçamento 

anual do SNUC em 2018 foi de R$ 708,41 milhões, sendo em sua maioria recursos provenientes 

do Governo Federal (por meio dos quatro órgãos citados). Há ainda disponível a vultosa quantia 

de R$ 1.400.640.266,50 bilhões de reais representando recursos referentes a dispêndios de 

 
15 De acordo com a Lei do SNUC, em seu Art. 2º, XVII:  “plano de manejo: documento técnico 
obrigatório mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se 
estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos 
naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade” (BRASIL, 
2000); 
16 Art. 29 da Lei do SNUC: “Cada unidade de conservação do grupo de Proteção Integral deverá dispor 
de um Conselho Consultivo, presidido pelo órgão responsável por sua administração e constituído por 
representantes de órgãos públicos, de organizações da sociedade civil, por proprietários de terras”. 
17MMA, 2019. Disponível em:<http://portaldatransparencia.gov.br/orgaos/44207-instituto-chico-
mendes-de-conservacao-da-biodiversidade >. Acesso em: junho de 2019. 
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compensação ambiental18, e outros R$ 1.095.041.918,09 bolões de reais frutos de Termo de 

Compromisso de Compensação Ambiental (TCCA), que estão disponíveis conforme dados do 

ICMBio atualizados em 20 de dezembro de 201819. 

Há fontes alternativas do ICMBio que podem ser destinadas aos parques: gestão 

compartilhada, visitação, concessão de serviços e royalties. 

Tabela 5: Despesas do ICMBio: execução orçamentária e financeira. 
Classificação/Ano 2015 2016 2017 2018 2019 

Despesas Previstas 

(Milhões) 
601,93 545,56 1,25(BI) 708,41 880 

Despesas Executadas 

do Orçamento 

(Milhões) 

512,32 561,07 587,08 586,1 
276,36 (Até a 

15/07/2019) 

Valor equivalente dos 

gastos públicos 
0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 

Fonte: Portal Transparência do Governo Federal, 2019. Consulta em maio de 2019. 

No que tange a discutir e analisar os parques nacionais, oportunidades de negócios e 

os seus níveis de implementação perante o SNUC, necessitamos entender os principais motivos: 

ausência de investimento financeiro, falta de recursos humanos, baixo índice de planos de 

manejo, falta de regularização fundiária, ausência de conselho consultivo, ausência de proteção 

equânime entre os biomas, etc. 

A tabela acima apresenta os números em despesas previstas em cada ano, contudo insta 

salientar que os valores expressos são divididos e repartidos entre setor administrativo, gestão, 

infraestrutura, transporte, cargos, servidores, despesas correntes (água, energia, telefonia), etc. 

Só no setor de gestão ambiental especializado o ICMBio possui 1463, sendo 37% mulheres e 

63% homens (ICMBio, 2019), portanto boa parte dos recursos são para operacionalização da 

 
18 Segundo o ICMBio (2019): “A compensação ambiental é um importante instituto para o 
fortalecimento do SNUC, criado na forma do artigo 36 da Lei nº 9.985, de 2000, e regulamentado pelos 
artigos 31 a 34 do Decreto nº 4.340, de 2002, obriga o empreendedor a ofertar à coletividade o benefício 
correlato ao dano legitimamente admitido pelos impactos ambientais não mitigáveis de 
empreendimentos considerados de significativo impacto. A obrigação consiste em apoiar a implantação 
ou a manutenção de unidades de conservação do Grupo de Proteção Integral ou, no caso de ser afetada 
ou em virtude do interesse público, também daquelas do Grupo de Uso Sustentável. No âmbito do 
Instituto Chico Mendes, os procedimentos com vistas ao cumprimento das obrigações relacionadas à 
compensação ambiental foram regulamentados pela Instrução Normativa nº 3, de 2 de fevereiro de 
2018”. Disponível em: http://www.icmbio.gov.br/portal/compensacaoambiental. Acesso em: maio de 
2019. 
19 ICMBIO, 2019. Disponível 
em:<http://qv.icmbio.gov.br/QvAJAXZfc/opendoc2.htm?document=painel_corporativo_6476.qvw&h
ost=Local&anonymous=true>. Acesso em: junho de 2019. 
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máquina administrativa, assim ao que parece ainda faltam recurso nas unidades de conservação 

para que possam cumprir ao menos suas metas legais (Conselho e Plano de Manejo). 

2.5.2 A Importância dos Parques Nacionais 

Os benefícios e os impactos positivos que os parques e as áreas protegidas carregam 

como conservação, preservação e qualidade de vida para população ainda são pouco 

conhecidos. Por exemplo, podemos citar que o estabelecimento de parques e demais áreas 

protegidas na Amazônia contribuiu para a redução do desmatamento na região e 

consequentemente para redução das emissões dos GEEs (gases de efeito estufa). Veja a 

comparação dos gráficos abaixo. 

Gráfico 4: Análise comparativa entre a Criação de Parques Nacionais e a diminuição do 
Desmatamento. 

  
Fonte: ICMBIO (2019) e INPE (2019). 

Os benefícios sobre a preservação sempre estiveram mais próximos do conhecimento 

da população, mas há também trabalhos que que visam discutir a importância econômica destas 

áreas para a economia e riqueza do país. Para Medeiros e Young (2011), é um desafio para o 

Brasil avaliar os benefícios destas áreas bem como remunera-las como elas merecem. Outra 

importante posição pertencente ao autor Wouters (2001), onde é destacada a importância  em 

encontrar aspectos que buscam quantificar a grandeza financeira e de negócios destas áreas, 

pois, na visão dele, só assim elas serão mantidas e não será necessário transforma-las em uso 

sustentável ou até mesmo revoga-las. 

Podemos considerar inúmeros estudos que podem auxiliar a demonstrar negócios 

rentáveis a partir de impactos econômicos em parques nacionais proporcionando benefícios de 

remuneração, como visto na Nova Zelândia, onde as concessões de serviços de turismo pode 

sustentar não só a unidade, mas componentes da sociedade que ofereceram serviços em 

conjunto (WOUTERS, 2011). Outra fonte importante é a gestão de áreas protegidas dos EUA, 
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o National Park System (NPS)20, que serve de exemplo para o mundo em termos de plano de 

negócios, visitação, modelo de infraestrutura, modelo de serviço e assim por diante.  Segundo 

o Serviço Florestal norte-americano (NPS, sigla em inglês), eles receberam só no ano de 2012 

aproximadamente de 282 milhões de pessoas, com estimativa gerada pela instituição em 

empregos da ordem de 201 mil, proporcionando uma em renda algo em torno de US$ 6 bilhões 

para estes empregados e US$ 18 bilhões em produtos e serviços para a economia. Ao fazer uma 

análise seletiva só para parques nacionais, os números representam aproximadamente 64 

milhões de visitantes, com geração de 73 milhões de empregos, sendo US$ 2,3 bilhões de renda 

do trabalho e US$ 6,5 bilhões de impacto no produto (NPS, 2012). 

Neste sentido, em breve referência sobre os impactos positivos dos parques unidades 

de conservação, este estudo não pretende fundamentar e nem defender uma tese sobre impactos 

econômicos em parques pelo mundo todo, mas é de suma importante expor alguns benefícios 

que os parques podem oferecer a população. O objetivo deste tópico, portanto, é demonstrar os 

possíveis serviços ambientais que os parques promovem em qualidade de vida, manutenção do 

clima, benefícios relacionados as áreas verdes regiões urbanizadas, as quais abrigam rica 

biodiversidade e autorizam com que as pessoas visitem e possam ter contato com a natureza, e, 

além disso, na maioria das vezes não estão sendo explorados e/ou aproveitados nem pelo Estado 

e nem pela população, mas sim pelos criminosos. 

Em trabalho acadêmico publicado no ano de 2013 no periódico International Journal 

of Environmental Research and Public Health (ROE, J. J. et al. 2013), foi apresentando um 

estudo de caso do estado de Wisconsin nos EUA que encontra fundamentos a partir da dados e 

informações coletadas, que bairros com  áreas verdes (parques, praças, playgrounds, etc.) 

tendem a existir cidadãos com menos probabilidade em desenvolver doenças psicológicas21. 

Portanto, presume-se que em áreas rurais esse ganho de qualidade de vida e até mesmo de 

sustentabilidade da região e da produção agropecuária no entorno de cada parque nacional não 

é diferente, isto sem mensurar benéficos climáticos e de equilíbrio de pragas e animas. 

Roe et al. (2013) e Thompson et al. (2012) também concordam e discutem benefícios 

como tratamento para estresse, problemas mentais, diminuição e índices de criminalidade, entre 

outros pontos positivos também citado por Maas et al (2009). 

 
20 National Park System Visitor Spending Effects, 2012. 
21 O método utilizado no estudo para definir a presença de áreas verdes numa região fora a análise de 
imagens de satélite que permitem avaliar, a partir da presença de copas de árvores (tree canopy, do 
inglês), o quão “verde” a localidade pode ser considerada em comparação com o seu território total. 
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Beyer et al (2014), especialmente para o caso estadunidense, argumenta que “a 

expansão de parques em áreas rurais ou urbanas, deve, a partir das evidências encontradas nos 

trabalhos acadêmicos, ser vista como uma opção de política pública tanto para melhorar a saúde 

da população em geral, como para reduzir disparidades de saúde pública entre as classes mais 

altas e mais baixas”. 

O estudo do Beyer (2014) deriva da interpretação que classes menos favorecidas, 

quando relacionadas a parques, natureza, lazer, passam a ter melhor qualidade de vida. Tais 

benefícios, indicadores de qualidade de vida, juntamente com o potencial econômico em ganhos 

de conservação, são úteis na tese de que parques, áreas verdes e demais áreas protegidas na 

forma da lei podem ser utilizadas como um trunfo para ativos econômicos de um Estado, ou 

seja, situações para incorporar melhorias na qualidade de vida dos cidadãos que utilizam estes 

espaços, que em regra geral são públicos. 

A manutenção dos recursos naturais, sua preservação e conservação, bem como a 

formatação para empreender nestas unidades e ter retorno financeiro, econômico-social para a 

população e outros benefícios retratados neste trabalho reforçam a ideia defendida pelo Instituto 

Semeia (2014) de que nossos parques, com acesso ao público, precisam ter maior atenção e 

destaque na agenda política nacional de forma emergencial. Entretanto, sabendo que existem 

diversos pontos de vista sobre o tema, é claro que estamos deixando oportunidades e retornos 

positivos diversos passarem diante de nossos olhos. 

O importante artigo em inglês A Hedonic Analysis of the Value of Parks and Green 

Spaces in the Dublin Area, de autoria da Mayor et al. (2009), é uma obra que corrobora com a 

importância e com a valorização dos parques e demais unidades de conservação. 

Biodiversidade, microclima, polinização, parques levam esses e outros benefícios para seu 

contexto, cita a autora. 

2.5.3 Os parques nacionais, as mudanças climáticas e a promoção do 
desenvolvimento sustentável 

Os parques nacionais possuem abrangência em boa parte do território nacional, 

protegendo ecossistemas e garantindo serviços ecossistêmicos vitais para o bem-estar da 

humanidade. Há um total de 74 Parques na esfera federal que representam 3,11% do território 

continental e 0,09% do território marinho (Medeiros & Garay, 2006, com atualizações). 

Sabe-se que em regra o mundo trata as áreas protegidas como importantes mecanismo 

de conservação in situ da natureza, ou seja, são locais necessários ao cuidado de espécies, 

populações e ecossistemas (Ervin, 2003; Rylands & Brandon, 2005; Lovejoy, 2006). 
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Deve-se dar destaque ainda a sua ação como agente regulador das mudanças 

climáticas. 

Portanto, até o momento ainda não foram encontrados formas mais eficiente de 

conservação e proteção desses sumidouros e reservatórios. O importante crescimento e gestão 

é uma das garantia de que poderemos avançar sobre do Acordo de Paris, isto tendo em vista 

que a natureza representa pelo menos 37% da solução que precisaremos balancear para 

amenizar a emissão dos gases de efeito estufa para atmosfera (Griscorn et al, 2017). 

Essa mesmo raciocínio é visto na “Agenda 2030”, onde temos o marco para os 

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS). Dentre os 17 objetivos definimos no 

documento, três deles (ODS13, ODS14 e ODS15) tratam diretamente da importância da ação 

contra as mudanças climáticas, conservação dos ecossistemas terrestres e marinhos, 

conservação da vida silvestre, ou seja, são pilares para como condição para o avanço das 

condições de vida em nosso planeta. 

Figura 3: Objetivos do Desenvolvimento Sustentável relacionados aos parques Nacionais 

 
Fonte: ONU, 2015. Figura construída pelo autor. 

2.5.4. Os Parques Nacionais, Desmatamento e os Gases de Efeito Estufa 

Em continuidade importante tópico, os parques possuem importante função de estocar 

carbono presente em suas formações florestais. Essa captura de CO2 tem potencial econômico, 

que poderia contribuir e ter retorno financeiro com a redução das emissões de Gases do Efeito 

Estufa (GEE) por desmatamento evitado. 

Ao longo do tempo, “a mudança no uso da terra e das florestas figura como a principal 

fonte de emissão de GEE do Brasil, tendo respondido por 62% das emissões acumuladas entre 

1990 e 2016. Se consideradas as emissões do setor agropecuário (18% do total), beneficiário 

maior da expansão de terras por desmatamento, tem-se que a mudança no uso da terra esteve 

associada direta e indiretamente à cerca de 80% do total das emissões de carbono durante esse 

mesmo período. Por isso, conservar as áreas de vegetação nativa representa o maior desafio a 

ser enfrentado pelo país em um contexto de mudanças climáticas” (YOUNG et al. 2018, p. 

106). 
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Nos dias de hoje, “os remanescentes florestais totalizam 496,8 milhões de hectares no 

Brasil, com um estoque de carbono florestal estimado em mais de 232 GtCO2e. A conservação 

dessas áreas é de fundamental importância para garantir a provisão de bens e serviços 

ecossistêmicos dos quais dependem o bem-estar humano, como produtos florestais madeireiros 

e não-madeireiros, recursos pesqueiros, biodiversidade, uso-público, proteção do solo, além da 

regulação climática” (YOUNG et al. 2018, p. 104). 

Conservar e manter florestas é muito mais barato do que reflorestar e recompor áreas, 

isto imaginando custo de oportunidade, mão de obra, valor das áreas etc. (YOUNG et al. 2016, 

2017). 

Há várias políticas públicas conservacionistas, uma das que possuem relevância é a de 

criação e gestão adequada de parques e demais áreas do SNUC. Essas agendas tiveram grande   

visibilidade e êxito em anos recentes, isto a partir do ano de 2005 quando a criação de unidade 

de conservação teve um movimento mais intenso, que de forma consistente também foi fator 

preponderante para redução das taxas de desmatamento no Brasil. Neste mesmo compasso, 

sabe-se que “cerca de 25% do total de remanescentes florestais do país ocorrem no interior de 

UCs, e a próxima seção estima que essa área abrigue um estoque de carbono florestal de 71,7 

GtCO2e” (YOUNG et al. 2018, p. 110). 

Gráfico 5: Incremento de Desmatamento em áreas de UCs.

 
Fonte: Produzido pelo autor a partir de dados do INPE, 2019. 

Com a recorrência dos números de desmatamento serem crescentes, o nosso país 

sempre teve como alerta a dinâmica da mudança da paisagem e uso da terra com peso mais alto 

na contabilidade das emissões dos GEE’s. Consoante ao Sistema de Estimativa de Emissões e 

Remoções de Gases do Efeito Estufa – SEEG (Observatório do Clima, 2018)22, “este setor era 

 
22 Informação extraída de http://seeg.eco.br/ (acesso em 25 de junho de 2019). 
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responsável por mais de 70% do total de emissões brasileiras de GEE do país na primeira 

metade dos anos 2000” (SEEG, 2018 p.18). 

Assim, com o advento do ano de 2005, o cenário obteve melhoras em decorrência da 

diminuição dos índices de desmatamento na Amazônia Legal. Em números concretos dos anos 

de 2004 a 2012, o desmatamento na região diminuiu drasticamente de 27.772 km2 ao ano para 

4.571 km2, trazendo a reboque a diminuição das emissões de CO2 e do país (Figura 3). 

Gráfico 6: Taxas de Desmatamento na Amazônia Legal e Emissões de GEE por setor.

 
Fonte: INPE (2019) e do SEEG (2019). Informação extraída de http://seeg.eco.br/ (acesso em 

23 de junto de 2019). 

Ao verificarmos os números absolutos, “a queda no desmatamento nesse período 

promoveu uma redução significativa das emissões provenientes das mudanças no uso da terra, 

que saíram de 3,02 GtCO2e, em 2004, para 0,86 GtCO2e, em 2012. As emissões brasileiras 

totais, por sua vez, caíram de 3,92 GtonCO2e para 1,95 GtCO2e no mesmo intervalo” (YOUNG 

et al. 2018, p. 106). 

Destacam-se políticas públicas de comando e controle na Amazônia, incluindo o 

avanço no monitoramento e outras medidas de fiscalização. A criação de UCs e parques como 

já demonstrado foi um dos fatores importantes que auxiliaram aos instrumentos de controle do 

desmatamento e preservação dos recursos naturais. É possível constatar com clareza na Tabela 

7, verifica-se que a perda florestal foi retardada a partir da incorporação de mecanismos de 

unidades de conservação. 

Tabela 6: Desmatamento antes e depois da criação de unidades de conservação. 
 Desmatamento (Hectares/ano) 

Desmatamento 

(Hectares/ano) Unidade 

de Conservação 

2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009 
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Parna do Jamanxim 731 1881 1799 600 644 1165 289 

Parna Mapinguari 414 402 1333 1976 1852 1174 39 

Fonte: TCU (2013). 

Os números citados na tabela reforçam a importância das políticas de conservação da 

biodiversidade, como já citado por Ferreira e Almeida (2005), Joppa et al. (2008) e Medeiros e 

Young (2011). Há pouco tempo, o Tribunal de Contas da União (TCU) realizou uma trabalho 

de auditoria e concluiu que: “apesar do notável subfinanciamento para a gestão de UCs no país”, 

a existência de áreas protegidas tende a inibir o desmatamento local. Os resultados encontrados 

na auditoria apontam que a probabilidade de ocorrência de desmatamento fora de áreas de UCs 

é cerca de 4,3 vezes maior” (TCU, 2013, p. 16). 

Assim, além de todos benefícios ecossistêmicos é também nesta força em conter o 

desmatamento ilegal que repousa a contribuição dos parques e das demais unidades.  

Tabela 7: Área de remanescentes florestais dentro e fora de UCs e estoque de carbono 
florestal dentro e fora de UCs. 

Bioma 

Área de 

Remanescente 

Florestal (Ha) 

Total Estoque 

de tCO2e 

Área de UC 

(Ha) 

Área de 

Remanescente 

Florestal dentro de 

Ucs (Ha) 

Estoque de 

tCO2e em UC 

Amazônia 311.493.258 194.379.702.692 116.644.851 101.154.101 66.434.141.166 
Caatinga 44.598.589 4.803.592.832 6.451.255 4.212.454 620.417.636 

Cerrado 109.846.640 25.311.203.849 19.675.980 14.197.459 3.069.300.637 

Mata 

Atlântica 
12.720.688 5.281.482.429 12.579.563 3.307.582 1.454.675.498 

Pampa 6.264.024 583.661.167 519.034 359.129 33.859.876 

Pantanal 11.894.855 1.730.489.162 610.994 538.485 87.727.757 

Total 496.818.053 232.090.132.131 156.481.677 123.769.210 71.700.1270 

Fonte: Prodes (INPE, 2016), Terraclass (2017). 

Por outro lado, segundo Alvarenga Jr. (2014), esse “banco” está sofrendo ameaças em 

decorrência da pujante expansão da fronteira agropecuária. Assim, temos políticos retrógados 

que lutam pela redução e extinção das UCs, e se não não bastasse ainda tentam influenciar na 

modificação das leis para obterem permissões em relação ao uso, ocupação e exploração destas 

áreas, assim desenvolvimento atividades econômicas degradantes em seu interior. Na outra 

trincheira, é possível identificar o crescimento das commodities, com relevância para cultura de 

soja e pecuária que causam pressões e expansões em novas áreas do Cerrado e da Amazônia. 
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Vale ressaltar que desde 2019 as políticas de comando e controle, fiscalização e 

monitoramento do desmatamento e queimadas na Amazônia Legal passaram a dar sinais claros 

de saturação e esgotamento, com o aumento recente nas taxas de desmatamento observada nos 

últimos meses. A escassez de apoio e alternativas econômicas para região complementado as 

políticas públicas ambientais não acompanhou o ritmo de criação das UCs na década de 2000 

e seguintes, além disso, as dificuldades orçamentários das instituições que gerem estas áreas 

são fatores que podem não só causar perda de floresta e biodiversidade, mas também de 

enfraquecimento da ações de conservação (BRAGANÇA, 2014; GODAR et al., 2014, com 

atualização). 

Para termos uma ideia fundamentada, os autores Medeiros e Young (2011) analisaram 

os dados do desmatamento e levantaram uma questão em que com a inexistência de parques os 

remanescentes florestais no máximo estariam acompanhando as reservas legais do código 

florestal, ou seja, a perda de biodiversidade seria acentuada. A análise em questão acarreta em 

presumir que o desmatamento barraria em aspectos legais de propriedade e ainda de modo 

frágil. Assim, temos claro que com a ausência de mecanismos econômicos de valorização da 

floresta e de restrições do mercado agropecuário a tendência clara dos autores e já confirmada 

no dia a dia da gestão ambiental no Brasil é de que os parques assumem um papel 

importantíssimo de desmatamento evitado. 

Encerra-se esse tópico destacando o histórico da conservação no Brasil e no mundo, 

além disso, contextualizando os Parques Nacionais brasileiro e sua importância. Contudo, para 

entendermos a situação deles é necessário conhecermos referências que nos permita 

metodologia para analisar sua implementação e sua efetividade. 

 

2.6 Referências Metodológicas 

No que tange busca metodologia para avaliação do grau de efetividade dos parques 

nacionais, existem alguns debates sobre conceitos, aplicações, métodos e suas limitações. 

Assim, nos últimos tempos, foram realizadas pesquisas e analises de lacunas em escala 

global, regional e local que tiveram como meta informar a situação do sistemas de unidades de 

conservação para a International Union for the Conservation of Nature (IUCN) e World 

Commission on Protected Areas (WCPA) tendo como planejamento territorial influenciar na 

efetividade dessas unidades (JUFFE-BIGNOLI et al., 2014).  
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Desse modo, segundo os autores, entre os principais gargalos identificados está a 

deficiência em gestão pelo poder público com o planejamento desses territórios ou mesmo da 

ausência de conexão dessas metodologias com a realidade de cada instituição, gestão e recursos.  

Com aquiescência do Wilkie et al. (2006) corrobora para essa realidade, a grande 

diversidade de indicadores e índices, o que nos leva a refletir sobre a capacidade de análise e 

impossibilidade de se vislumbrar formas de mensurar a efetividade dos parques, que possam 

vir a ter ampla aceitação, mesmo com as limitações relacionadas à incipiência dos dados, além 

das discordâncias metodológicas e conceituais.  

Entretanto, a simples avaliação de eficácia da gestão através da aplicação de 

indicadores e índices, embora necessária, poderá́ não ser suficiente para mensurar o quanto dos 

objetivos da área protegida foram atingidos (HOCKINGS et al., 2015). 

Via de regra, uma das conjunturas da academia científica é a contrapor possibilidades 

e estudos (MORIN et al., 2003). Dessa forma, métodos de como analisar os padrões da natureza 

ou como manejar a biodiversidade são constantemente reavaliados ou complementados. 

Percebe-se que os modelos produzidos até o momento, sempre que possível devem ser 

reelaborados e revistos na tentativa de ampliar a aproximação com a realidade (PADUA e 

CHIARAVALLOTI, 2012).  

Seguindo esses princípios, diversas experiências no mundo e no Brasil foram 

direcionadas para a construção e consolidação de metodologias, que possibilitassem a 

mensuração e representação da efetividade das áreas protegidas em escala local e regional 

(Tabela 8). A partir de uma visão geral dos instrumentos de avaliação da eficácia em áreas 

protegidas, foram desenvolvidos cerca de cinquenta metodologias diferentes na África, Ásia, 

América e Europa (GETZNER et al, 2012). 

Tabela 8: Metodologias utilizadas no Brasil para avaliação da efetividade de unidades de 
conservação. 

Metodologia Organização Período de aplicação 

Avaliação de Mosaico WWF 2015 

Certificação de Unidades de 

Conservação - Parâmetros e 

procedimentos para certificação do 

manejo de unidades de conservação 

Instituto de Pesquisas 

da Mata Atlântica - 

IPEMA 

2002 

FAUC - Ferramenta de Avaliação da 

Efetividade do Programa Áreas 

Protegidas da Amazônia 

Programa áreas 

Protegidas da 

Amazônia - Arpa 

2006 - 2015 
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Implementação e Vulnerabilidade de 

Unidades de Conservação 
WWF Brasil 1999 

Indicadores da Efetividade de 

Implementação (IEI) das UCs estaduais 
SDS, Amazonas 2006 

INDIMAPA TCU 
2013-2014 

 

METT 
Banco Mundial e 

WWF 

2005 – 2006 

2010-2015 
 

Parkswatch 

Centro de Conservação 

Tropical da 

Universidade de Duke 

e Fundação O 

Boticário 

2002 - 2006 

Programa de Monitoramento da 

Biodiversidade e do Uso de Recursos 

Naturais em Unidades de Conservação 

Estaduais do Amazonas (PROBUC) 

SDS, Amazonas 2006 

Protocolo de avaliação de efetividade de 

gestão de mosaicos de áreas protegidas 

no Brasil 

Gidsicki, D. 2013 

RAPPAM 
WWF Brasil e 

ICMBIO 
2005-2010 -2015 

 

SAMGe ICMBIO/WWF Brasil 2015-2016-2017 

Scenery Matrix 
Instituto Florestal do 

Estado de São Paulo 
1999-2005 

SISUC 
Instituto 

Socioambiental 
2011 

Fonte – Adaptado pelo autor. Adaptado Silva, 2016; ICMBIO/WWF, 2017; UICN, 2018. 

Contudo, ainda que existam diversas metodologias desenvolvidas, Hockings et al. 

(2015) afirma que ainda são poucos os países ou agencias que estão avaliando com 

periodicidade regular o nível de efetividade das áreas protegidas. Pesquisadores como 

Leverington et al. (2010); Stoll-Kleemann (2010); Nelson e Chomitz (2011), Geldmann et al. 

(2014) e Silva (2016) ressaltam que essas ferramentas diferem entre si, em relação a abordagem 
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conceitual, aos objetivos de aplicação, a forma de aplicação, a área de abrangência, aos 

indicadores, aos critérios de análise, a forma e aos softwares utilizados para o calculo de 

efetividade, ou seja, sobre a implementação. 

Observa-se que estes e outros estudos relacionados com a avaliação da implementação 

de Parques, reforçaram que seria altamente vantajoso sintetizar informações especificas do 

local, para obter maior compreensão dos fatores de sucesso nas abordagens de conservação e 

integrar estudos em nível local. Entretanto, segundo o WWF (2017), definir até que ponto as 

UCs ou o sistema destas são efetivos, tem sido uma árdua tarefa expressada pela aplicação de 

diversas ferramentas.  

Para Geldmam et al. (2017) os métodos de avaliação da efetividade das áreas 

protegidas em geral, demonstram que há boas evidências de que esses territórios conservam o 

habitat florestal, mas que ainda são inconclusivas a contribuição destas, sobre os impactos 

socioeconômicos associados a gestão das mesmas, principalmente no que tange a sua relação 

com o contexto da unidade, bem como o acesso ao público na mesma. Para tanto, é preciso 

alterar o foco, pois a avaliação do impacto aborda o fim, não os meios para a devida conservação 

da natureza.  

Assim, dadas as ferramentas e hipóteses, observa-se a necessidade do desenvolvimento 

de análises cada vez mais precisas sobre a realidade. Tendo em vista que estudos, métodos e 

ferramentas mais testadas e atualizadas podem economizar o esforço em avaliação e pesquisa, 

seja ele físico ou monetário e com resultados mais satisfatórios, caso de relevância para os  

gestores ambientais e também para população que precisa de  informações e respostas rápidas. 

(PADUA e CHIARAVALLOTT, 2012). Segundo Silva (2016), essas metodologias devem 

utilizar modelos empíricos robustos, com um conjunto amplo de dados para estimar os efeitos 

que as áreas protegidas têm sobre os resultados ambientais, sociais e econômicos. Essa simples, 

mas complexa diferença possibilita alcançar segundo a autora a construção de um sistema 

efetivamente representativo e manejado, além de apresentar uma forma de se verificar que o 

investimento de tempo e esforço, na criação e gestão dessas áreas resultam nos benefícios que 

a sociedade tanto almeja como eficiência dos serviços e das políticas públicas. 

A autora ainda ressalta, que para o desenvolvimento de metodologias para a avaliação 

da efetividade de parques e outras unidades de conservação, o marco conceitual deve ser 

utilizado como ponto de partida para adaptação das metodologias existentes, combinando 

diferentes procedimentos e abordagens. Em seguida, com objetivo de tomar melhor decisão 

para sequência do trabalho aplicado, é fundamental que analisemos as metodologias de 
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avaliação de implementações mais reproduzidas no Brasil, considerando seus avanços, 

limitações, indicadores e procedimentos metodológicos (CHIRAVALLOTT, 2012).  

 

Rapid Assessment Priorization Protected Area – RAPPAM  

Metodologia muito conhecida e utilizada, sendo aplicada em aproximadamente 150 

países, o método RAPPAM foi desenvolvido pelo WWF, como um recurso de rápida avaliação 

da efetividade de gestão das áreas protegidas (ERVIN, 2003). Com o objetivo geral de analisar 

o nível de implementação da gestão das áreas protegidas, este método foi empregado em 

diversos países como China, Romênia, Butão, Chile, Brasil, Indonesia, Nova Guiné, África do 

Sul, Bulgária e Senegal (2011).  

No Brasil, de acordo com Banzato (2014), o ICMBio avaliou o nível da efetividade de 

260 UCs federais em 2005/2006 e em 2010, a avaliação foi replicada com base nessa 

metodologia, abrangendo 292 UC. Já́ em 2015, o estudo alcançou 260 federais e estaduais (110 

UCs federais, sendo 39 de proteção integral e 71 de uso sustentável, já no âmbito estadual, o 

RAPPAM foi aplicado e testado em 40 unidades (19 de proteção integral, 20 de uso sustentável 

e no mosaico Apuí no Amazonas, tendo a participação deste aluno) (WWF, 2017).  

Seguindo uma abordagem qualitativa da gestão empregada na UC, o ciclo de 

atualização da metodologia ocorre a cada 5 anos, por meio de formulário eletrônico, baseada 

nas informações cedidas pelo gestor da UC e validado pelo órgão gestor. Os questionários 

consideram cinco elementos (Figura 4).  

Figura 4: elementos para avaliação da efetividade de UC. 

 
Fonte : Adaptado Ervin, 2003. 

De acordo com Silva (2016), o método RAPPAM é adequado para análise integrada 

do conjunto de áreas, entretanto tem-se claro que a ferramenta deve ser utilizada para trabalhar 

Contexto

• evidenciar o cenário atual em que se encontra a UC/parque, considerando o 
objetivo, tamanho, equipe de trabalho e tempo de criação;

Planejamento

• avalia informações sobre seu objetivo, amparo legal, desenho e planejamento 
territorial;

Insumos

• analisa os recursos humanos, de comunicação e informação, infraestrutura e 
financeiros;

Processos

• avalia o planejamento da gestão, a tomada de decisão e o desenvolvimento de 
pesquisa, avaliação e monitoramento realizados na UC/parque;

Resultados

• evidencia as açoes desenvolvidas nos dois anos anteriores à data da aplicação 
da pesquisa;
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o contexto e ações macro estratégicas da unidade, portanto não sendo possível o seu uso para 

orientações pontuais e especificas na unidade. O índice de trabalho é taxativo como um índice 

percentual, desse modo com equivalência e valor proporcional a efetividade de gestão 

observada em relação à efetividade máxima, pleno funcionamento do parque.  

O RAPPAM estruturou-se a partir da aplicação de questionários em oficinas 

participativas, com foco nos gestores das UCs; corpo de analistas do ICMBio; técnicos 

especializados na atividade e funcionários do WWF-Brasil. O índice é calculado com base nos 

resultados dos elementos demonstrados na figura anterior, ponderados pela pontuação máxima 

possível para esse conjunto de respostas realizada por pessoal selecionado, como pontos focais 

nas regionais do ICMBio e nos estados participantes do Programa de Áreas Protegidas da 

Amazônia - ARPA (WWF, 2017). Para construção do índice foram sistematizadas através da 

capacitação dos pontos focais; preenchimento dos questionários, com apoio dos pontos focais 

para sistematização dos questionários e apresentação dos resultados.  

A avaliação da gestão desenvolvida pelo RAPPAM, trabalha com base em uma 

abordagem sistêmica do processo, por entender que não se pode abstrair a influência da 

realidade que envolve as unidades de conservação. Dessa forma, o processo se inicia pela 

análise do contexto em que as áreas protegidas se inserem e, por isso, considera informações 

sobre a importância biológica e socioeconômica, as pressões e ameaças que as afetam e o nível 

de vulnerabilidade existente (WWF e SEMARH-GO, 2014) (Figura 5). 

Figura 5: Estrutura do questionário para análise de efetividade. 

 
Fonte - ICMBio/WWF Brasil, 2017. 

Silva (2016) ressalta que a pressão foi avaliada, com base na ocorrência de impactos 

negativos que influenciaram a integridade da UC, considerando a probabilidade de ameaças 

ocorrerem no curto prazo, por exemplo, o desmatamento, incêndios florestais. Outro fator 

considerado foi o grau de permanência (tempo em anos de persistência das pressões e das 
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ameaças) e o nível de severidade que essas pressões e ameaças são percebidas pelo gestor da 

UC. O nível de criticidade, foi mensurado a partir da multiplicação da pontuação dos atributos 

abrangência, impacto e permanência das pressões ou ameaças. Basicamente, as análises das 

pressões e ameaças se baseiam na identificação de sua ocorrência, tendência, extensão, grau de 

impacto e permanência. Posteriormente, estes dados são hierarquizados em uma escala de 

pontuação graduada, onde se estabeleceu o nível de efetividade (baixa, média e alta) (ICMBIO, 

2011).  

De forma geral, segue abaixo a escala de valorização utilizada para mensurar o nível 

de efetividade das UCs (Tabela 9).  

Tabela 9: Escala de Valorização utilizada para mensurar o nível de efetividade/implementação 
das UCs. 

Variação Nível de efetividade  

<40%  Baixa  

≥40% a ≤60%  Média  

>60%  Alta  

Fonte - WWF, 2017. 

A valoração da implementação de gestão, neste caso, é obtida pela soma das respostas 

de cada um dos módulos que compõem esses elementos. Segundo a metodologia aplicada, 

observou-se que entre as UCs de proteção integral, incluindo os parques nacionais, analisadas 

entre 2005 a 2015, houve um aumento na efetividade de gestão na faixa média de classificação 

de 41% para 54%. Em relação as UCs de uso sustentável, o nível de efetividade aumentou de 

2005 (35%) para 2015 (56%).  

Segundo o WWF e Semarh-GO (2014), esse método pode auxiliar na identificação das 

áreas que precisam de estudos mais detalhados, identificando os pontos fortes e fracos do 

manejo; avaliar as características e a distribuição das diversas ameaças e pressões; identificar 

áreas de alta importância sócio-ecológica e vulnerabilidades; indicar prioridades na gestão das 

UCs e nas intervenções políticas para o desenvolvimento de ferramentas de monitoramento 

local, além de fornecer critérios para a elaboração de indicadores específicos.  

Todavia para Marinelli (2011), essa metodologia apresenta limitações, por restringir a 

importante correlação entre os aspectos socioeconômicos e socioculturais. Para Júnior e Agra 

Filho (2015) a aplicação do RAPPAM visa o estabelecimento de prioridades para o 

planejamento, sendo assim, os autores desaconselham que essa metodologia seja aplicada sobre 

áreas protegidas de forma isolada, dado o seu alto poder de comparação decorrente da 

generalização dos indicadores utilizados para aferir o grau de efetividade de cada elemento 



 

 54 

indicado pelo UICN-WCPA. Outro fato limitante segundo Banzato (2014), se refere as 

aplicações da pesquisa que são baseadas em questionário, focados no chefe da UC, o que não 

possibilita a visualização completa da gestão.  

 

Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão - SAMGe  

O SAMGe é uma metodologia de avaliação e monitoramento de gestão, de aplicação 

rápida, concebida pelo ICMBio, com o apoio operacional do WWF-Brasil e do Programa Áreas 

Protegidas da Amazônia (Arpa) e financeiro da Fundação MOORE. Seu escopo e 

aplicabilidade, está ligado ao marco referencial de avaliação da efetividade da WCPA/UICN. 

De acordo com Silva (2016), essa metodologia visa subsidiar a tomada de decisão e dar clareza 

e transparência a gestão de unidades de conservação, suas condições, funcionamento e aspectos 

de governança. O SAMGe busca mensurar a efetividade de gestão das UCs, a partir da análise 

e processamento das correlações entre os objetivos de conservação, os usos, além de analisar o 

estado de conservação e alteração da paisagem, e as ações do planejamento realizadas pelo 

órgão gestor (WWF, 2017).  

Aplicada pelo ICMBio, essa metodologia analisa o nível da efetividade das UCs com 

base nos elementos de Contexto, Produtos e Serviços e Resultados. A análise de gestão inter-

relaciona o impacto com os elementos Planejamento, Insumos e Processos (WWF, 2017). De 

acordo com o ICMBio (2015) a ferramenta sugere a criação de cenários (econômicos, sociais, 

conservação e manejo) dos impactos positivos e negativos, com atribuição de valores.  

Para qualificação das informações foi necessário identificar a abrangência do impacto: 

individuais; entorno ou determinado grupo de pessoas; para a sociedade como um todo. Na 

avaliação dos impactos negativos foram sugeridos cenários de severidade e magnitude, onde o 

gestor seleciona o valor de 0 a 5, identificando o que melhor represente o uso na UC. O SAMGe 

utiliza-se de 3 níveis de enquadramento de valoração (Tabela 10).  

Tabela 10: Escala de valorização de efetividade do SAMGe. 

Nível de Efetividade Características 

Alta 

Com as políticas públicas funcionando e com a execução de 

ações de gestão e manejo superando as expectativas da 

sociedade. 
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Fonte: WWF, 2017. 

A aplicação do SAMGe foi estada e conseguiu obter resultados de 168 unidades 

(WWF, 2017).  

Entre as limitações identificadas no estudo, está a importância de oportunizar e fazer 

com que os gestores não só patrocinem, mas também se envolvam e se dediquem de maior com 

o SAMGe. Contata-se que há uma reduzida participação dos gestores, pode ser resultado de 

uma série de fatores: comunicação, liderança, rejeição a novas práticas e métodos, 

envolvimento do gestor da UC, deficiência em entendimento e elucidação do manual de 

orientação, falta de crença e mudanças constantes em níveis hierárquicos de gestão (WWF, 

2017).  

De modo geral observa-se que os métodos analisados, são avaliações baseadas 

principalmente em dados primários de alta subjetividade, coletados por meio de questionários 

aplicados por meio eletrônico ou por workshops. Estes métodos também apresentam 

dificuldade em estabelecer correlação entre indicadores mensuráveis e os não mensuráveis. 

Outra questão, a considerar é a disponibilidade de recursos financeiros que influencia 

diretamente na qualidade dos resultados da avaliação, devido à natureza altamente flexível na 

implementação das metodologias (STOLL-KLEEMANN, 2010).  

Entretanto, a simples avaliação de eficácia da gestão através da aplicação de 

indicadores e índices, embora necessária, poderá́ não ser suficiente para atingir os objetivos da 

área protegida. Para tanto, o envolvimento e as contribuições de vários grupos de partes 

interessadas podem ser cruciais. Os resultados da avaliação precisam ser considerados e 

integrados no processo de gestão, para tornar as áreas protegidas mais eficientes (STOLL- 

KLEEMANN, 2010).  

 

 

 

Moderada 

Quando os objetivos de criação da UC se encontrarem em 

patamares mínimos para a sua conservação, com situação 

claramente alinhada com a atual conjuntura da gestão. 

Baixa 

A UC encontrar-se em situação de dificuldade na gestão dos 

seus objetivos e apresenta um baixo desempenho de retorno da 

política pública para a sociedade 
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3. METODOLOGIA DE PESQUISA 
 

O presente tópico desta pesquisa e trabalho acadêmico utiliza o método descritivo 

exploratório de corte transversal com informações quantitativas e, por vezes, qualitativas acerca 

da análise dos dados, com vistas a verificar o grau de implementação e efetividade dos Parques 

Nacionais brasileiros (GODOY, 1995; VERGARA, 2000).  

 

3.1 Abordagem da Pesquisa 

A abordagem da pesquisa para conclusão de curso de mestrado profissional e obtenção 

do título de mestre trata em nível descritivo com abordagem prioritária quantitativa, mas com 

frequência e analises qualitativas para obtenção e análise dos dados, com vistas a analisar os 

Parques Nacionais, isto devido ao próprio método plicado que possui variantes não só em 

quantidades, mas também em qualidades. Assim, considerando as premissas utilizadas e as 

abordagens clássicas de pesquisa, o trabalho buscou realizar as etapas prioritárias que englobam 

a análise e avaliação dos dados; o desenvolvimento de suposições e seus fundamentos, assim 

como as análises e a proposições de novas observações que possam esclarecer ainda mais o 

grau de implementação dos PARNAs. 

Nesta seção é descrita os métodos e situações de pesquisa traçados como estratégias 

para o trabalho.  

A metodologia, conforme descreve Sampieri (2013) nos proporcionou objetividade, 

clareza para que pudéssemos ir direto ao problema da pesquisa (SAMPIERI, 2013), mas além 

disso, também nos permitiu avaliar itens que qualificam aspectos de gestão, implementação e 

efetividade dos parques.  

A pesquisa quantitativa busca consolidar e transformar aspectos culturais e assuntos 

teóricos em conteúdos e respostas objetivas e a qualitativa nos permite a visão abrangente e 

flexível tendo em vista os itens a serem avaliados de acordo com o método SAMGe 

(SAMPIERI, 2013). Portanto, há fundamento em fazer uso desta composição de método parta 

entender índices de implementação e efetividade de parques, visto que os dados analisados são 

mensuráveis e disponíveis em portais públicos dos órgãos ambientais federais. Desse modo, a 

pesquisa busca entender situações, retratar um momento em números (GERHARDT, 2009). 

Gayou cita que (2003), os fundamentos de uma pesquisa com esse proposito deve 

estar baseado em: 

1. discernir e compreender a causa; 
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2. o papel pessoal do estudante/pesquisador; 

3. desvendar o que está por trás do conteúdo; 

A descrição do trabalho está baseada de forma objetiva quanto ao fenômeno que 

viabilize o entendimento experimental (ALVAREZ-GAYOU, 2003). A pesquisa quantitativa 

tem um teor de análise mais preciso e, consequentemente, determinado, pois está acoplado aos 

números e métodos utilizados pelo pesquisador, portanto pesquisa quantitativa é descritiva e 

objetiva (RUIZ, 2012), devendo pesar um pouco mais na metodologia. A pesquisa quantitativa 

permite a coleta de dados com medição numérica, não sendo possível o desenvolvimento de 

hipóteses antes, mas sim durante e depois da coleta e análise dos dados (SAMPIERI, 2013). 

Por outro lado, é importante e prudente fazer uso de quesitos da metodologia qualitativa, pois 

é possível aproximar do mundo empírico, compreendendo a vida cotidiana em sociedade, 

ouvindo percepções diversas e documentando os resultados da investigação, assim como 

experiências adquiridas (ALVAREZ-GAYOU, 2003). 

Ao selecionar prioritariamente o enfoque quantitativo, pretende-se entender o grau, o 

nível e o quanto o fenômeno estudado está em conformidade com os parâmetros, seja qual for.  

Segundo Gerhardt (2009), as premissas da pesquisa quantitativa são:  

- Quantificar fenômenos; 

- Manter padrões sem dúvidas; 

- Expor resultados de forma clara e objetiva; 

- Uso de planilhas, entrevistas, tabelas com questões etc. 

Portanto, a pesquisa é um processo dinâmico e interativo. Apesar da ideia da figura 

proposta não é conveniente pensar em movimentos em uma única direção, mas os caminhos 

propostos são colocados e foram utilizados para sustentar cada passo da pesquisa, se necessário 

voltando ao começo ou a uma etapa anterior (Figura 6) (SAMPIERI, 2013). 
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Figura 6: Processo de pesquisa quantitativa. 

 
Fonte: Sampieri; Callado; Lucio, 2013. p. 34 

 

3.2 Amostra e descrição da pesquisa 

A pesquisa quantitativa, base de sustentação desta pesquisa, está impregnada na 

perspectiva do pensamento positivista, segundo Minayo: “o mundo opera de acordo com leis 

causais; o alicerce da ciência é a observação sensorial; a realidade consiste em estruturas e 

instituições identificáveis à “olho nu” de um lado e crença e valores de outro. Essas duas ordens 

de coisas se relacionam para fornecer generalizações e regularidades. São reais para as Ciências 

positivistas os dados visíveis e identificáveis”. “Valores e crenças podem ser compreendidos 

através dos primeiros, assim necessitam ser ignorados como fundamentos específicos de 

pesquisa. As informações e dados coletados experimentalmente das estruturas e instituições 

podem e devem ser capazes de explicar fenômenos e realidades social e até mesmo ambiental” 

(MINAYO, 2010, p. 22). 

É aceitável a verdade que pode ser observada, independente das técnicas ou métodos 

utilizados; a realidade econômica, ambiental, social e histórica não teria nenhuma influência no 

que foi observado empiricamente. Predominam assim, a objetividade e a neutralidade científica 

por parte do pesquisador. 

Toda pesquisa científica começa com uma ideia que nasce do cotidiano do pesquisador 

diante da realidade objetiva que o cerca e é por ele observada. Assim, embora pareça fácil, não 

é, pois às vezes a realidade não nos deixa ver com clareza, mas o pesquisador quantitativo deve 

procurar ser objetivo.  

Depois que se tem a ideia de que é necessário delimitar, pois nem tudo é possível e/ou 

necessário pesquisar, a análise e delimitação do problema em áreas protegidas no Brasil 
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restringe-se a Unidade de Conservação, contudo existem mais de duas mil áreas, e neste caso, 

foi conveniente delimitar algo que pudéssemos levar ou apresentar a sociedade algum retorno 

prático e breve e talvez compor para um resolutividade. Baseado nisso, o estudo foi delimitado 

na categoria áreas de proteção integral, da categoria parques nacionais, num total de 74 áreas. 

Esta pesquisa pode ser caracterizada também como aplicada e de estudo de caso, ao 

passo que a técnica envolve a análise da Implementação dos Parques Nacionais brasileiros, que 

são áreas com proteção integral. O estudo faz uso de dados primários e secundários (YIN, 

2010). Importante ressaltar que os dados foram obtidos em pesquisa documental por meio da 

análise das auditorias coordenadas por organizações Não-Governamentais, pelo Instituto Chico 

Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMbio), órgãos de controle e fiscalização, bem 

como por informações fidedignas retiradas do portal do Governo Federal 

(ftp://ftp.icmbio.gov.br/SOFTWARES/LibreOffice/). Os dados e as amostra coletadas foram 

ajustadas, justapostas e intencionalmente organizadas. Foram analisados os relatórios de 

auditoria, de fiscalização, de controle e as próprias informações divulgadas pelo órgão gestor 

das unidades e suas coordenadorias regionais. 

A amostra foi formada 74 parques nacionais, sendo eles: 

Tabela 11: Relação dos parques nacionais. 

N.º Nome Esfera Estado CR Bioma 

1 PARNA DA SERRA DA CUTIA Federal RO CR01 Amazônia 

2 PARNA DA SERRA DO DIVISOR Federal AC CR01 Amazônia 

3 PARNA DE PACAÁS NOVOS Federal RO CR01 Amazônia 

4 PARNA DOS CAMPOS 

AMAZÔNICOS 

Federal AM, RO, 

MT 

CR01 Amazônia 

5 PARNA MAPINGUARI Federal AM, RO CR01 Amazônia 

6 PARNA DE ANAVILHANAS Federal AM CR02 Amazônia 

7 PARNA DO ACARI Federal AM CR02 Amazônia 

8 PARNA DO JAÚ Federal AM CR02 Amazônia 

9 PARNA DO MONTE RORAIMA Federal RR CR02 Amazônia 

10 PARNA DO PICO DA NEBLINA Federal AM CR02 Amazônia 

11 PARNA NASCENTES DO LAGO 

JARI 

Federal AM CR02 Amazônia 

12 PARNA SERRA DA MOCIDADE Federal AM, RR CR02 Amazônia 

13 PARNA VIRUÁ Federal RR CR02 Amazônia 

14 PARNA DA AMAZÔNIA Federal AM, PA CR03 Amazônia 

15 PARNA DA SERRA DO PARDO Federal PA CR03 Amazônia 
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16 PARNA DO RIO NOVO Federal PA CR03 Amazônia 

17 PARNA DO JAMANXIM Federal PA CR03 Amazônia 

18 PARNA DO CABO ORANGE Federal AP CR04 Amazônia 

19 PARNA MONTANHAS DO 

TUMUCUMAQUE 

Federal PA CR04 Amazônia 

20 PARNA DOS CAMPOS 

FERRUGINOSOS 

Federal AP, PA CR04 Amazônia 

21 PARNA DA SERRA DA 

CAPIVARA 

Federal PI CR05 Caatinga 

22 PARNA DE JERICOACOARA Federal CE CR05 Caatinga 

23 PARNA DE SETE CIDADES Federal PI CR05 Caatinga 

24 PARNA DE UBAJARA Federal CE CR05 Caatinga 

25 PARNA SERRA DAS CONFUSÕES Federal PI CR05 Cerrado 

26 PARNA DAS NASCENTES DO RIO 

PARNAIBA 

Federal BA, TO, 

MA, PI 

CR05 Cerrado 

27 PARNA DOS LENÇOIS 

MARANHENSES 

Federal MA CR05 Cerrado 

28 PARNA DA CHAPADA DAS 

MESAS 

Federal MA CR05 Cerrado 

29 PARNA DA CHAPADA 

DIAMANTINA 

Federal BA CR06 Caatinga 

30 PARNA DO CATIMBAU Federal PE CR06 Caatinga 

31 PARNA DA FURNA FEIA Federal RN CR06 Caatinga 

32 PARNA DO BOQUEIRÃO DA 

ONÇA 

Federal BA CR06 Caatinga 

33 PARNA MAR. DE FERNANDO DE 

NORONHA 

Federal PE CR06 Marinho 

34 PARNA DA SERRA DE 

ITABAIANA 

Federal SE CR06 Mata Atlântica 

35 PARNA DE BOA NOVA Federal BA CR06 Mata Atlântica 

36 PARNA RESTINGA DE 

JURUBATIBA 

Federal RJ CR08 Mata Atlântica 

37 PARNA DA SERRA DA BOCAINA Federal RJ, SP CR08 Mata Atlântica 

38 PARNA DA SERRA DOS ORGÃOS Federal RJ CR08 Mata Atlântica 

39 PARNA DA TIJUCA Federal RJ CR08 Mata Atlântica 

40 PARNA DO ITATIAIA Federal MG, RJ CR08 Mata Atlântica 
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41 PARNA MARINHO DAS ILHAS 

DOS CURRAIS 

Federal PR CR09 Marinho 

42 PARNA DA SERRA DO ITAJAÍ Federal SC CR09 Mata Atlântica 

43 PARNA DA SERRA GERAL Federal RS, SC CR09 Mata Atlântica 

44 PARNA DE APARADOS DA 

SERRA 

Federal RS, SC CR09 Mata Atlântica 

45 PARNA DE ILHA GRANDE Federal MS, PR CR09 Mata Atlântica 

46 PARNA DE SAINT-

HILAIRE/LANGE 

Federal PR CR09 Mata Atlântica 

47 PARNA DE SÃO JOAQUIM Federal SC CR09 Mata Atlântica 

48 PARNA DO IGUAÇU Federal PR CR09 Mata Atlântica 

49 PARNA DO SUPERAGUI Federal PR CR09 Mata Atlântica 

50 PARNA DAS ARAUCÁRIAS Federal SC CR09 Mata Atlântica 

51 PARNA DOS CAMPOS GERAIS Federal PR CR09 Mata Atlântica 

52 PARNA GUARICANA Federal PR CR09 Mata Atlântica 

53 PARNA DA LAGOA DO PEIXE Federal RS CR09 Pampa 

54 PARNA DO JURUENA Federal AM, MT CR10 Amazônia 

55 PARNA DA CHAPADA DOS 

GUIMARÃES 

Federal MT CR10 Cerrado 

56 PARNA DA CHAPADA DOS 

VEADEIROS 

Federal GO CR10 Cerrado 

57 PARNA DA SERRA DA 

BODOQUENA 

Federal MS CR10 Cerrado 

58 PARNA DAS EMAS Federal GO CR10 Cerrado 

59 PARNA DE BRASÍLIA Federal DF, GO CR10 Cerrado 

60 PARNA DO ARAGUAIA Federal TO CR10 Cerrado 

61 PARNA DO PANTANAL 

MATOGROSSENSE 

Federal MS, MT CR10 Pantanal 

62 PARNA CAVERNAS DO 

PERUAÇU 

Federal MG CR11 Cerrado 

63 PARNA DA SERRA DA 

CANASTRA 

Federal MG CR11 Cerrado 

64 PARNA DA SERRA DO CIPÓ Federal MG CR11 Cerrado 

65 PARNA DAS SEMPRE VIVAS Federal MG CR11 Cerrado 

66 PARNA GRANDE SERTÃO 

VEREDAS 

Federal MG CR11 Cerrado 
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67 PARNA MARINHO DOS 

ABROLHOS 

Federal BA CR11 Marinho 

68 PARNA DE CAPARAO Federal ES, MG CR11 Mata Atlântica 

69 PARNA DO DESCOBRIMENTO Federal BA CR11 Mata Atlântica 

70 PARNA PAU BRASIL Federal BA CR11 Mata Atlântica 

71 PARNA DO MONTE PASCOAL Federal BA CR11 Mata Atlântica 

72 PARNA DA SERRA DAS 

LONTRAS 

Federal BA CR11 Mata Atlântica 

73 PARNA DO ALTO CARIRI Federal BA CR11 Mata Atlântica 

74 PARNA DA SERRA DO 

GANDARELA 

Federal MG CR11 Mata Atlântica 

Fonte: CNUC, 2019. 

 No que tange ao o intervalo temporal de análise da pesquisa, foi equacionado e 

definido entre dezembro de 2018 e até julho de 2019, por ser o período em que se concentra a 

realização das auditorias coordenadas, em especial os trabalhos conjuntos internacionais, bem 

como a publicação de relatório do Tribunal de Contas da União, Relatório de Gestão do 

ICMBio, Relatório do Ministério Público Federal, bem como outras divulgações do governo 

federal seja de encerramento de gestão do executivo federal, seja de inicio para demonstrar 

como está a gestão do patrimônio natural público brasileiro. 

 

3.3 Perspectiva teórica 

A fase de buscar fundamentações teóricas de uma pesquisa quantitativa consiste no 

desenvolvimento da perspectiva teórica, dividida em revisão da literatura e construção do marco 

teórico. Em linhas gerais a revisão da literatura, que norteou a fundamentação teórica do estudo. 

Para isso, foi preciso um processo de emersão no conhecimento existente e disponível do 

tema/assunto/problema, detectando, consultando e obtendo o máximo de referências possíveis. 

Entretanto, nem tudo cabe na pesquisa, uma vez que a delimitação se fez necessária, e para a 

escrita, como produto dessa busca por conhecer a literatura, forja-se o marco teórico. Segundo 

Sampieri (2013), o marco teórico não significa teoria, mas um apanhado de conhecimento que 

se relaciona efetivamente com sua pesquisa e serve de análise durante o desenvolvimento da 

pesquisa, e, essa sim poderá tornar-se nova teoria. 

Esforçou-se em desenvolver uma perspectiva teórica de qualidade com função 

contribuir efetivamente para minimamente para academia, para sociedade e obviamente para a 

o resultado desta tela. 
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Assim, a revisão da literatura apoiou teoricamente a pesquisa, entendida como 

dinâmica, mutável, e, especialmente, evolutiva. 

E, para proceder o desenvolvimento da perspectiva teórica, foi necessário muita 

organização, pois a coleta das referências, fontes e dados se fez por meio da rede mundial de 

computadores, nos alicerces científicos, com livros indicados por especialistas, e, assim, 

realizando seleções até chegar nas referências apropriadas para pesquisa, salvando o material 

para posterior consulta ou checagem. Quanto aos livros e similares, foi necessário fichar, 

extraindo as ideias principais para ter sempre facilitado os argumentos que fundamentassem 

esta entrega. 

Nesse momento também foi decidido pela viabilidade da pesquisa ou factibilidade, 

que destaca se é possível se pensar em aspectos como o lugar, o tempo, os recursos financeiros, 

materiais e humanos. 

 

3.4 Explicação do Método 

Como explicação do método, existem dois grandes tipos de métodos – não 

experimental e experimental – e ambos são relevantes e necessários, percebendo que cada um 

tem seu valor (KERLINGER; LEE, 2002). Os não experimentais podem ser transversais ou 

longitudinais. O primeiro tem o propósito de coletar dados em um dado momento e tem alcance 

de pesquisa do tipo exploratório, descritivo ou correlacional. Já o segundo, tem o intuito de 

analisar a mudança ao longo do tempo, e tem alcance explicativo. 

 

3.4.1 A Metodologia do Sistema de Sistema de Análise e Monitoramento de 
Gestão 

A metodologia em uso é derivada do método Rappam23 e de modelos descobertos 

como aprendizado da conservação24 ou evidências padronizadas como efetividade da União 

Internacional para a Conservação da Natureza (UICN)25, explicado no capítulo sobre referência 

teórica. Portanto, trata-se de metodologia de checagem e acompanhamento de gestão, de 

aplicação rápida construída pelo WWF-Brasil, pelo Instituto de Pesquisa Ambiental da 

Amazônia (IPAM) e compartilhada e utilizada pelo ICMBio a partir de 2016. O SAMGe busca 

mensurar a efetividade de gestão das UCs, a partir da análise das inter-relações entre os 

 
23 Rapid Assessment and Prioritization of Protected Area Management. 
24 Sítio eletrônico dos Padrões Abertos: http://cmp-openstandards.org. (Acesso em 15 de maio de 2019) 
25 Sítio eletrônico da IUCN: http//www.iucn.org/. (Acesso em 20 de maio de 2019) 
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objetivos de conservação, os usos, além de analisar o estado de conservação e alteração da 

paisagem, e as ações de manejo realizadas pelo órgão gestor (WWF, 2017). 

De acordo com o ICMBio (2015) a ferramenta sugere a criação de cenários 

(econômicos, sociais, conservação e manejo) dos impactos positivos e negativos, com 

atribuição de valores, não avançamos a nível de criar cenários, mas sim em termos uma 

condição atual do momento dos parques nacionais. 

A metodologia de análise da efetividade foi utilizada para complementar os requisitos 

elencados na Lei do SNUC: plano de manejo e conselho consultivo, pois somente aspectos do 

sistema de unidade de conservação levaria o trabalho a uma análise superficial do tipo contém 

ou não contém. Sendo assim, para subsidiar a pesquisa, sistematizar e monitorar a informação 

sobre os parques nacionais em uma base comum optamos por não só analisar aspectos de gestão, 

mas também construir um painel dinâmico que pudesse ser utilizado pela sociedade e pela 

própria Fundação Getúlio Vargas, estudantes e sociedade em geral. Este painel pode aproximar 

a sociedade da gestão dos parques nacionais por meio da visualização de informações e 

utilização de um dashboard26. 

A partir dos indicadores globais de efetividade de gestão descritos pela UICN, 

utilizamos seis critérios utilizados pela metodologia e pela literatura para a análise dos parques 

nacionais:  

1) Resultados (Situação dos Recursos e Valores e avaliação dos usos incentivados) 

2) Produtos e serviços (Avaliação dos usos permitidos) 

3) Contexto (Avaliação dos usos vedados) 

4) Planejamento (Avaliação da alocação das ações de manejo relacionadas aos desafios 

territoriais de gestão),  

5) Insumos (Avaliação da disponibilidade dos recursos) e  

6) Processos (Governabilidade, consolidação e alinhamento institucional). 

Esta metodologia tem uma importância significativa para a evolução da gestão em 

UCs, pois seus padrões de dados são abertos e disponíveis ao público e a academia, portanto é 

possível que pesquisadores acessem os dados e façam análise de gestão, de implementação e 

efetividade de cada categoria de UC que achar pertinente a partir da coleta de dados no portal: 

 
26 Um dashboard do Power BI é uma página única, geralmente chamada de tela, que conta uma história 
por meio de visualizações gráficas, com figuras, imagens, tabelas. Por ser limitado a uma única página, 
um dashboard bem projetado contém apenas os elementos mais importantes da história. Traduzindo, 
seria um quadro com informações de um estudo, uma pesquisa, um relatório. (Explicação do autor). 
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https://www.icmbio.gov.br/portal/atendimentoaocidadao/comissao-de-etica/info/7173-

sistema-de-analise-e-monitoramento-de-gestao-2 (Acesso em abril de 2019). 

A ferramenta SAMGe foi institucionalizada como alternativa tecnológica para 

avaliação de UCs com a edição e publicação da Portaria do ICMBio nº 306, de 31 de maio de 

2016, durante a gestão do presidente Claudio Maretti. 

 Para ter acesso aos dados é necessário criar perfil e senha, assim é possível acessar 

todos os dados referente a cada parque nacional para que se realize a análise de implementação, 

efetividade e conhecer os números que cada unidade possa vir a ter. 

Toda análise tem fundamento nas retornos de questionários onde coleta-se a avaliação 

da política pública de conservação da biodiversidade, ou seja, do que os gestores dos parques 

relatam sobre estarem precisando ou não, suas carências em ferramentas, técnicas, assessorias, 

atividades, materiais, por exemplo. 

Então, na seara de Recursos e Valores devem existir relatos sobre questões ambientais 

sociais, econômicos, culturais, históricos, geológico/paisagísticos, incluindo serviços 

ecossistêmicos e outros atributos baseados em experiências, histórias, cenas, que em conjunto 

são representativos do parque e devem sempre ser considerados, necessariamente, no decorrer 

de reuniões organizacionais em gestão, planejamento, operação e atividades, dado que são 

importantes para alcanças as metas de conservação, existência, sustentabilidade e sobrevivência 

do parque. Este item de análise (recursos e valores) são segmentados em: biodiversidade; 

serviços ecossistêmicos; geodiversidade e paisagens; socioeconômico e histórico-cultural. 

A parte socioeconômica da análise envolve fatores de bem-estar da população estando 

ligados ou não a UC, mas sempre dentro da área de contexto. No que tange a parte histórico-

cultural a análise é genérica. Os Valores Culturais, segundo a metodologia, podem ser divididos 

em duas situações: intangível e tangível, ou seja, aquilo que eu sinto como benéfico direto e 

aquilo que eu vi mensurar como benéfico indireto. Como exemplo, vivência tradicional seja na 

caça, na pesca ou em aspectos históricos. 

Mensurar os Resultados e Valores conforme a necessidade do agente gestor dos parques 

é o objetivo e não avaliar qual a visão da unidade sob a ideia de Estado. Desse modo, há 

informações e dados que poderão ser classificados com a necessidade de uma ação direta 

intervindo no processo do parque ou ação apenas de conservação para que monitore, por 

exemplo, a recuperação de uma área após a queda de um raio.  

Para os RV considerados em intervenção, é necessário descrever o fator que tem levado 

esse RV a essa situação e, adicionalmente, identificar a origem desse fator (fatores 

naturais/seminaturais ou fatores antrópicos). Assim, entendemos algo como natural aquilo que 
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sofre intempere sem intervenção humana e fator antrópico sobre algo que advém de uma ação 

não natural. 

 A matriz que relaciona as variáveis está demonstrada de acordo coma a figura a seguir: 

Figura 7: Matriz de análise de implementação e efetividade de UC. 

 
Fonte - WWF, 2017. Matriz construída pelo autor. 

É necessário verificar situações concretas numa primeira análise dos dados, para, 

somente depois, inferir se podem gerar informações, conclusões ou não.  

A metodologia avalia a efetividade de gestão de UCs, neste caso utilizada para parques 

nacionais com base em medidas e parâmetros de impacto territorial: Contexto, Produtos e 

Serviços e Resultados; Gestão: Planejamento, Insumos e Processos. Cada indicador é obtido a 

partir de um conjunto de análises do preenchimento, conforme explicado abaixo (WWF, 2017, 

p. 209): “Resultados: é a análise dos usos incentivados e seus impactos, acrescidos da avaliação 

da situação dos Recursos e Valores. Assim, Resultado é visto como o impacto esperado da 

política pública territorial de reconhecimento de área protegida. Produtos e Serviços: é aferido 

a partir da análise de impacto dos usos permitidos que ocorrem nas UC. Como permitido, 

entende-se os usos que apesar de não estarem expressamente dispostos no SNUC ou nos 

instrumentos de gestão como ferramentas para se atingir determinado objetivo, não são 

proibidos. Contexto: é a análise dos impactos decorrentes dos usos vedados, mesmo que não 

passíveis de ação de manejo ou de gestão resolutiva imediata. Planejamento: é aferido por 

meio da análise da alocação das ações de manejo/gestão relacionadas aos desafios territoriais 
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de gestão prioritários. Insumos: é resultante da avaliação da disponibilidade dos insumos 

necessários para a realização das ações de manejo. São levados em consideração a 

disponibilidade de pessoal, capacidade técnica, equipamentos e recurso financeiro. Processos: 

avaliado a partir da análise das condições de autonomia da unidade para realizar as ações de 

manejo (governabilidade), do apoio dado pelo processo de suporte (alinhamento institucional), 

do esforço despendido na gestão e da consolidação dos processos prioritários na unidade” 

(WWF, 2017, p. 209). 

Desse modo, o Índice de Efetividade é calculado na tabulação dos indicadores e 

expostos em um gráfico, realizando o computação da zona da forma expressa pela ligação dos 

vértices do hexágono.  

Figura 8: Imagem de gráfico hexagonal da análise de efetividade do PARNA das Araucárias. 

 
Fonte: Dados do CNUC, 2019. Análise e gráfico construído pelo autor. 

Dessa forma, de acordo com WWF (2017, p.211) a metodologia deve ser baseada em 

de três níveis de enquadramento da nota índice, sendo eles:  

“- Altamente efetiva, quando a política pública estiver 

sendo cumprida, com a execução de ações de gestão e 

manejo superando as expectativas da sociedade;  

- Efetiva, quando os objetivos de criação da UC se 

encontrarem em patamares mínimos para a sua 

conservação; e  

- Baixa efetividade, quando a unidade de conservação se 

encontra em situação de dificuldade na gestão dos seus 

objetivos de conservação e apresentar um baixo 

desempenho de retorno da política pública para a 

sociedade”.  

Figura 9: Imagem de gráfico representando o índice de efetividade do PARNA das 
Araucárias. 
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Fonte: Dados do CNUC, 2019. Análise e gráfico construído pelo autor. 

Para a metodologia SAMGe (WWF, 2017), considera-se:  

Fatores naturais ou seminaturais – regimes naturais (incêndio, modificação do solo 

(erosão), enchente etc.) ou situações naturais agravados pelo uso do homem, tais como 

assoreamento acelerado de bacias hidrográficas pela retirada de vegetação, dentre outros.  

Fatores humanos – referem-se a processos não naturais, decorrentes da ação antrópica 

direta ou indireta (desmatamento, alteração do curso d ́água, etc.).  

Como fonte primária – são informações ou coletas originais, sendo muitas vezes o 

primeiro registro. Neste caso, situações identificadas e produzidas pelo próprio autor do estudo 

ou da pesquisa, podendo citar: artigos, relatórios, dissertações, etc. Sobre a fonte secundária – 

é a informação trabalhada, tabulada, ajustada, a partir da escolhas e interações com diversas 

fontes, por exemplo, dicionários, páginas de instituições, tabelas, revisão de literatura, 

monografias, anuários, base de dados, etc.  

Assim, o gestor preenche os dados sobre  Recursos e Valores, com objetivo claro de 

sua percepção, demandas e conhecimento. Por exemplo, se uma Parque Nacional selecionou 

como objetivo de categoria “preservação da natureza”, o RV descrito deve se relacionar 

diretamente com aquele, como, “remanescente de vegetação nativa”.  

Em seguida a análise do RV, o gestor de cada parque classifica sua unidade ou a 

unidade onde desempenha suas funções de acordo com as variáveis assertivas disponíveis: 

biodiversidade, serviços ecossistêmicos, geodiversidade e paisagem, socioeconômico e 

histórico-cultural. Por fim, tem-se uma avaliação sistematizada em chave, autoexplicativa, 

conforme a figura 12 de matriz de decisão exposta anteriormente. 

Em seguida, o servidor público avalia o estado em que o indicador se encontra: 

conservação ou intervenção, na sequencia há os motivos se casual ou natural, seminatural ou 

de origem humana. 

Em relação a utilização, a temática é trada sobre que tipo de ocorrência em visitação, 

pesquisa, estudo, ou qualquer outra atividade existe na unidade. Além disso, buscando 

Baixa 
Efetividade

20%

Efetiva
12%

Alta 
Efetividade

18%

48,5%

Indice de Efetividade do PARNA das 
Araucárias
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identificar se os recursos são utilizados de forma direta, indireta e sua origem, se financiada, se 

apoiada pelo poder público, etc. 

Sobre a categoria visitação e turismo é o tópico que avalia o uso público, situação que 

viabiliza e promove inúmeras criações e operações de áreas protegidas no Brasil e no mundo.  

O uso de solo esta diretamente ligado ao disposto no Código Civil Brasileiro, ou seja 

dispõe sobre as relações de direitos e domínios sobre a terra (BRASIL, 2002). 

Sobre aspectos de fauna, trata-se da dinâmica de uso dos recursos faunísticos se existe 

caca, pesca, aquicultura, apicultura,  ou qualquer outro impacto relevante sobre a fauna no 

contexto da área.  

Em relação a flora ou vegetação, analisa-se e faz-se a avaliação dos recursos naturais 

vegetais/florísticos quanto também os plantados, abrangendo atividades madeireis e não 

madeireiras.  

As atividades de gestão, manejo, operação das áreas tem como objetivo avaliar a 

efetividade do funcionamento e politicas publicas para estas áreas, bem como avaliar seu estado 

de conservação, necessidade de melhorias, qualidade de uso e operacionalização.  

Trata-se, então, de uma definição por convenção e método que permeia estratégias 

mais amplas e atividades restritas ou especificas. Podendo resultar em direcionamentos para 

conter problemas com uso do solo (estratégia), aumento da fiscalização, monitoramento, 

trabalhos com a comunidade do entorno (ações), busca por novos recursos, etc. 

Os insumos avaliados são:  

Pessoal: a quantidade de recursos humanos da UC disponibilizada para a realização do 

trabalho de acordo com os seguintes níveis:  

• 0% significa que não havia pessoal para realizar a ação;  

• De 1 a 25%, recursos humanos muito baixo; 

• De 26 a 50%, recurso humanos empregados baixo;  

• De 51 a 75%, recursos humanos empregados moderados;  

• De 76 a 100%, recursos humanos empregados em nível suficiente. 

A capacidade técnica: avalia o conhecimento técnicoempregado, na organização 

funcional da UC, para o manejo:  

• 0% não há conhecimento técnico para a ação; 

• De 1 a 25%, há conhecimento técnico muito baixo para a ação;  

• De 26 a 50%, há conhecimento técnico baixo para as ações de manejo; 

• De 51 a 75%, há conhecimento técnico moderado para as ações de manejo;  

• De 76 a 100%, existência de conhecimento técnico suficiente para o manejo da unidade.  
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Esses são alguns exemplos de pesos e medidas para que o gestor possa preencher a 

assim classificar o parque de sua responsabilidade quanto a implementação e efetividade. 

Sobre equipamentos: avalia-se os equipamentos da UC disponibilizados para operação 

e gestão da UC.  

• 0% tem-se claro que não existe equipamento para realizar qualquer ação de gestão; 

• De 1 a 25%, muito baixa a existência de equipamentos para o manejo e gestão da unidade;  

• De 26 a 50%, baixa a existência de equipamentos para operações e gestão da unidade; 

• De 51 a 75%, há moderada existência de equipamentos para gestão e manejo;  

• De 76 a 100%, quantidade de equipamento suficiente para gestão e manejo da UC.  

Recurso Financeiro: avalia o recurso financeiro da UC disponibilizado para a 

realização da gestão e manejo da área.  

• 0% não existe recurso financeiro para gestão;  

• De 1 a 25%, muito baixo os recursos financeiros disponíveis para gestão;  

• De 26 a 50%, baixa a disponibilidades de recurso financeiro para gestão; 

• De 51 a 75%, recurso financeiros moderados para o manejo;  

• De 76 a 100%, recursos financeiros suficientes para gestão.  

O método também é capaz de avaliar a existência de algum apoio externo a gestão 

disponibilizado para a realização das ações de gestão planejadas ou executadas no último ano, 

a partir da identificação do grau, tipo e origem desse apoio, permitindo, assim, analisar os 

parceiros para a gestão da UC. Para isso, a avaliação das ações de manejo leva em consideração:  

Índice de apoio: avalia o auxilio que foi empregado operação de determinada ação. 

Sendo este sempre ligados a insumos, apoio financeiro de projetos, treinamento de servidores 

pelo órgão gestor, apoio das forças de segurança em atividades de fiscalização ou empréstimos 

de equipamentos por UC circunvizinhas. Dentre as opções de avaliação, tem-se:  

• 0% Não foi necessário externo; 

• De 1 a 25% necessário pouco apoio; 

• De 26 a 50% Foi necessário moderado apoio;  

• De 51 a 75% Foi necessário muito apoio; 

• De 76 a 100% Foi necessário total apoio.  

O tipo de apoio necessário identifica o insumo mais empregado e mais relevante que 

recebeu ou deveria ter recebido como apoio.  

Origem do apoio: indica de onde veio o apoio (Sede do órgão gestor, Coordenação 

Regional, mosaicos, prefeituras, Projetos de cooperação internacional, organização da 

sociedade civil, voluntários etc.).  
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Por fim, o gestor indica a situação de execução da ação de manejo avaliada: 

Situação de execução avalia se a ação de manejo foi realizada, parcialmente realizada 

ou não foi realizada.  

No que tange aos processos, a metodologia extrapola locais onde a acos simplesmente 

ocorre, ela avalia e processa relações, hierarquias, conhecimentos, leis e regras, percepção do 

poder público e de polícia. Assim, os processos é o intervalo entre a entrada de elementos 

necessários para gestão e o resultado da ação de manejo.  

Tem-se claro alguns dos importantes e necessários processos das UCs, prioridades e 

quantidades de acionamentos de um mesmo item ou necessidade em relação a dinâmica do 

território, do manejo, onde o peso obviamente é maior por se tratar de desafios e prioridades 

em execução e melhoria da unidade. Assim, ao preencher e avaliar cada unidade, o gestor 

qualifica e quantifica os processos emergenciais para o aprimoramento da UC sob sua gestão. 

Destacamos 8 processos avaliados: 

Os processos são avaliados de acordo com os seguintes itens:  

Governabilidade: avalia o grau de autonomia que a unidade possui para realizar as 

ações relacionadas ao processo elencado. Possui uma lista de opções variando de nenhuma a 

total governabilidade. Como exemplo de processo com baixa governabilidade, há a redefiniçao 

de limites, que possui uma governabilidade altamente alheia à unidade, sendo que parte do 

processo compete à sede do órgão gestor e parte, aos entes externos.  

Apoio ao processo: refere-se ao alinhamento entre a unidade e outras instâncias 

institucionais (sede do órgão gestor, ou outra estrutura administrativa do órgão ambiental 

competente, como as CR, UAAF e centros de pesquisa, na esfera federal) para realizar as ações 

relacionadas ao processo elencado. Também varia de nenhum apoio a total apoio. Aponta o 

quanto os processos na sede do órgão gestor estão cientes da demanda da unidade e a entendem 

como importante para o sistema, prestando, portanto, o suporte necessário.  

Esforço: baseia-se na proporção da variável homem/hora dedicadas por cada pessoa 

da equipe envolvida na realização das ações contidas no processo, dentro do ciclo de avaliação. 

Sua marcação varia de 0 a 10. O somatório deve ser no máximo 10, mesmo que alguns processos 

fiquem com esforço 0. Para fazer a marcação utilize a lista de opções fornecida.  

Consolidação: avalia o quão consolidado o processo está na unidade, isto é, se possui 

ponto focal responsável pelo processo; rotina instituída; e instrumento (quando necessário) 

válido, avaliado e monitorado. O cenário de avaliação varia de nenhuma consolidação a total 

consolidação. Um processo consolidado aponta para uma maturidade de procedimento, fluxo, 

servidor responsável pela demanda na unidade, etc.  
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Para qualificação das informações foi necessário identificar a abrangência do impacto: 

individuais; entorno ou determinado grupo de pessoas; para a sociedade como um todo. Na 

avaliação dos impactos negativos foram sugeridos cenários de severidade e magnitude, onde o 

gestor seleciona o valor de 0 a 5, identificando o que melhor represente o uso no parque. O 

SAMGe utiliza-se de 3 níveis de enquadramento de valoração (Tabela 17). 

Tabela 12: Escala de valorização de efetividade do SAMGe. 

Nível de 

Efetividade 

Características 

Alta 

Com as políticas públicas funcionando e com a 

execução de ações de gestão e manejo superando 

as expectativas da sociedade. 

Moderada 

Quando os objetivos de criação da UC se 

encontrarem em patamares mínimos para a sua 

conservação, com situação claramente alinhada 

coma atual conjuntura da gestão. 

Baixa 

A UC está em condição vulnerável em gestão em 

relação a sua missão e funcionalidade, apresenta 

um baixo desempenho de retorno da política 

pública para sociedade 

Fonte - WWF, 2017. 

A aplicação do SAMGe, conseguiu obter respostas dos 74 parques nacionais, pois 

todos já haviam feito seus diagnósticos de gestão para o TCU e para o próprio MMA, portanto 

não tivemos dificuldade em obter acesso aos dados, pessoas, informações e relatórios feitos por 

cada gestor de cada unidades. Já no processo de consolidação das informações, portanto 

tivemos informações essenciais para análise, sendo, então, contabilizadas 74 análises ao estudo 

correspondente a publicação: Avaliação da gestão das unidades de conservação: métodos WWF 

(2017).27 

 

 
27 WWF Brasil - World Wide Found for Nature. Avaliação da gestão das unidades de conservação: métodos 
RAPPAM (2015) e SAMGE (2016). WWF Brasil. 1ª ED. Brasília. 2017. 127p. 
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3.5 Procedimentos de Coletas de Dados 

A coleta de dados foi um desafio, pois ainda que tivéssemos os dados públicos era 

necessários a criação de procedimentos que viabilizassem a coleta, organização e 

processamento das informações. Neste sentido, utilizou-se um questionário aberto do ICMBio 

sobre análise dos parques nacionais. Ainda sobre a parte instrumental, analisamos conteúdos 

quantitativo, e inventariados pelo ICMBio. Todos os bancos de dados foram codificados e 

transferidos para uma matriz de dados e preparados para uma análise com pacote Microsoft 

Office - Excel para computador (SAMPIERI, 2013). 

Além disso, foi feita uma busca na base de dados do MPF, TCU, MMA, CGU (sites), 

no período de 2018 a 2019, utilizando como elementos de pesquisa as palavras-chave: unidades 

de conservação, implementação de unidade de conservação, parques nacionais, indicadores de 

parques nacionais, relatório de gestão das unidades de conservação, concessão de unidades de 

conservação, relatório de contas públicas do ICMBio e gestão de unidades de conservação no 

Brasil e no mundo, implementação de parques nacionais. 

Para isso foi utilizado um processo sistemático, crítico e empírico, ou seja, relacionou-

se os 74 parques nacionais brasileiros e fez contato com a Diretoria de Criação e Manejo de 

Unidades de Conservação questionando cada parques sobre a presença ou ausência de Conselho 

e/ou Plano de Manejo. Para obter todas as respostam foram investidos 5 dias e 8 ligações 

telefônicas ao longo deste período. Neste caso, sendo atendido por servidores públicos diversos 

com a resposta binária: Sim ou Não. 

Considerando que o objetivo da pesquisa é analisar a implementação dos parques 

nacionais, optou-se por esse recorte de trabalhar a totalidade das 74 áreas espalhadas pelo 

território brasileiro.  

Figura 10: Dados primários obtidos junto ao ICMBio para análise dos parques. 
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Fonte: Base de Dados do ICMBio, 2019. Produzido pelo autor. 

 

3.6 Limitações da Pesquisa 

Entre as limitações identificadas no estudo, está a necessidade de maior envolvimento 

dos gestores dos parques com o formulário de consulta baseado na metodologia SAMGe. A 

incompleta participação de servidores dos parques nos levantamentos de dados para gestão de 

UCs pode nos levar a uma má orientação, a respeito dos percentuais de efetividade, presença 

do estado, recurso, valores, etc. Há que aprofundar cada vez mais o SAMGe para que possam 

diminuir as subjetividades (WWF, 2017). De modo geral observa-se que a metodologia 

utilizada, possui avaliações baseadas principalmente em dados primários de alta subjetividade, 

coletados por meio de questionários aplicados por meio eletrônico ou por workshops que são 

disponibilizados no portal do ICMBio. Estes métodos também apresentam dificuldade em 

estabelecer correlação entre indicadores mensuráveis e os não mensuráveis. Outra questão, a 

considerar é a disponibilidade de recursos financeiros que influencia diretamente na qualidade 

dos resultados da avaliação, devido à natureza altamente flexível na implementação das 

metodologias (STOLL-KLEEMANN, 2010). 

Entretanto, a simples avaliação de eficácia da gestão através da aplicação de 

indicadores e índices, embora necessária, poderá não ser suficiente para atingir os objetivos da 

área protegida – Parques Nacionais. Para tanto, o envolvimento e as contribuições de vários 

grupos de partes interessadas podem ser cruciais. Os resultados da avaliação precisam ser 
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considerados e integrados no processo de gestão, para tornar as áreas protegidas mais eficientes 

(STOLL-KLEEMANN, 2010). 

Em meio ao desenvolvimento de técnicas e métodos apresentados, verifica-se que os 

avanços metodológicos observados buscam a integração dos processos de planejamento, gestão 

e a dinâmica territorial das áreas protegidas, bem como trazem a tona não só resultados práticos, 

mas também novas abordagens de ação e de efetivação de políticas públicas com resultados 

reais interessantes de serem vistos e monitorado ao longos dos anos. 

 

3.7 Viabilidade 

Uma pesquisa se torna viável quando pode ser exercida, sendo analisado seu custo, 

tempo, universo amostral e resultados. O desafio estava em conseguir as informações oriundas 

dos gestores públicos, sem processamento pela diretoria do ICMBio. Os agentes relataram e 

preencheram dados sobres seus parques que trouxeram informações vivenciadas diretamente 

nas unidades, mas também a visão particular de gerir recursos tão valorosos, mas tão 

desprezados enquanto investimentos dos líderes governamentais. Saber como eles aplicam o os 

valores, pesos e medidas ao método SAMGe nos auxilia com informações importantíssimas 

para o sucesso da pesquisa. (SAMPIERI, 2013). 

Infelizmente, não foi possível o agendamento de entrevistas com o ICMBio, pois na 

época havia mudanças de cargos e pessoas desde a transição governamental ocorrida pós as 

eleições eleitorais de 2018. Por outo lado, foi possível desenvolver um plano para a coleta de 

dados, a partir de contato com analistas de meio ambiente da instituição que forneceram não só 

dados e informações, mas também direcionaram caminhos para pesquisa e coleta de 

informações ainda que não tenha sido possível ira a campo visitar cada um dos 74 parques 

nacionais. Cabe, porém, informar que a entrevista com o Instituto Semeia foi realizada com 

sucesso na cidade de São Paulo e foi também utilizada para direcionar fontes de pesquisa e não 

para obter informações sobre o estado dos PARNAs. 

No presente trabalho foi possível observar que mesmo com as mais diversas limitações 

metodológicas e conceituais, o uso de indicadores e índices para avaliação e planejamento de 

políticas públicas, vem passando por avanços e podem possibilitar importantes subsídios e 

efeitos positivos para a otimização do planejamento e gestão de políticas em escalas local, 

regional e global. Podendo inclusive adaptar experiências internacionais e exportar experiências 

bem-sucedidas no país. Neste quesito, o intercambio de informações e experiências, assim 
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como a inovação são fundamentais para o avanço em novos modelos de gestão para 

sustentabilidade dos parques e de outras UCs que forem estudas. 

Em linhas gerais a metodologia utilizada, possui o objetivo de estruturar sistemas que 

possibilitem a articulação do monitoramento, levando em consideração determinantes e 

condicionantes ambientais, socioeconômicos e de gestão. O intuito no fim, é representar a 

realidade de forma sintética, em diferentes níveis e dimensões. Entretanto, deve-se entender 

que o efeito das áreas protegidas sobre os valores de conservação só́ podem ser avaliados ao 

longo do tempo, mas podem existir informações positivas no curto prazo com aspectos de 

visitação e melhoria dos serviços prestados à população.  

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A apresentação dos resultados obtidos formatos para inicialmente, expor os dados da 

pesquisa e em sequencia o processamento dos mesmos. Essa sequência permite administrar 

melhor os dados e os resultados de modo que possam ser projetados em apresentação ou em 

discussão sem dificuldade de entendimento (YIN, 2015). 

Por meio de uma estrutura mínima de informações optamos por cruzar dados em 

tabelas e compara-los para que pudéssemos apresenta-los a banca avaliadora. Não 

necessariamente os resultados estão em ordem de grandeza, mas podem sim ser modulados para 

isso. Optamos por trabalhar, por biomas, regiões do Brasil e os próprios parques através da 

simples sequência não sistemática. 

Estrutura de análise: 

1- Apresentação dos Parques Nacionais; 

2- Contexto e índice médio de implementação;  

3- Recursos e valores; 

4- Aspectos gerais sobre o uso; 

Para melhor entendimento, a presente seção foi divida em quatro partes, começando 

pelos resultados da pesquisa realizada no banco de dados do ICMBio e em ligações ao órgão. 

Em segundo lugar, são apresentadas as características dos PARNAS. Na terceira parte, são 

abordados os níveis de efetividade dos PARNAS. Na quarta e última, a matriz de análise 

consolida as informações coletadas das diversas fontes e traz as diferenças e efetividade 

dos PARNAS em painel gerencial. 
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Dessa forma, apresentamos inicialmente o contexto geral dos parques nacionais com 

suas informações básicas: nome, estado, CR, ano de criação, plano de manejo, conselho 

consultivo, área, bioma.  

Figura 11: Identificação geral das 74 áreas de parques nacionais em estudo e suas informações 
básicas. 

 
Fonte: CNUC, 2019. Tabela construída pelo autor. 

A discussão e os resultados iniciais têm como espinha dorsal o cumprimento da Lei do 

SNUC, no que tange a obrigatoriedade dos PARNAs terem Conselhos Consultivos e Planos de 

Manejo. 

Neste ponto, ressaltarmos uma atenção sobre os parques nacionais, pois os números 

de implantação básico sob a ótica do documento gestor Plano de Manejo é muito aquém do que 

preconiza o SNUC. Existem apenas 43 parques com plano de manejo, portanto 41% dos parques 

não estão minimamente legalizados, tornando-os vulneráveis não só ambientalmente, mas 

também juridicamente. Sobre os Conselhos Consultivos, ainda que seja uma necessidade um 

pouco mais branda do que os Conselhos Gestores para unidades de uso sustentável, mais uma 

vez não se cumpre o rito legal e as áreas protegidas de proteção integral da categoria parque 

nacional ficam com 29 áreas sem uma gestão participativa adequado. 

Figura 12: Resultado da análise sobre os dois quesitos legais para existência e implementação 

dos parques nacionais. 
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Fonte: CNUC, 2019. Análise de dados produzida pelo autor. 

Qual a situação que podemos imaginar a respeito da causa e/ou consequencia do 

diminuto número de manejos aprovados e em operação? Segundo o ICMBio (2018), as 

principoais dificuldades são profissionais no campo, custo para os estudos, o tempo necesário 

e o a escassez de profissionais gabaritados. Apesar disso, faz-se necessário uma força tarefa 

conjunta entre os órgãos de controle, gestão e fiscalização para que, juntamente com o ICMBio, 

apresente um plano de ação a fim de traçar um planejamento, com metas de execução para 

validar todos os planos de manejo necessários e atualizar os que estao desatualizados em ao 

menos 5 anos. 

Neste sentido, poderiamos afirmar que do total de 74 parques criados pelo poder 

público, 17 parques não existem legalmente. 

Tabela 13: PARNAS e implementação baseado em plano de manejo e conselho consultivo. 

Nome 
Estado Bioma 

Ano de 

Criação 

Plano de 

Manejo 

Cons. 

Consultivo 

PARNA DO ACARI AM Amazônia 2016 Não Não 

PARNA VIRUÁ RR Amazônia 1998 Não Não 

PARNA DA SERRA DO 

PARDO 
PA Amazônia 2005 Não Não 

PARNA DO RIO NOVO PA Amazônia 2006 Não Não 

PARNA DO JAMANXIM PA Amazônia 2006 Não Não 

PARNA DOS CAMPOS 

FERRUGINOSOS 
AP, PA Amazônia 2017 Não Não 

PARNA DE SETE 

CIDADES 
PI Caatinga 1961 Não Não 

PARNA DAS NASCENTES 

DO RIO PARNAIBA 

BA, TO, 

MA, PI 
Cerrado 2002 Não Não 

PARNA DO CATIMBAU PE Caatinga 2002 Não Não 

PARNA DO BOQUEIRÃO 

DA ONÇA 
BA Caatinga 2018 Não Não 
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PARNA DA SERRA DE 

ITABAIANA 
SE 

Mata 

Atlântica 
2005 Não Não 

PARNA MARINHO DAS 

ILHAS DOS CURRAIS 
PR Marinho 2013 Não Não 

PARNA DOS CAMPOS 

GERAIS 
PR 

Mata 

Atlântica 
2006 Não Não 

PARNA GUARICANA 
PR 

Mata 

Atlântica 
2014 Não Não 

PARNA DO MONTE 

PASCOAL 
BA 

Mata 

Atlântica 
1961 Não Não 

PARNA DA SERRA DAS 

LONTRAS 
BA 

Mata 

Atlântica 
2010 Não Não 

PARNA DA SERRA DO 

GANDARELA 
MG 

Mata 

Atlântica 
2014 Não Não 

Fonte: CNUC, 2019. Análise de dados produzida pelo autor. 

Se concluíssemos a análise por aqui, poderíamos deixar registrado a inoperância do 

serviço público em gerir seus ativos ambientais, bem como da equipe técnica em não conseguir 

implementar uma unidade com seu plano de manejo ou conselho consultivo. Como 

comparação, tivemos a curiosidade de processar a informação com outras unidades de 

conservação de proteção integral para verificar se o problema seria com alguma categoria em 

específico. Entretanto, quando verificamos o coeficiente de plano de manejo nas UCs de 

proteção integral podemos constatar que o problema é generalizado, pois 43% das áreas de 

proteção integral não possuem plano de manejo. Indo adiante com a análise, podemos 

identificar um número ainda mais preocupante, no total de UCs federais apenas 12,95% das 

áreas possuem plano de manejo. Então, isso quer dizer que 87% do Sistema Nacional de 

Unidade de Conservação estaria comprometido legalmente. 

No que tange aos biomas, a Mata Atlântica possui 11 unidades com plano de 

manejo das 25 unidades presente. O bioma Cerrado possui 12 parques nacionais com plano 

de manejo. No bioma Amazônia existem 21 parques nacionais, destes 13 possuem plano 

de manejo.  A Caatinga possui 5 parques com plano de manejo, o bioma Marinho 5 parques 

com o plano e os biomas Pantanal e Pampa cada um com seu plano de manejo constituído. 

Por outro lado, há uma dinâmica na paisagem, nas políticas públicas, na pesquisa e 

constantemente os planos de manejo necessitam de revisão, portanto dos 58 planos de 

manejo existentes nós temos um total de 17 que foram recentemente revisado e 41 que 

ainda não possuem a devida atualização. 
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No que tange aos parques sem plano de manejo nenhum, o total de 31 parques, 

identificamos na pesquisa 11 sem qualquer processo de construção ou aquisição e 9 em 

processo de elaboração e reduzido grau de implementação. Há pesquisadores que ainda 

citam que mesmo com plano de manejo aprovado a sua utilização ou implementação é 

baixa ou nula).  A situação é tão lastimável que isso inviabiliza qualquer ação de fomento, 

promoção de renda, negociação de ativos florestais como Pagamento por Serviços 

Ambientais (PSA), além de impossibilitar visitação adequada e obter remuneração por isso. 

Operar sem essa ferramenta mínima de gestão significa que o gestor está sem mapa 

estratégico. Temos 61 das 107 UCs federais presentes na Amazônia sem gestão ou qualquer 

plano de ação para seu desenvolvimento, em análise comparativa o mesmo ocorre nas UCs 

estaduais de Mato Grosso e de muitos locais do Brasil. 

O que estaria impedindo esse avanço em gestão de áreas protegidas, em melhoria dos 

parques? Seria somente recursos? Se sim, o governo poderia promover um plano para sanar 

esse problema e promover essas áreas em concessões para que elas pudessem dar o retorno 

devido e permanecerem sustentáveis ao longo do tempo. A justificativa de falta de recurso é 

incompreensível, pois identificamos mais de 1 bilhão de reais não destinados após 

compensação ambiental. Com esse recurso, o ICMBio poderia apresentar um plano de ação 

e resolver esse problema por região ou por índice de efetividade de modo que pudesse 

melhorar os parques mais vulneráveis. Além disso, construir com agencias de negócios 

planos de desenvolvimento para estas áreas estarem aptas para receber recursos nacionais 

ou internacionais, seja para concessão, exploração turística ou para REDD+. 

Entretanto há também problemas mal resolvidos sobre regularizações fundiárias 

destas áreas que poderia ser trabalhado com um banco de áreas para compensação ou 

regularização das propriedades rurais através do Cadastro Ambiental Rural, sistema ainda 

inoperante e prejudicial ao meio ambiente quando não se tem o funcionamento pleno e 

célere. Sinalizações, demarcações, planos de mídia, propaganda, publicações, todos esses 

fatores geram instrumentos para que os parques possam avançar diante do propósito que 

lhes fora criado. Se não bastasse a dificuldade em empreender em serviços, é possível 

constatar também a dificuldade em fiscalização, combate a incêndios florestais, estudos, 

pesquisas, avaliação, auditorias e monitoramento da biodiversidade são  alguns  exemplos  

de  atividades  cuja  realização  é  prejudicada  pela  ausência  de  recursos financeiros. O 

problema orçamentário dos parques é crônico, a administração pública está carente de 

recurso para investimentos e neste caso os parques contam com a força de terem sido 

criados por atos do poder público que possuem um peso significativo, mas entre 2015 e 
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2018, o ICMBio sofreu cortes entre 8,8% e 15,4% em seu orçamento. Se não bastante a falta 

de orçamento, quando os tem é preciso destinar aproximadamente 92% recursos humanos, 

isto é, não há espaço para gerir os territórios e executar políticas públicas de 

sustentabilidade. Estudos paralelos apontam que apenas 4 gestores (de um total de 74 

parques) puderam confirmar que os recursos atuais destinados as UCs são suficientes 

para geri-las, outros 47 os recursos atendem em partes as necessidades e apenas 23 

apontaram como insuficientes. Analisando esses números, como podemos ter só 23 

gestores insatisfeitos se há mais que 23 unidades sem o básico (TCU, 2013). 

Há expertise para melhorar esses cenários, mas precisaria de ações do MPF, 

da sociedade e do próprio poder público em destinar os recursos oriundos de 

pagamento das multas e compensações de forma plena aos parques. 

Uma solução factível aumentar o uso dos recursos extra orçamentários, que nos 

últimos anos foi utilizado apenas 2,2% dos recursos totais das UCs. 

Sem dúvida os resultados mostram os pontos fracos em gestão e a cooperação dentro 

SNUC é falha e ineficaz. Gestores declararam que 70% que seu relacionamento com o governo, 

com a sede administrativa em Brasília o com sua Coordenadoria Regional é baixa ou inexistente 

e 67% afirmam que não há interação com parceiros não-governamentais, ou seja, as ONGs 

estão distantes das áreas protegidas. 

Os parques precisam fazer uso e implementar um importante instrumento 

de gestão compartilhada que são os conselhos consultivos. Decisões assistidas, 

variáveis avaliadas em conjunto podem elevar o patamar e o respeito do parque 

perante aqueles que lá estão e vivem sem seu entorno. Trata-se de uma excelente 

ferramenta de gestão e de consulta, podendo ou não o chefe da unidade acatar, mas o 

fato de discutir os leva a grandeza em gestão territorial e ao reconhecimento que não 

faz gestão de um parque isolado do mundo. 

Um ponto importante da análise é a comunicação entre os gestores de parques. 

Problemas semelhantes, artificio de cooperação em gestão como mosaico de UC, 

aspectos de problemas comuns, decisões compartilhas. Neste quisto não identificamos 

pontos positivos, a sinergia e cooperação entre os parques e seus gestores pouco existem 

ou são superficiais. Ainda que exista a plataforma do CNUC28, não há interlocução entre 

 
28ICMBio (2018) explica o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação como: “O CNUC é um 
sistema de gestão da informação que visualiza disponibilizar à sociedade dados oficiais e atuais sobre 
as UCs, colaborando para que diferentes setores avaliem e forneçam auxílio ao planejamento e gestão 
do SNUC”. Disponível 
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os agentes ambientais para que possam juntos se ajudarem e promoverem uma gestão 

compartilhada e associativa. A dificuldade de comunicação e decisões conjuntas 

sustentadas nos chama atenção para o isolamento em gestão e ocorrências de decisões 

equivocadas em gestão e conservação ambiental. 

Sobre a comunicação no SNUC, fator de entrave identificado na pesquisa, 

identificamos a necessidade de uma comunicação mais ampla entre os parques e a sede 

administrativa, bem como uma comunicação institucional que possa ser instrumento de 

auxilio a gestão e num segundo momento a importância da comunicação social que possa 

sensibilizar a sociedade sobre a importâncias dos parques nacionais e seus objetivos. Outra 

evidencia característica, é que os gestores de UC entendem que a população que 

frequentam os tradicionais parques brasileiros (Fernando de Noronha, Cataratas do 

Iguaçu, Pantanal Mato-grossense e Parque Nacional da Tijuca) não reconhecem essas áreas 

como unidades de conservação. Por outro lado, entende-se que não é suficiente só conhecer 

como unidade de conservação determinado espaço ou região, mas crer na sua importância 

enquanto área pública e patrimônio do povo brasileiro.  

 

Avaliação da Efetividade dos Parques Nacionais 

Os resultados encontrados a partir da utilização do método SAMGe, nos oportunizou 

o entendimento também de aspectos socioambientais e como estão a implementação dos 

parques sob a ótica da efetividade e da implementação. 

Os resultados encontrados nos mostram um alerta sobre os parques, pois somente 7 

parques possuem condições de implementação plena e alto grau de efetividade. Os demais 

parques, 61 estão situados no grau médio de efetividade e 5 situações plena de risco estando 

caracterizados como grau baixo de efetividade. O índice de efetividade geral dos parques é 

mediano para um país que possui atributos e qualidades em biodiversidade incomparáveis. 

Índice de 53% indicando uma efetividade mediana. 

Para uma entrega de resultados efetiva e dinâmica optou-se por desenvolver um painel 

de controle que durou aproximadamente 2,5 meses de execução para que pudéssemos 

apresentar e colocar a disposição toda a dinâmica de efetividade e análise dos parques nacionais. 

Neste endereço: 

 
em:<https://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiE3qL23PznAhVcIbkGH
ahcAZIQFjAAegQIBxAC&url=https%3A%2F%2Fwww.mma.gov.br%2Fareas-
protegidas%2Fcadastro-nacional-de-ucs&usg=AOvVaw0L8dbX97DGiAYcFcLSVwtU>. Acesso em 
maio de 2019. 
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https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2FjN2M1OTAtMDQzNS00YjE1LWIxZj

QtYzIzMDJkNGI1NmRkIiwidCI6Ijc5YmQ0NTI4LThjODEtNDdjMi1iMDM4LTVmZmIw

ODI2MDdkNCJ9 

Para melhor ideia e visualização, optamos por colocar as figuras que demonstrassem 

o painel propriamente dito. 

Figura 13: Painel de gerenciamento e avaliação da efetividade dos Parques Nacionais 
brasileiros. 
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Fonte: CNUC, 2018. Painel de gerenciamento criado com Microsoft Power BI. 

Desse modo, foram avaliados o universo total de PARNAs (74), por coordenação 

regional, por bioma e por unidade de parque propriamente dita. 

No que tange a Alta Efetividade, podemos destacar os parques Viruá (RR), Fernando 

de Noronha (PE), Mapinguari (AM/RO), Juruena (AM/MT), Jaú (AM), Caparaó (ES/MG) e 

Chapada dos Guimarães (MT). 

Para efeito de visualização e entendimento, a planilha de cálculo e índices foi 

trabalhada conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 14: Planilha de Índice de Efetividade 
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1 - Resultados 0,7625 0,7001 0,0000 0,5507 0,7910 0,7372 0,1580 0,81

26 

2 - Produtos e 

Serviços 

0,5000 0,4954 0,0000 0,9028 0,8646 0,8958 0,5000 0,86

11 
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3 - Contexto 0,3750 0,3472 0,0000 0,4115 0,5139 0,5250 0,3889 0,67

05 

4 - Planejamento 0,6175 0,5239 0,0000 0,4099 0,6052 0,5320 0,4961 0,62

01 

5 - Insumos 0,7813 0,4901 0,0000 0,6563 0,6250 0,5179 0,3958 0,50

00 

6 - Processo 0,6518 0,3906 0,0000 0,5673 0,5852 0,5000 0,4375 0,69

20 

EFETIVIDADE 0,6066 0,4821 0,0000 0,5679 0,6579 0,6105 0,3789 0,68

88 

Fonte: Cálculo de Efetividade com base na metodologia SEMGe. 

Para visualização completa de um Parque Nacional, tomamos como exemplo o 

PARNA Juruena. Trata-se de um parque com Alta Efetividade, mas é interessante repararmos 

que no aspecto Contexto ele ainda possui um baixo índice, ou seja, 47%. Por outro lado, levando 

em conta todos os fatores e medidas o PARNA possui efetividade em 66%. Demais informações 

completa de cada parques estão listadas no Anexo 1. 

Figura 14: Painel de análise de Efetividade por Parque Nacional.

 
Fonte: Cálculo de Efetividade PARNA Juruena com base na metodologia SEMGe. 

Quando a análise passa por Coordenadorias Regionais, todas estão com efetividade 

mediana. Não é um resultado para se alegrar, mas é um resultado que permite fazer um trabalho 

conjunto e específico para que todas as regionais avancem para o grau máximo de efetividade. 
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Figura 15: Painel de análise de Efetividade por Coordenadorias Regionais (CR). 

 
Fonte: Cálculo de Efetividade das Coord. Regionais com base na metodologia SEMGe. 

Quando abordamos aspectos de proteção e os Biomas brasileiros, observamos que 

todos eles apresentam uma efetividade média em torno de 50%, contudo, se estratificássemos 

mais o índice teríamos uma avaliação em níveis delicados de gestão. O bioma com maior 

efetividade é a Amazônia, mas se considerarmos o ambiente Marinho esse seria o Bioma com 

melhor grau de efetividade. Por outro lado, é preciso ter atenção com os demais Biomas, em 

especial o Pantanal e a Caatinga, ambos análise próxima a baixa efetividade. 

Figura 16: Painel de análise de Efetividade por Coordenadorias Regionais (CR). 
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O parque nacional com maior efetividade é o Chapada dos Guimarães em Mato Grosso 

e o pior é o Rio Novo no Pará. Observemos os níveis de efetividade em todos os aspectos, 

conforme a figura abaixo. 

Figura 17: Análise comparativa do parque com maior índice de efetividade e do pior índice de 
efetividade. 

 

 
Fonte: Análise de dados da pesquisa com Metodologia SAMGe. 

Observando todos as variáveis de análises de todos os parques podemos constatar que 

todos possuim nota “vermelha” sobre o aspecto de Contexto e “amarelo” quando tratamos de 

Produtos e Serviços. Isso nos leva a crer que todas a unidades possuem relação relativamente 

conflituosa e que não oferecem bons serviços e produtos a comunidade ou a sua região, 

visitantes. Pode estar aí uma prioridade de gestão para impulsinoar visitação, ganhos financeiros 

e a boa relação sociedade/meio ambiente que o país e o mundo tanto precisam. 

Sobre Recurso e Valores, temos informações sobre sua situação (conservação ou 

intervenção), tipo (biodiversidade, geodiversidade, etc.). Segundo as informações produzidas 

pelos gestores e processadas por esta pesquisa, temos atualmente 68 parques em processo 

normal de consudção da conservação, sendo 315 processos de manutenção. Por outro lado, 

existem 58 parques em processo de intervenção, portanto sendo necessário o manejo humano 

para resgatar alguma espécie que corre risco de extinção, algum problema com desmatamento 

ou fogo, etc. Desse modo, cada parque possui sua análise específica como a abordada no 

PARNA das Sempre Vivas. 
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Figura 18: Análise de Recursos e Valores do PARNA Sempre Vivas. 

 
Fonte: Análise de Recursos e Valores de um parque nacional pelo método SEMGe. 

Sabe-se que os PARNAs ainda têm o uso muito aquém do que poderia ter, sendo um 

total de 1290 tipos de uso, tabulados desde pesquisa científica com 142 ocorrências a viagens 

e turismo com 275 ocorrências. Há ainda muito a ser explorado neste quesito, mas deve haver 

normativos e planos de manejo que vislumbrem os anseios da sociedade, sob pena de termos 

parques sem pessoas visitando, o que por lei, contraria a regra. As áreas com maior quantidade 

de uso registrado estão no Sudeste, Sul e Nordeste brasileiro. Portanto, há uma oportunidade 

para que se incentive, através de programas turísticos, visitações nas demais unidades, pois 

todas possuem uma beleza cênica exuberante. 

Em 2018, segundo informações do CNUC, os parques tiveram 8.749.840 visitantes e 

em 2017 8.646.253 visitantes. A grande parte desata visitação está no centro do Brasil, sendo 

787.935 visitantes para o Cerrado, 1.253.078 para caatinga, 6.154.829 para Mata Atlântica, 

2.198 para o Pampa, 19.291 para Amazônia e nenhum no Pantanal. Este número para o Pantanal 

nos chamou a atenção tendo em vista que vimos constantemente pessoas navegando e visitando 

o parque naquela região. Isso nos leva a crer também que muito dos visitantes de áreas tidas 

como parque sequer sabem que estão em uma unidade de conservação, pois não há com 

frequência a presença de agentes públicos, não há informações (placas, sede, panfletos, acesso, 

infraestrutura turística etc.) e claro sequer há demarcação das áreas. De todas as Unidades de 

Conservação apenas 12 estão efetivamente demarcadas, 21 estão em processo de demarcação e 

as 1.858 não estão demarcadas. 
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No aspecto gestão de pessoas, há 1.463 servidores especializados em meio ambiente 

para um total de 1.732 em efetivo exercício (ICMBio, 2018). Somente em Brasília, são 337 

servidores destinados a cumprir função no Instituto Chico Mendes. Servidores exclusivamente 

destinados a cuidar dos parques nacionais são apenas 221, ou seja, aproximadamente 3 

servidores por parque ou 1.213,60Km2 para cada servidor cuidar, promover, fiscalizar. 

Diante do caos sistemático, mediano nível de implementação, falta de recurso 

financeiros e de pessoal, é prudente que esta pesquisa também se proponha a buscar caminhos 

para melhoria dos parques e do SNUC. 

Mas há Alternativas? Sim! 

Em 2013, por exemplo, o governo Britânico lançou um dos maiores programas de 

revitalização, sustentabilidade e para parques, inclusive convocando a sociedade a participar. 

O projeto ficou denominado como repensando novos modelos gestão e negócios para parques 

no século XXI. Além de trazer reflexões importantes acerca do tema da inovação na gestão 

e manutenção de parques públicos no Reino Unido, o projeto Rethinking Parks, é iniciativa 

da agência de inovação NESTA em parceria com outras instituições britânicas. 

Durante o ano de 2015, o programa britânico evoluiu e selecionou 11 equipes e seus 

respectivos projetos para explorar novas maneiras de usar, administrar e aproveitar os parques 

do Reino Unido. Retomamos o tema para apresentar os projetos selecionados que já estão 

recebendo apoio técnico e financeiro para sua realização. 

Todos os projetos têm em comum características consideradas pelo programa como 

propícias para inovações em parques públicos: incentivo a melhorias na administração e no  

sistema de manutenção; encorajamento de novas parcerias entre atores envolvidos; 

identificação de novas fontes de recursos; e busca por novos usos e atividades dentro dos 

parques. 

Tais aspectos estão em linha com o objetivo deste trabalho de pesquisa, no que tange 

ao melhor aproveitamento do potencial dos parques nacionais, sempre que permitido pela 

legislação vigente no Brasil. Conhecer e disseminar experiências nacionais e 

internacionais, inovadoras na entrega de bens e serviços públicos aos cidadãos em 

diferentes setores e países, faz parte da busca por alternativas viáveis para os parques 

brasileiros, considerando as peculiaridades de cada país e também dos tipos de parques que 

fazem parte do programa. 

O programa Rethinking Parks é uma iniciativa conjunta da NESTA (2013), do Reino 

Unido, a partir de um fundo de loteria onde dispõe recurso para startups que se propõem a 

trabalhar com parques, meio ambiente, sustentabilidade. Apoiam projetos que possam 
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propor alternativas de gestão e arrecadação dos parques que não somente o dinheiro 

publico. De acordo com estimativas divulgadas pelo programa, o governo do reino Unido 

deve diminuir em quase 60% os orçamentos e investimentos em parques até o final da 

década. 

A Nesta é uma instituição que trabalha para ampliar a capacidade de inovação no Reino 

Unido. Reconhecida internacionalmente pelo seu vanguardismo, atua por meio de uma 

combinação de programas práticos, investimentos, formação de parcerias, formulação de 

políticas públicas e pesquisas para promover a inovação em uma ampla gama de setores. 

Os programas da instituição contemplam os seguintes temas: inovação em governo e 

políticas públicas; engajamento de cidadãos em serviços públicos; inovações digitais e mídias; 

saúde e envelhecimento; crescimento econômico inclusivo; investimentos de impacto; future 

thinking e oportunidades para jovens. O programa Rethinking Parks faz parte das iniciativas 

relacionadas à inovação em governos. 

Planejado para ser colaborativo, o Rethinking Parks oferece oportunidades para que 

inovadores possam angariar apoio técnico, financeiros com a propositura em otimização de 

gestão, bem como de diversificação de fontes de financiamento para os parques britânicos. 

A ideia é aconselhar e financiar projetos selecionados, com o objetivo de testar as 

iniciativas e expandir modelos propostos, garantindo resultados que possam ser mensuráveis e 

sustentáveis no médio e longo prazo. Para isso, o programa conta com fundos de £1 milhão e 

utiliza-se de uma competição aberta para a seleção dos projetos e alocação dos recursos 

disponíveis. 

Gilroy et al (2013) apresenta iniciativas na Califórnia como alternativas para crise que 

os parques americanos também enfrentam. A gestão ambiental dos EUA, em 2010 teve déficit 

orçamentários em torno de US$ 11 milhões. Problemas de repasse governamental atrelada a 

crise econômica fizeram como que os quase 70 parques estivessem ameaçados de fechamento, 

isto levando em consideração um total de 280 parques. 

A partir de um ambiente delicado em recurso públicos, o California Department of 

Parks and Recreation, abriu oportunidades com municípios, organizações não-governamentais 

e empresas privadas que estariam abertos a parcerias, negócios e exploração de serviços e 

consumos, mas claro visando a manutenção dos parques em operação. Os modelos de negócios 

foram variados, concessões, parcerias-público privadas, doações etc. 

Nos EUA a mudança de postura foi instantânea quando em 2012 poderia ser fechado 

69 parques, mas que para o bem da natureza e da sociedade foi feito um aporte de recurso 

governamentais que deu folego aos parques que imediatamente traços planos de negócios para 
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prospecção de parcerias. O interesse foi tão grande que 41 empresas parcerias já tinham 

assinados proposta para 41 parques estaduais, ou seja, dado o alerta do poder executivo, a 

população se mobilizou o congresso direcionou verbas e o poder privado abraçou a estratégia 

de empreender nestas áreas em regime de parceria público-privada. 

Exemplos e modelos existem, na Califórnia, (podemos sim comparar parques e 

modelos de gestão, porque a metodologia permite e os objetivos dos parques são comuns)dado 

a crise de 2013, Gilroy et al (2013) expôs que os parques estão sendo encorajados a assumir 

liderança em propositura de negócios, serviços e parcerias como concessões denominadas: 

whole park e, assim, manter a sustentabilidade de suas áreas. Os autores consideram mais um 

passo fundamental na conservação norte-americana a solução em buscar lucros com os parques 

para que posam estar sempre bem cuidados, geridos, com saúde financeira e sendo atrativos a 

população. 

Não há dúvidas da importância dos parques para o planejamento territorial, para 

ecologia da paisagem, para a conectividade e para o meio ambiente (latu senso). Existem 

inúmeros estudos, e o de Roe et al. (2013) também evidencia que os parques, as áreas verdes 

constituem em benéficos tangíveis e intangíveis, podendo influências costumes, qualidade de 

vida e vivencia social. Beneficiam a agropecuária, a indústria, a cidade, o cidadão. 

Os parques, quando bem administrados, são inegáveis as externalidades positivas e os 

efeitos sociais que provocam. Afina, quem não gostaria de ir num lugar com restaurante, 

infraestrutura, águas naturais para banho, caminhas contemplativas, etc.; Entretanto, se 

abandonados, se tornam espaços mal vistos, indesejados, cheios de predação, com grileiros, 

garimpeiros, levando à degradação da ambiental e de imagem do natural. 

Os problemas financeiros resultam em atividades e objetivos postos em lei não 

concluídos, atividades de fiscalização ficam precárias, pessoas desmotivadas e mal 

remuneradas, atividades administrativas sem eficiência, sem tecnologia e sem aparato 

necessário para os serviços rotineiros, que ao cabo afastam o público das unidades, desmerecem 

esse importante patrimônio e transformam os parques em problemas, quando deveriam ser 

soluções. As carências mais notáveis, são falta de plano de manejo que ocorre devido a falta de 

trabalho de campo, de pesquisa, de consultoria, de fiscalização. Em sequencia o problema 

reflete no distanciamento social e tornam os técnicos distantes do contexto da unidade 

provocando problemas de desrespeito, crimes ambientais e desavenças com a comunidade 

local. Seria primordial hoje acabar com o déficit de mão de obra especializada, reconectar os 

parques com suas pretensões e com a sociedade. 
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Um tópico importante, trata da indisponibilidade de recursos para trabalhos e 

desenvolvimento socioambiental dos parques e seu contexto. É necessário lidar com pessoas 

que ainda residem, moram e usufruem dos parques nas mais variadas regiões do país. Na 

maioria das vezes as atividades desenvolvidas por pessoas em UCs, que não compõem o SNUC, 

estão em controversa com o que é permitido por lei. 

Segundo o TCU (2013, p. 55), “os principais empecilhos à resolução das pendências 

relacionadas à regularização são: complexidade do processo de demarcação e arrecadação de 

terras devolutas, inconsistência na cadeia dominial constante dos cartórios de registros 

imobiliários, existência de títulos falsos de propriedade, obstáculos no processo de 

reassentamento das famílias e, principalmente, a escassez de recursos financeiros”. Para 

dificultar, não há sistematizado um banco de dados sobre o gerenciamento das áreas, matrículas, 

cadeiras dominiais dentro dos parques e muito menos um banco de dados que permita visualizar 

as áreas ou propriedades que já foram regularizadas o não no sítio do ICMBio. 

 Considerando, essa situação, não outra saída que não seja publicação de um plano de 

ação, com seus responsáveis consignados, datas e prazos factíveis para que um dos maiores 

entraves para regularização dos parques possa ser sanado. Esse plano é imprescindível, por 

exemplo, caso uma concessão vá instalar um hotel em uma unidade, se a propriedade desta 

unidade não está dada plenamente ao poder público, pode haver insegurança por parte do 

investidor e/ou cessionário. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO 
 

No Brasil, a criação Unidade de Conservação até os dias de hoje ainda é a mais 

importante estratégia de governos para conservar e dar manutenção a biodiversidade com o 

objetivo de diminuir a acelerada mudança da paisagem.  

A criação do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, no ano 2000, possibilitou 

organizar todas as regulamentações já existentes sobre Unidades de Conservação em uma única 

lei. O SNUC consolidou a conservação da biodiversidade como um sistema, onde há áreas 

protegidas de uso mais restritivo, bem como áreas protegidas com objetivos de proteger a 

cultura dos povos tradicionais.  

No entanto, um simples decreto não garante que os objetivos de um Parque Nacional 

sejam efetivamente alcançados. Além disso, a definição da categoria de uma Unidade, muitas 

vezes, considera somente os conceitos naturalistas de território, sem contemplar o simbolismo 
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existente naquele local, o que acirra os conflitos em função da sobreposição de territorialidades. 

Por outro lado, a consolidação do patrimônio natural está cada vez mais difícil, uma vez que a 

modificação das paisagens naturais avança em ritmo acelerado que não possibilita a apropriação 

do meio natural pela sociedade. Diante disso, os Parques têm papel importante no 

restabelecimento da relação homem e meio ambiente, e, consequentemente, de disponibilizar à 

sociedade a apropriação e o reconhecimento de seu patrimônio, através da utilização de 

ferramentas como a visitação, preferencialmente, dentro de um processo de educação 

ambiental. 

Como conclusão, podemos constatar que, ainda que contribuam para a conservação 

dos recurso naturais, biodiversidade, fauna e flora, a política e a forma de gestão do SNUC hoje 

não propiciam aos parques condições plenas de efetividade, operação e implementação de seus 

objetivos, o que impede o ganho em implementação de sua missão: o desenvolvimento 

socioambiental, a visitação, a pesquisa, o uso indireto. O motivo é financeiro, a escassez de 

investimento, mas não identificamos ações além do comum para melhoria da administração 

desses espaços. Interessante vermos o posicionamento ministerial desde 2019 sobre 

necessidade de melhorias em gestão e concessões em UC, mas até o momento ainda não 

identificamos nada expressivo, além de dois editais sendo um de um parque no sul do brasil e 

outro para uma UC de uso sustentável que provavelmente deve estar ligada a exploração pelo 

manejo florestal. Como evidência para tal conclusão, verifica-se que menos de 10% dos parques 

possuem atualmente alto grau de implementação e efetividade considerados pelos cálculos com 

a metodologia SEMGe (WWF, 2017), ou seja, 90% dos parques necessitam aprimoramento em 

gestão, investimento, processos, planejamento, uso, insumos. 

Para que fique transparente, acessível e optamos por colocar disponível online os 

resultados de cada parque, e seu conjunto.   Para isso, acesse  o  trabalho  e  visualize  o painel 

de gerenciamento em: 

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2FjN2M1OTAtMDQzNS00YjE1LWIxZjQtYzIz

MDJkNGI1NmRkIiwidCI6Ijc5YmQ0NTI4LThjODEtNDdjMi1iMDM4LTVmZmIwODI2M

DdkNCJ9>. 

Nos resta claro e evidente entender que que as riquezas presentes nos parques não estão 

sendo aproveitadas, dessa forma, perdendo o ambiente econômico, social e ambiental. Não há 

convênios científicos que possam sustentar pesquisas e consequentemente ter determinado 

parque como grife ou ícone em propaganda. Esta inaptidão não é exclusividade de apenas um 

órgão, mas devido a um mantra que se criou que os parques são intocáveis, que a natureza no 

Brasil ninguém pode tocar, visitar ou mexer. A cooperação técnica entre ICMBio e a indústria 
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química, hotéis, indústrias de entretenimento, poderia colocar os parques dentro do que é 

permitido e previsto em suas áreas em outro patamar de sustentabilidade. Ressaltamos que é 

preciso uma vontade e patrocínio política para a causa, quem largar na frente se consolidará 

com pé no futuro em sustentabilidade em promoção das riquezas naturais  

Assim, temos a confiança nos benefícios que os PARNAs podem gerar à aos Biomas, 

em outras variantes que não seja somente o trivial, mas importante combate ao desmatamento 

e perda de biodiversidade, mas que possam existir ações amplas: 

- Plano de negócios sobre turístico, infraestrutura, investimento nos parques a fim de 

impulsionar a visitação, o acesso; 

- Melhoria na interação entre os órgãos, pessoas e instituições envolvidos na  governança  do  

SNUC e de cada unidade para  desenvolver alternativas de negócios sustentáveis de acordo com 

cada plano de manejo; 

- Dê publicidade aos parques e suas belezas, que possa existir um plano de mídia nacional sobre 

nossas áreas, patrimônios e belezas naturais; 

- Deve-se institucionalizar o monitoramento da efetividade dos parques como uma estratégia 

nacional de valorização dos recursos naturais, bem como uma estratégia de promoção do 

desenvolvimento socioambiental com base em acesso e uso indireto dos parques; 

- Plano de ação para atualização, construção, ou que for necessário para consolidação dos planos 

de manejos das 74 áreas; 

- Plano nacional de regularização fundiária dos PARNAs com previsão de início e vim, fazer 

convenio com IBAMA, SFB para que o CAR possa ser instrumento de regularização dos 

parques nacionais, e por fim, fazer uso das compensações para as indenizações das áreas legais 

que foram incorporadas aos parques. 

Com essas reflexões, considerações, conclusões, podemos aguardar que o SNUC possa 

vir em breve a se tornar uma “agência” reguladora, catalisadora de prestadores de serviços e 

empreendedores que possam estar aptos a colaborem para a geração de riquezas, melhorando a 

qualidade de vida das pessoas e da própria unidade de conservação, pois está é a meta principal, 

as situações secundarias são postas para que viabilizem financeiramente a primeira. Assim, este 

TA estima um crescimento econômico dos parques e UCs caso possam estar abertos ao turismo, 

a promoção da economia e das localidades em que estão inseridos. 

Atualmente, dado os parques serem exclusivamente áreas de domínio público e uso 

indireto dos recursos naturais não há outra maneira senão explorar a visitação, o passeio, o 

lazer, os serviços. Entretanto, para isso constatamos a ineficiência do estado e, desse modo, não 

há melhor alternativa além das concessões ou parcerias público privas. Porém, esta é apenas 
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uma alternativa, que pode nem sempre apresentar a melhor solução para um local ou uma 

região. Entretanto, trata-se de uma estratégia testada, exercitada, implementada em vários 

lugares do mundo, e, caso seja admitida, o ICMBio deverá encontrar meios para garantir a lisura 

processual, escolher a melhor empresa ou o melhor parceiro, devendo ter o apoio dos órgãos de 

controle e fiscalização, que por muitas vezes levantam os problemas, mas não ficam juntos para 

auxiliar a resolver. 

Finalmente, conclui-se que a forma de trabalho, receptividade, serviços, cuidado 

ambiental e funcionamento público dos Parques Nacionais, a implementação e a efetividade no 

Brasil ainda são incipientes.  Ainda não temos parques em sua totalidade com número de 

visitação equilibrado, isto tendo como comparação os parques norte-americanos. Por outro 

lado, há uma enorme margem de crescimento em prestação de serviços ambientais pelos 

parques, o potencial dos parques brasileiros ainda não foi explorado na sua plenitude. Para  que 

esse potencial possa servir a população e esta valorar os parques como unidades importantes 

para saúde, para o meio ambiente, para o clima, para o país, deve-se haver um plano de abertura 

dessa áreas para a população, ao mesmo tempo em que os seus objetivos sejam alcançados 

enquanto unidades de conservação. É necessário que estas áreas obtenham recursos extras para 

essas áreas se consolidarem e se sustentarem enquanto conservação da biodiversidade, da 

biologia e dos ecossistemas. 
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ANEXO 1 
 

EFETIVIDADE POR BIOMA 
 

7 6 5 4 3 2 1 
 

AMAZÔNIA CAATINGA CERRADO MARINHO MATA 
ATLÂNTICA 

PAMPA PANTANAL 

1 - Resultados 0,666 0,5279 0,5852 0,5643 0,6186 0,5013 0,6485 

2 - Produtos e 
Serviços 

0,6295 0,594 0,5935 0,7229 0,6122 0,6833 0,7292 

3 - Contexto 0,4556 0,3705 0,4144 0,4502 0,3668 0,4861 0,3194 

4 - Planejamento 0,5574 0,4603 0,4595 0,4585 0,4901 0,4232 0,4605 

5 - Insumos 0,6098 0,5525 0,5869 0,7239 0,6422 0,7928 0,3594 

6 - Processo 0,5661 0,5675 0,5686 0,5818 0,5797 0,6683 0,349 

EFETIVIDADE 0,5694 0,4993 0,5265 0,5724 0,5412 0,5828 0,4637 

 

EFETIVIDA POR  COORDENADORIA REGIONAL  
 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
 

CR 01 CR 02 CR 03 CR 04 CR 05 CR 06 CR 07 CR 08 CR 09 CR 10 CR 11 

1 - Resultados 0,7011 0,6624 0,4725 0,8285 0,5406 0,6409 0,0000 0,6510 0,5947 0,6873 0,5273 

2 - Produtos e 
Serviços 

0,6907 0,6589 0,5477 0,5937 0,5986 0,6204 0,0000 0,5900 0,599 0,6247 0,6352 

3 - Contexto 0,4119 0,4907 0,4159 0,4675 0,3907 0,3809 0,0000 0,3085 0,3593 0,4154 0,4345 

4 - 
Planejamento 

0,5391 0,5836 0,4784 0,5798 0,4114 0,5502 0,0000 0,4894 0,4852 0,5294 0,4326 

5 - Insumos 0,6382 0,5689 0,7458 0,4265 0,4893 0,6175 0,0000 0,6869 0,6478 0,6233 0,6423 

6 - Processo 0,5487 0,5672 0,6019 0,5173 0,5332 0,5775 0,0000 0,6413 0,5829 0,5626 0,5664 

EFETIVIDADE 0,5786 0,5799 0,5257 0,5563 0,4831 0,5517 0,0000 0,5485 0,5346 0,5661 0,5308 

 

  

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA PAU BRASIL

55,32%

RESULTADOS

58,04%

PLANEJAMENTO

63,89%

PRODUTOS E SERVIÇOS

86,46%

INSUMOS

48,33%

CONTEXTO

80,56%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA PAU BRASIL

64,74%
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INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DO DESCOBRIMENTO

44,87%

RESULTADOS

33,58%

PLANEJAMENTO

62,50%

PRODUTOS E SERVIÇOS

58,33%

INSUMOS

35,42%

CONTEXTO

57,03%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DO DESCOBRIMENTO

47,69%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DE CAPARAO

83,22%

RESULTADOS

66,34%

PLANEJAMENTO

88,69%

PRODUTOS E SERVIÇOS

73,50%

INSUMOS

61,11%

CONTEXTO

65,28%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DE CAPARAO

72,59%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA MARINHO DOS ABROLHOS

49,03%

RESULTADOS

39,56%

PLANEJAMENTO

86,46%

PRODUTOS E SERVIÇOS

86,06%

INSUMOS

61,46%

CONTEXTO

56,25%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA MARINHO DOS ABROLHOS

61,21%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA GRANDE SERTÃO VEREDAS

59,05%

RESULTADOS

62,31%

PLANEJAMENTO

64,58%

PRODUTOS E SERVIÇOS

68,75%

INSUMOS

44,17%

CONTEXTO

58,93%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA GRANDE SERTÃO VEREDAS

59,19%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DAS SEMPRE VIVAS

45,78%

RESULTADOS

40,25%

PLANEJAMENTO

45,14%

PRODUTOS E SERVIÇOS

76,17%

INSUMOS

33,33%

CONTEXTO

65,63%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DAS SEMPRE VIVAS

50,18%
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INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DA SERRA DO CIPÓ

40,97%

RESULTADOS

33,80%

PLANEJAMENTO

84,38%

PRODUTOS E SERVIÇOS

68,75%

INSUMOS

54,17%

CONTEXTO

59,72%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DA SERRA DO CIPÓ

55,05%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DA SERRA DA CANASTRA

52,97%

RESULTADOS

40,53%

PLANEJAMENTO

62,50%

PRODUTOS E SERVIÇOS

49,67%

INSUMOS

38,54%

CONTEXTO

53,41%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DA SERRA DA CANASTRA

49,20%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA CAVERNAS DO PERUAÇU

52,71%

RESULTADOS

39,26%

PLANEJAMENTO

50,46%

PRODUTOS E SERVIÇOS

50,21%

INSUMOS

41,67%

CONTEXTO

56,25%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA CAVERNAS DO PERUAÇU

48,23%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DO PANTANAL MATOGROSSENSE

64,85%

RESULTADOS

46,05%

PLANEJAMENTO

72,92%

PRODUTOS E SERVIÇOS

35,94%

INSUMOS

31,94%

CONTEXTO

34,90%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DO PANTANAL MATOGROSSENSE

46,37%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DO ARAGUAIA

53,40%

RESULTADOS

31,78%

PLANEJAMENTO

52,08%

PRODUTOS E SERVIÇOS

58,22%

INSUMOS

38,19%

CONTEXTO

47,50%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DO ARAGUAIA

46,24%
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INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DE BRASÍLIA

49,94%

RESULTADOS

36,16%

PLANEJAMENTO

60,19%

PRODUTOS E SERVIÇOS

61,88%

INSUMOS

40,48%

CONTEXTO

56,82%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DE BRASÍLIA

50,30%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DAS EMAS

81,25%

RESULTADOS

65,55%

PLANEJAMENTO

81,25%

PRODUTOS E SERVIÇOS

43,06%

INSUMOS

50,00%

CONTEXTO

49,22%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DAS EMAS

60,71%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DA SERRA DA BODOQUENA

64,89%

RESULTADOS

50,25%

PLANEJAMENTO

42,36%

PRODUTOS E SERVIÇOS

60,00%

INSUMOS

30,56%

CONTEXTO

57,14%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DA SERRA DA BODOQUENA

50,25%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DA CHAPADA DOS VEADEIROS

68,58%

RESULTADOS

59,83%

PLANEJAMENTO

53,47%

PRODUTOS E SERVIÇOS

78,31%

INSUMOS

50,00%

CONTEXTO

68,75%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DA CHAPADA DOS VEADEIROS

62,84%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DA CHAPADA DOS GUIMARÃES

82,85%

RESULTADOS

67,05%

PLANEJAMENTO

79,17%

PRODUTOS E SERVIÇOS

78,41%

INSUMOS

43,94%

CONTEXTO

72,66%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DA CHAPADA DOS GUIMARÃES

69,89%
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INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DO JURUENA

84,09%

RESULTADOS

66,89%

PLANEJAMENTO

58,33%

PRODUTOS E SERVIÇOS

82,81%

INSUMOS

47,22%

CONTEXTO

63,07%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DO JURUENA

66,28%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DA LAGOA DO PEIXE

50,13%

RESULTADOS

42,32%

PLANEJAMENTO

68,33%

PRODUTOS E SERVIÇOS

79,28%

INSUMOS

48,61%

CONTEXTO

66,83%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DA LAGOA DO PEIXE

58,28%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA GUARICANA

56,48%

RESULTADOS

53,48%

PLANEJAMENTO

60,42%

PRODUTOS E SERVIÇOS

66,67%

INSUMOS

32,74%

CONTEXTO

65,63%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA GUARICANA

55,13%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DOS CAMPOS GERAIS

39,08%

RESULTADOS

29,08%

PLANEJAMENTO

52,27%

PRODUTOS E SERVIÇOS

76,56%

INSUMOS

27,08%

CONTEXTO

62,50%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DOS CAMPOS GERAIS

46,00%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DAS ARAUCÁRIAS

83,25%

RESULTADOS

59,42%

PLANEJAMENTO

41,67%

PRODUTOS E SERVIÇOS

39,06%

INSUMOS

37,50%

CONTEXTO

42,19%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DAS ARAUCÁRIAS

48,85%
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INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DO SUPERAGUI

63,54%

RESULTADOS

51,74%

PLANEJAMENTO

60,83%

PRODUTOS E SERVIÇOS

68,75%

INSUMOS

45,83%

CONTEXTO

58,59%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DO SUPERAGUI

57,87%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DO IGUAÇU

53,66%

RESULTADOS

35,92%

PLANEJAMENTO

76,14%

PRODUTOS E SERVIÇOS

62,17%

INSUMOS

27,78%

CONTEXTO

51,56%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DO IGUAÇU

49,53%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DE SÃO JOAQUIM

68,57%

RESULTADOS

47,62%

PLANEJAMENTO

56,85%

PRODUTOS E SERVIÇOS

55,63%

INSUMOS

41,67%

CONTEXTO

55,00%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DE SÃO JOAQUIM

53,85%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DE SAINT-HILAIRE/LANGE

55,64%

RESULTADOS

56,83%

PLANEJAMENTO

66,67%

PRODUTOS E SERVIÇOS

84,38%

INSUMOS

46,59%

CONTEXTO

58,59%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DE SAINT-HILAIRE/LANGE

60,67%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DE ILHA GRANDE

58,51%

RESULTADOS

51,70%

PLANEJAMENTO

45,83%

PRODUTOS E SERVIÇOS

79,06%

INSUMOS

39,58%

CONTEXTO

59,13%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DE ILHA GRANDE

55,04%



 

 123 

   

   

   

   

   

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DE APARADOS DA SERRA

63,38%

RESULTADOS

54,19%

PLANEJAMENTO

80,00%

PRODUTOS E SERVIÇOS

52,73%

INSUMOS

34,38%

CONTEXTO

64,58%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DE APARADOS DA SERRA

56,98%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DA SERRA GERAL

68,53%

RESULTADOS

56,64%

PLANEJAMENTO

72,40%

PRODUTOS E SERVIÇOS

64,06%

INSUMOS

37,50%

CONTEXTO

67,31%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DA SERRA GERAL

60,30%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DA SERRA DO ITAJAÍ

67,19%

RESULTADOS

56,20%

PLANEJAMENTO

45,24%

PRODUTOS E SERVIÇOS

56,67%

INSUMOS

20,00%

CONTEXTO

53,13%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DA SERRA DO ITAJAÍ

48,19%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA MARINHO DAS ILHAS DOS CURRAIS

45,20%

RESULTADOS

35,60%

PLANEJAMENTO

52,08%

PRODUTOS E SERVIÇOS

57,14%

INSUMOS

27,78%

CONTEXTO

52,68%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA MARINHO DAS ILHAS DOS CURRAIS

44,31%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DO ITATIAIA

73,78%

RESULTADOS

59,18%

PLANEJAMENTO

48,26%

PRODUTOS E SERVIÇOS

76,25%

INSUMOS

39,58%

CONTEXTO

67,50%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DO ITATIAIA

60,13%
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INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DA TIJUCA

75,00%

RESULTADOS

53,00%

PLANEJAMENTO

87,50%

PRODUTOS E SERVIÇOS

72,50%

INSUMOS

19,27%

CONTEXTO

71,25%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DA TIJUCA

60,07%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DA SERRA DOS ORGÃOS

55,27%

RESULTADOS

39,64%

PLANEJAMENTO

57,29%

PRODUTOS E SERVIÇOS

56,25%

INSUMOS

27,08%

CONTEXTO

72,12%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DA SERRA DOS ORGÃOS

50,28%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DA SERRA DA BOCAINA

52,97%

RESULTADOS

40,56%

PLANEJAMENTO

46,59%

PRODUTOS E SERVIÇOS

81,25%

INSUMOS

26,67%

CONTEXTO

51,88%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DA SERRA DA BOCAINA

48,64%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA RESTINGA DE JURUBATIBA

68,46%

RESULTADOS

52,34%

PLANEJAMENTO

55,36%

PRODUTOS E SERVIÇOS

57,19%

INSUMOS

41,67%

CONTEXTO

57,92%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA RESTINGA DE JURUBATIBA

55,14%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DE BOA NOVA

80,08%

RESULTADOS

60,34%

PLANEJAMENTO

87,50%

PRODUTOS E SERVIÇOS

59,72%

INSUMOS

35,65%

CONTEXTO

52,78%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DE BOA NOVA

61,10%
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INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DA SERRA DE ITABAIANA

78,23%

RESULTADOS

60,88%

PLANEJAMENTO

57,50%

PRODUTOS E SERVIÇOS

61,11%

INSUMOS

44,79%

CONTEXTO

51,56%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DA SERRA DE ITABAIANA

58,36%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA MAR. DE FERNANDO DE NORONHA

75,06%

RESULTADOS

62,38%

PLANEJAMENTO

78,33%

PRODUTOS E SERVIÇOS

73,96%

INSUMOS

45,83%

CONTEXTO

65,63%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA MAR. DE FERNANDO DE NORONHA

66,21%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DO BOQUEIRÃO DA ONÇA

7,58%

RESULTADOS

35,19%

PLANEJAMENTO

33,33%

PRODUTOS E SERVIÇOS

46,02%

INSUMOS

15,28%

CONTEXTO

53,91%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DO BOQUEIRÃO DA ONÇA

27,68%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DA FURNA FEIA

72,49%

RESULTADOS

59,21%

PLANEJAMENTO

61,67%

PRODUTOS E SERVIÇOS

46,74%

INSUMOS

49,17%

CONTEXTO

65,63%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DA FURNA FEIA

58,72%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DO CATIMBAU

61,85%

RESULTADOS

49,21%

PLANEJAMENTO

64,58%

PRODUTOS E SERVIÇOS

72,19%

INSUMOS

39,58%

CONTEXTO

58,52%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DO CATIMBAU

57,04%
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INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DA CHAPADA DIAMANTINA

73,37%

RESULTADOS

57,93%

PLANEJAMENTO

51,39%

PRODUTOS E SERVIÇOS

72,50%

INSUMOS

36,31%

CONTEXTO

56,25%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DA CHAPADA DIAMANTINA

57,11%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DA CHAPADA DAS MESAS

66,44%

RESULTADOS

48,72%

PLANEJAMENTO

61,98%

PRODUTOS E SERVIÇOS

44,14%

INSUMOS

26,39%

CONTEXTO

49,31%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DA CHAPADA DAS MESAS

48,33%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DOS LENÇOIS MARANHENSES

47,92%

RESULTADOS

18,24%

PLANEJAMENTO

38,54%

PRODUTOS E SERVIÇOS

42,76%

INSUMOS

13,89%

CONTEXTO

55,73%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DOS LENÇOIS MARANHENSES

34,85%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DAS NASCENTES DO RIO PARNAIBA

61,11%

RESULTADOS

67,72%

PLANEJAMENTO

47,50%

PRODUTOS E SERVIÇOS

80,00%

INSUMOS

41,67%

CONTEXTO

63,54%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DAS NASCENTES DO RIO PARNAIBA

59,71%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA SERRA DAS CONFUSÕES

50,00%

RESULTADOS

27,78%

PLANEJAMENTO

66,67%

PRODUTOS E SERVIÇOS

20,05%

INSUMOS

74,60%

CONTEXTO

38,28%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA SERRA DAS CONFUSÕES

44,72%
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INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DE UBAJARA

67,52%

RESULTADOS

61,40%

PLANEJAMENTO

65,28%

PRODUTOS E SERVIÇOS

69,53%

INSUMOS

38,33%

CONTEXTO

65,34%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DE UBAJARA

60,60%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DE SETE CIDADES

53,78%

RESULTADOS

38,34%

PLANEJAMENTO

87,50%

PRODUTOS E SERVIÇOS

27,60%

INSUMOS

50,00%

CONTEXTO

38,75%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DE SETE CIDADES

48,13%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DE JERICOACOARA

36,04%

RESULTADOS

26,41%

PLANEJAMENTO

55,68%

PRODUTOS E SERVIÇOS

54,26%

INSUMOS

44,79%

CONTEXTO

59,82%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DE JERICOACOARA

44,90%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DA SERRA DA CAPIVARA

49,68%

RESULTADOS

40,52%

PLANEJAMENTO

55,73%

PRODUTOS E SERVIÇOS

53,13%

INSUMOS

22,92%

CONTEXTO

55,77%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DA SERRA DA CAPIVARA

45,26%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DOS CAMPOS FERRUGINOSOS

85,57%

RESULTADOS

59,97%

PLANEJAMENTO

58,33%

PRODUTOS E SERVIÇOS

25,00%

INSUMOS

42,86%

CONTEXTO

53,13%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DOS CAMPOS FERRUGINOSOS

52,18%
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INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA MONTANHAS DO TUMUCUMAQUE

86,46%

RESULTADOS

64,62%

PLANEJAMENTO

45,83%

PRODUTOS E SERVIÇOS

47,73%

INSUMOS

46,35%

CONTEXTO

47,60%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA MONTANHAS DO TUMUCUMAQUE

55,06%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DO CABO ORANGE

76,53%

RESULTADOS

49,34%

PLANEJAMENTO

73,96%

PRODUTOS E SERVIÇOS

55,21%

INSUMOS

51,04%

CONTEXTO

54,46%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DO CABO ORANGE

59,64%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DO JAMANXIM

53,79%

RESULTADOS

47,90%

PLANEJAMENTO

50,00%

PRODUTOS E SERVIÇOS

75,00%

INSUMOS

50,00%

CONTEXTO

62,50%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DO JAMANXIM

56,12%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DO RIO NOVO

7,03%

RESULTADOS

35,59%

PLANEJAMENTO

50,00%

PRODUTOS E SERVIÇOS

72,50%

INSUMOS

39,17%

CONTEXTO

57,81%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DO RIO NOVO

38,21%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DA SERRA DO PARDO

59,97%

RESULTADOS

49,50%

PLANEJAMENTO

55,21%

PRODUTOS E SERVIÇOS

77,08%

INSUMOS

36,11%

CONTEXTO

55,11%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DA SERRA DO PARDO

54,70%
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INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DA AMAZÔNIA

68,20%

RESULTADOS

58,38%

PLANEJAMENTO

63,89%

PRODUTOS E SERVIÇOS

73,75%

INSUMOS

41,07%

CONTEXTO

65,34%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DA AMAZÔNIA

61,24%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA VIRUÁ

86,68%

RESULTADOS

73,57%

PLANEJAMENTO

84,72%

PRODUTOS E SERVIÇOS

80,08%

INSUMOS

40,28%

CONTEXTO

68,75%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA VIRUÁ

71,06%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA SERRA DA MOCIDADE

78,65%

RESULTADOS

65,62%

PLANEJAMENTO

58,33%

PRODUTOS E SERVIÇOS

75,00%

INSUMOS

51,67%

CONTEXTO

58,33%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA SERRA DA MOCIDADE

64,05%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA NASCENTES DO LAGO JARI

63,02%

RESULTADOS

54,16%

PLANEJAMENTO

50,00%

PRODUTOS E SERVIÇOS

60,00%

INSUMOS

48,44%

CONTEXTO

55,36%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA NASCENTES DO LAGO JARI

54,96%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DO PICO DA NEBLINA

74,01%

RESULTADOS

61,07%

PLANEJAMENTO

54,17%

PRODUTOS E SERVIÇOS

26,39%

INSUMOS

43,75%

CONTEXTO

56,25%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DO PICO DA NEBLINA

50,99%
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INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DO MONTE RORAIMA

56,77%

RESULTADOS

47,64%

PLANEJAMENTO

54,17%

PRODUTOS E SERVIÇOS

72,32%

INSUMOS

50,00%

CONTEXTO

52,08%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DO MONTE RORAIMA

55,03%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DO JAÚ

81,26%

RESULTADOS

62,01%

PLANEJAMENTO

86,11%

PRODUTOS E SERVIÇOS

50,00%

INSUMOS

67,05%

CONTEXTO

69,20%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DO JAÚ

68,88%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DO ACARI

15,80%

RESULTADOS

49,61%

PLANEJAMENTO

50,00%

PRODUTOS E SERVIÇOS

39,58%

INSUMOS

38,89%

CONTEXTO

43,75%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DO ACARI

37,89%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DE ANAVILHANAS

73,72%

RESULTADOS

53,20%

PLANEJAMENTO

89,58%

PRODUTOS E SERVIÇOS

51,79%

INSUMOS

52,50%

CONTEXTO

50,00%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DE ANAVILHANAS

61,05%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA MAPINGUARI

79,10%

RESULTADOS

60,52%

PLANEJAMENTO

86,46%

PRODUTOS E SERVIÇOS

62,50%

INSUMOS

51,39%

CONTEXTO

58,52%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA MAPINGUARI

65,79%
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INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DOS CAMPOS AMAZÔNICOS

55,07%

RESULTADOS

40,99%

PLANEJAMENTO

90,28%

PRODUTOS E SERVIÇOS

65,63%

INSUMOS

41,15%

CONTEXTO

56,73%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DOS CAMPOS AMAZÔNICOS

56,79%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DE PACAÁS NOVOS

0,00%

RESULTADOS

0,00%

PLANEJAMENTO

0,00%

PRODUTOS E SERVIÇOS

0,00%

INSUMOS

0,00%

CONTEXTO

0,00%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DE PACAÁS NOVOS

0,00%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DA SERRA DO DIVISOR

70,01%

RESULTADOS

52,39%

PLANEJAMENTO

49,54%

PRODUTOS E SERVIÇOS

49,01%

INSUMOS

34,72%

CONTEXTO

39,06%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DA SERRA DO DIVISOR

48,21%

INDICADORES DE EFETIVIDADE - PARNA DA SERRA DA CUTIA

76,25%

RESULTADOS

61,75%

PLANEJAMENTO

50,00%

PRODUTOS E SERVIÇOS

78,13%

INSUMOS

37,50%

CONTEXTO

65,18%

PROCESSO

1 - Resultados

2 - Produtos e
Serviços

3 - Contexto

4 - Planejamento

5 - Insumos

6 - Processo

ÍNDICE DE EFETIVIDADE - PARNA DA SERRA DA CUTIA

60,66%


