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RESUMO 

ESTEVES, A. O. Planos de Manejo de Áreas de Proteção Ambiental e a Avaliação Ambiental 
Estratégica: diretrizes e procedimentos para uma base metodológica. 397p.  Tese de doutorado - 
Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo. São Carlos, 2015. 

O estabelecimento e manejo de áreas protegidas constituem importantes estratégias para a 
conservação e proteção da biodiversidade. Para as Áreas de Proteção Ambiental (APAs), os planos 
de manejo são essenciais para a consecução dos objetivos. Para melhorar os resultados, alguns países 
utilizam a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) na elaboração dos planos de manejo. Esta 
estratégia tem apresentado bons resultados, com a melhora do planejamento e da gestão da área 
protegida da categoria V da IUCN (equivalente à APA). No Brasil, a AAE não tem regulamentação e 
os planos de manejo não são submetidos a uma AAE. Para orientar a elaboração dos planos de 
manejo no Brasil, roteiros metodológicos são utilizados. Contudo, os planos de manejo das APAs 
têm apresentado uma baixa taxa de implementação.  Ao constatar esse cenário, a presente pesquisa 
propõe diretrizes e procedimentos para a elaboração de planos de manejo de APAs a partir das 
contribuições da AAE. Para alcançar este objetivo, em um primeiro capítulo, as contribuições da 
AAE para os planos de manejo da categoria V da IUCN são avaliadas. Este cenário internacional é 
composto por uma avaliação de oito casos de dois Parques localizados na Escócia, onde os 
respectivos planos de manejo são submetidos a AAE. Para avaliar as contribuições da AAE para 
estes planos de manejo, critérios baseados nas diretrizes da IUCN para elaboração dos planos de 
manejo da categoria V e nas boas práticas da AAE (Diretiva Europeia (2001/42/CE), no Protocolo da 
UNECE e Therivel (2004) são utilizados. Um segundo capítulo avalia o cenário nacional do 
planejamento de 17 APAs localizadas nos Estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, 
Pernambuco e no Distrito Federal. Para a avaliação do planejamento destas APAs, a metodologia 
proposta por Faria (2004), que avalia a eficácia da gestão das unidades de conservação, é adaptada 
para o contexto do planejamento das APAs por meio das recomendações da IUCN. Os resultados do 
Capítulo I mostram importantes contribuições da AAE para os planos de manejo, a saber: a 
compatibilização dos objetivos das dimensões ambiental, social e econômica com a minimização dos 
conflitos entre estas dimensões; a promoção do acompanhamento da qualidade do estoque ambiental; 
a identificação e a avaliação do impacto do plano de manejo sobre os objetivos e a base de dados da 
AAE, com a avaliação de como as ações propostas podem afetar o estoque ambiental; e outros. O 
segundo capítulo apontou os pontos fracos e os fortes do planejamento das APAs avaliadas, como, 
por exemplo: a baixa execução dos planos de manejo; os planos de manejo apresentam-se com pouca 
utilidade prática para o dia a dia da gestão; e o monitoramento e a gestão adaptativa são precários. 
Em contra partida a estes pontos fracos, o zoneamento apresentou-se como uma ferramenta essencial 
para a gestão e como suporte às tomadas de decisão. A partir da análise do cenário nacional foi 
possível verificar de que maneira a AAE pode potencializar os pontos fortes e minimizar os pontos 
fracos. Com isso, verificou-se que a AAE apresenta potenciais contribuições para o planejamento das 
APAs no Brasil, como: a articulação e minimização dos conflitos entre os objetivos dos planos de 
manejo com outras ações estratégicas; a inserção da variável ambiental no planejamento do uso do 
solo; a avaliação de outras alternativas para alcançar os objetivos do plano de manejo; entre outras. 
Assim, ao considerar o potencial da AAE para os planos de manejo das APAs, verifica-se que a 
aplicação da AAE para a elaboração dos planos de manejo das APAs é necessária para otimizar 
potencialidades e minimizar fraquezas. Sendo assim, com base nos resultados e discussões obtidas no 
capítulo I e II, um terceiro capítulo é apresentado com as diretrizes e os procedimentos para uma 
base metodológica para a elaboração de planos de manejo de APAs com a avaliação da AAE. 

Palavras-chave: Área Proteção Ambiental. Planos de Manejo. Avaliação Ambiental Estratégica. 
Áreas Protegidas. Categoria V da IUCN. 



 

ABSTRACT 
ESTEVES, A. O. Management plan of environmental protected areas and the Strategic 
environmental assessment: Guidelines and procedures for methodological basis. 397p.  Doctoral 
thesis in  Environmental  Sciences  –  São Carlos Engineering School – University of São Paulo, São 
Carlos, 2015. 

The plans establishment and management for protected areas are key strategies for biodiversity 
protection and conservation. The management plans are essential to achieving the goals for 
Environmental Protected Areas (EPA), one of the conservation areas types in Brazil (equivalent to 
IUCN category V). Some countries use Strategic Environmental Assessment to make management 
plans and they are getting good results. On the other hand, in Brazil, the management plans 
preparation applied in EPAs follow a specific methodological guide and the SEA is not applied in the 
context of protected areas in Brazil. However, the management plan of EPA have shown low 
implementation rate. In this context, the present research proposes guidelines and procedures for the 
preparation of EPAs management plans from the contribution of SEA. To achieve this goal, the first 
chapter evaluates the SEA contribution to management plans of IUCN category V protected areas. 
This international scenario consists of an evaluation of eight case studies of two parks of the 
Scotland, where theses management plans are subject to SEA. To evaluate the contributions of SEA 
for theses management plans, criteria based on the management guidelines for IUCN category V 
protected areas and on the best practice of SEA (European Directive (2001/42 / EC) in the UNECE 
Protocol and the Therivel author (2004)) are used. The second chapter evaluated the planning of 17 
EPAs in Brazil located in the States of Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Pernambuco and Distrito 
Federal. The method used to evaluate the planning of these 17 EPAs was proposed by Faria (2004) 
and adapted for planning context of EPAs in accordance with the recommendations of IUCN. The 
results show SEA important contributions for plans management, namely: the compatibility of the 
objectives of environmental, social and economical and the minimizing conflicts between these 
dimensions; the monitoring the quality of the environment stock; the impact assessment of the 
management plans on the objectives and baseline SEA, with the evaluation of how the management 
plan's actions can affect the environment stock. As a result of the second chapter showed the 
weaknesses and the strengths of the planning of the evaluated 17 APAs, such as: the low 
implementation of management plans; management plans present with little practical use for day to 
day management; and monitoring and adaptive management are precarious. In contrast to these 
weaknesses, the zoning is a good tool for the management and support  decision-making. Based on 
these analyzes it observed how SEA can maximize the strengths and minimize the weaknesses. Thus, 
it was found that the SEA has potential contributions to the EPAs planning in Brazil, as an example: 
reconcile conflicts between the objectives of the management plan with other strategic actions; the 
integration of the environmental issue in land use planning; and the evaluation of other alternatives 
for achieving the objectives of the management plan. Considering the potential of SEA to EPAs 
management plans, it is found that the application of the SEA for the preparation of the APAs 
management plans is needed to optimize strengths and minimize weaknesses. Therefore, based on 
the results obtained and discussions in the first and second chapter, a methodology basis with 
guidelines and procedures for the preparation of EPAs management plans with the evaluation of SEA 
is presented. 

Keywords: Environmental Protected Area. Management Plan. Strategic Environmental Assessment. 
Protected Areas; International Union for Conservation of Nature Category V.   
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

O Brasil é considerado um país com grande biodiversidade (FONSECA, PINTO 

e RYLANDS, 1997).  Para Rylands e Brandon (2005), esta posição confere ao Brasil 

uma responsabilidade global para proteger três grandes regiões naturais (Amazônia, 

Pantanal e Caatinga) e dois hotspots de biodiversidade (Mata Atlântica e o Cerrado).  

Entretanto, para que ocorra a proteção desta megadiversidade brasileira algumas 

estratégias são necessárias. Para Faria e Pires (2007), Milano (2000) e Rylands e 

Brandon (2005), as áreas protegidas são a chave para conservar o que resta destes 

biomas. Para garantir uma maior efetividade de proteção da biodiversidade destes 

biomas é necessário que as áreas protegidas sejam percebidas como um sistema e não de 

maneira isolada (FONSECA, PINTO e RYLANDS, 1997).  

No Brasil, as áreas protegidas são instituídas pela Lei Federal nº 12.651/12, que 

dispõe sobre as Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reservas Legais, e pela Lei 

Federal nº 9.985/2000, que institui o SNUC (Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação). Esta última estabelece critérios e normas para a criação, implantação e 

gestão das unidades de conservação. O SNUC é composto por um conjunto de unidades 

de conservação federais, estaduais e municipais (BRASIL, 2000). As unidades de 

conservação (UCs) criadas pelo SNUC são separadas em dois grupos distintos: as 

unidades de proteção integral e as unidades de uso sustentável. As unidades de 

conservação de proteção integral têm como objetivo básico preservar a natureza, 

admitindo apenas o uso indireto dos recursos naturais. O segundo grupo, as unidades de 

conservação de uso sustentável, tem por objetivo compatibilizar a conservação da 

natureza com o uso sustentável (BRASIL, 2000). 

Entre as categorias de UCs estabelecidas pelo SNUC, as Áreas de Proteção 

Ambiental (APAs), unidades de conservação de uso sustentável, merecem especial 

atenção, pois seu plano de manejo tem a difícil missão de compatibilizar a conservação 

da natureza com o uso sustentável, conforme estabelece o Art. 15. do SNUC, 

“A APA é uma área em geral extensa, com certo grau de ocupação 
humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 
especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das 
populações humanas, e tem como objetivos básicos proteger a diversidade 
biológica, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade 
do uso dos recursos naturais” (BRASIL, 2000). 

 



27 

As APAs são constituídas por terras privadas e públicas (sendo a maior parte de 

terras privadas), cabendo ao plano de manejo o desafio da compatibilização dos seus 

objetivos. Para tanto, a Lei Federal nº 6.902, de 27 de abril de 1981, que dispõe sobre a 

criação das APAs, no Art. 9º, estabelece que dentro dos limites territoriais das APAs, o 

poder público estabelecerá normas para limitar ou proibir o exercício de atividades 

potencialmente poluidoras, capazes de afetar os mananciais, obras de terraplanagem e 

abertura de canais, atividades capazes de causar erosão ou assoreamento dos cursos 

hídricos e qualquer atividade que ameace espécies raras da biota regional. Nestes 

termos, cabe ao plano de manejo disciplinar o uso e ocupação do solo do território das 

APAs.  

De acordo com o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), as 

APAs Federais e Estaduais correspondem em termos territoriais a 32,8% (526.512 Km2) 

do total de todas as UCs (1.604.234 Km2) tanto de uso sustentável como as de proteção 

integral.  Do total de 982 UCs, apenas 24% apresentam planos de manejo, sendo que as 

APAs neste universo contribuem com 4,8% (MMA, 2015).   

A baixa porcentagem de UCs com planos de manejo não é o único e principal 

problema, mas sim, a falta de efetividade destes planos. Este fato pode ser constatado 

em Milano (2000), Dourajeanni (2003) e Scardua (2007), que verificaram que, das 

poucas UCs que dispõem de planos de manejo, a maioria não tem estes implantados. 

Para Scardua (2007), a baixa execução dos planos de manejo é um problema decorrente 

do próprio processo de elaboração dos planos de manejo. 

O plano de manejo é definido pelo SNUC como: 

“... um documento técnico mediante o qual, com fundamentos nos 
objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu 
zoneamento e as normas que presidir o uso da área e o manejo dos recursos 
naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da 
unidade” (BRASIL, 2000). 

 

Faria (2004) faz um levantamento de indicadores para avaliar a eficácia da 

gestão de UCs. Entre os temas abordados pelo autor, este destaca os planos de manejo 

como um instrumento de planejamento que aponta diretrizes para a gestão e manejo das 

UCs, pois a partir deste instrumento é possível integrar elementos indispensáveis para a 

condução de ações que visam atingir os objetivos propostos pela UC.  

Neste sentido, os planos de manejo assumem a função essencial na gestão de 

uma UC. No caso das APAs, os planos de manejo têm função primordial, pois se trata 

de uma gestão territorial onde a maior parte da porção territorial é constituída por terras 
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privadas. Entretanto, compatibilizar os conflitos do uso e ocupação do solo com a 

preservação dos recursos naturais dentro do território de uma APA tem sido um desafio 

e a principal causa da gestão desta UC ser considerada precária no Brasil (DEBETIR; 

ORTH, 2007; FARIA; PIRES, 2007). 

Para que estes conflitos sejam administrados de maneira mais efetiva, uma 

gestão territorial integrada é necessária (ALMEIDA et al., 2009). Esta gestão territorial 

deve ser estabelecida por meio dos planos de manejo das unidades de conservação 

(PRIMACK; RODRIGUES, 2006; DEBETIR; ORTH, 2007). Sendo assim, parte-se da 

premissa de que se não houver um plano de manejo efetivo que compatibilize os demais 

usos com a preservação dos recursos naturais, a existência de uma APA pode não 

cumprir seu papel, o de uma Unidade de Conservação. 

No Brasil, existe o roteiro metodológico para a gestão das APAs, elaborado em 

2001 pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), que é utilizado como um instrumento de auxílio para a elaboração dos planos 

de manejo das APAs. No entanto, de acordo com Scardua (2007), os roteiros 

metodológicos não garantem que tais planos sejam implementados.  

Por outro lado, em alguns países como, por exemplo, Canadá, Escócia e África 

do Sul, a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) tem sido utilizada como um 

importante instrumento para auxiliar na elaboração dos planos de manejo das áreas 

protegidas (RETIEF, 2006; STOCKDALE; BARKER, 2009). Cabe ressaltar que as 

APAs no cenário internacional são denominadas pela categoria V, conforme definido 

pela IUCN (International Union for Conservation of Nature). 

Em uma pesquisa desenvolvida por Esteves e Souza (2014) foi verificado que a 

utilização da AAE poderá contribuir para a elaboração de planos de manejo das APAs 

nos seguintes aspectos: 

 Gestão participativa, considerando que são envolvidos no processo de 

planejamento diferentes atores, além da participação da sociedade; 

 Envolvimento da sociedade com o contexto da área protegida, tornando a 

sociedade responsável pelo ambiente em que vive; 

 Avaliação proativa dos possíveis impactos ambientais que podem ser causados 

por atividades turísticas e/ou por moradores; 

 Articulação com outras Políticas, Planos e Programas (PPPs) permite uma 

avaliação mais ampla dos efeitos ambientais; 
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 Avaliação sistemática das questões ambientais no contexto da AAE possibilita 

que a variável ambiental seja considerada no desenvolvimento local; 

 

Assim, considerando as conclusões de Esteves e Souza (2014) sobre as possíveis 

contribuições da AAE para a elaboração dos planos de manejo de APAs, as exposições 

realizadas por Faria (2004) que pontuam a efetivação dos planos de manejo como um 

indicador para avaliar a eficácia da gestão das UCs e a constatação feita por Milano 

(2000), Dourajeanni (2003) e Scardua (2007) com relação a não implementação dos 

planos de manejo devido ao seu processo de elaboração, verifica-se que a AAE é um 

instrumento que pode potencializar a implementação e a adequação dos planos de 

manejo das APAs.  

A AAE é uma ferramenta da Avaliação Ambiental (AA). Sendo assim, a AIA é 

constituída por duas ferramentas, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) que avalia os 

projetos que tem efeitos significativos ao meio ambiente e a AAE que insere a variável 

ambiental no processo de formulação de ações estratégicas, tais como Políticas, Planos e 

Programas (PPPs) (WOOD; DEJEDDOUR, 1992).  

No Brasil, AIA é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente – 

PNMA (Lei Federal nº 6.938/81, de 31 de agosto de 1981). Em 1986, a AIA foi 

regulamentada como Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA) pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), 

por meio da Resolução nº 01/86. No entanto, a AAE ainda não foi regulamentada no 

Brasil e nem existem guias e/ou requerimentos para a sua aplicação.  

O Ministério do Meio Ambiente (MMA) tem tentado avançar na discussão da 

aplicação da AAE no Brasil. Como exemplo, pode-se mencionar o seminário “Diálogo 

Técnico sobre AAE e planejamento no Brasil” realizado em 2005 e o “Seminário 

Latino-Americano sobre AAE”, realizado em 2006. Estes eventos tiveram entre seus 

propósitos lançar bases para a operacionalização da AAE e contribuir para a formulação 

de políticas nacionais para a implementação da AAE. 

Em outubro de 2010, o MMA disponibilizou para consulta pública um 

documento intitulado “Diretrizes para a AAE nas decisões do Governo Federal”, com a 

identificação de princípios, aspectos processuais e metodológicos. Neste documento, é 

ressaltada a necessidade de que cada setor do governo desenvolva guias metodológicos 
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específicos para as características dos processos de planejamento e tomada de decisão 

setorial. Atualmente, está em tramitação um projeto de lei que trata da Avaliação 

Ambiental Estratégica no Brasil. 

Tal ressalva está de acordo com Fischer (2007), Gunn e Noble (2009 e 2011), 

que destacam que a AAE deve ser aplicada de maneira flexível e adaptada ao contexto 

local. Sendo assim, é fundamental compreender as peculiaridades de cada setor e local 

onde a AAE será aplicada. Outro aspecto importante a ser definido na aplicação deste 

instrumento é a definição de conceitos e princípios para embasar uma estrutura 

metodológica. 

Estas iniciativas do MMA são recentes e a AAE no Brasil já existe na prática 

voluntária. Contudo, o atual exercício desta ferramenta tem sido falho (SANCHEZ; 

SILVA-SÁNCHEZ, 2008).  Como exemplo das AAEs empreendidas no Brasil, pode-se 

citar: a AAE do Rodoanel; a implementação de um polo minerosiderúrgico às margens 

do Pantanal; programa rodoviário de Minas Gerais; e o complexo petroquímico do Rio 

de Janeiro (SANCHEZ; SILVA-SÁNCHEZ, 2008).  

A AAE é uma importante referência ambiental que auxilia a tomada de decisão 

em situações estratégicas, como um facilitador do planejamento em busca da 

sustentabilidade que necessariamente deverá considerar as questões ambientais.  

Neste contexto, a AAE pode ser definida como uma ferramenta que cumpre um 

papel de busca e aperfeiçoamento do processo de AIA, reavaliando e aprimorando os 

processos de avaliações (JONES et. al., 2005; PARTIDÁRIO, 2002; SHEPHERD; 

ORTOLANO, 1996; THERIVEL, 1994; THERIVEL, 2004; OLIVIERA; MONTAÑO; 

SOUZA, 2009). Para isso, a variável ambiental é considerada desde os níveis mais altos 

de planejamento, na formulação de PPPs, até os níveis mais baixos (projetos). Isto 

permite que a avaliação sobre efeitos ambientais seja mais completa e faz com que os 

impactos ambientais sejam trabalhados de forma mais proativa e menos reativa 

(SLOOTWEG et al., 2006).  

A AAE proporciona uma integração com diferentes atores incluindo a 

participação pública no processo de planejamento (FISCHER, 2007; PARTIDÁRIO, 

2007a; THERIVEL, 2004). Esta interface com diferentes atores e a participação pública, 
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fornece transparência ao processo da avaliação e permite considerações mais amplas 

sobre os efeitos ambientais, pois diferentes percepções são consideradas (FISCHER, 

2007; THERIVEL, 2004). Deste modo, a AAE pode facilitar a articulação entre os 

PPPs, e com isso, auxiliar na escolha da melhor ação estratégica, criando subsídios para 

que a capacidade de suporte do meio em questão não seja ultrapassada (FISCHER, 

2007; PARTIDÁRIO, 2007a; THERIVEL, 2004). Assim, a AAE permite que os 

princípios da sustentabilidade permeiem todo o processo de planejamento. 

Desta forma, é compreendido que a AAE é uma ferramenta com grande 

potencial de contribuição na elaboração de planos de manejo das APAs. Por conta disso, 

a presente pesquisa visa, a partir das contribuições da AAE, propor diretrizes e 

procedimentos para a elaboração dos planos de manejo das APAs.  
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

 Propor diretrizes e procedimentos de uma base metodológica para a elaboração 

de planos de manejo de Áreas de Proteção Ambiental (APA) a partir das contribuições 

da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE). 

2.2. Objetivos Específicos 

 Avaliar as contribuições da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) no contexto de 

planos de manejo das Áreas Protegidas da categoria V da IUCN; 

 Avaliar o planejamento e os planos de manejo de Áreas de Proteção Ambiental 

(Categoria V); 

 Analisar as contribuições da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) para os planos 

de manejo das Áreas de Proteção Ambiental (APAs) no Brasil. 
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Nesta seção, é realizada uma visão geral de como os resultados dos capítulos I, 

II, III são articulados para atingir o objetivo geral desta tese, ou seja, o de propor 

diretrizes e procedimentos de uma base metodológica para a elaboração de planos de 

manejo de Áreas de Proteção Ambiental (APA) a partir das contribuições da Avaliação 

Ambiental Estratégica (AAE). 

No capítulo I, uma avaliação das contribuições da AAE para os planos de 

manejo das áreas protegidas da categoria V da IUCN é realizada. Para tanto, oito casos 

internacionais onde os planos de manejo são submetidos à AAE são avaliados por meio 

de critérios de boa prática da AAE e das recomendações da IUCN para elaboração de 

planos de manejo de áreas protegidas da categoria V. Sendo assim, este capítulo tem 

como intuito compreender os aspectos teóricos e práticos das contribuições da AAE 

para os planos de manejo das áreas protegidas da categoria V. 

O capítulo II apresenta o cenário nacional das áreas protegidas da categoria V, 

ou seja, das Áreas de Proteção Ambiental (APAs). Neste contexto, este capítulo avaliou 

o planejamento das APAs no Brasil. Para o cumprimento deste objetivo, são utilizados 

indicadores baseados em critérios da IUCN para elaboração de planos de manejo de 

áreas protegidas da categoria V. Com isso, são avaliadas as práticas do planejamento e 

da utilização dos planos de manejo das APAs. Para a aplicação dos indicadores de 

avaliação, são selecionadas 17 APAs, onde houve visita de campo, entrevista com os 

responsáveis pela gestão das APAs e análise documental dos respectivos planos de 

manejo.   

Os resultados apresentados pelos capítulos I e II foram primordiais para a 

compreensão: de como a AAE pode contribuir (teoria e prática) para os planos de 

manejo das APAs; sobre a situação atual do planejamento das APAs no Brasil (das 17 

avaliadas) com as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças; e analisar dentro da 

perspectiva nacional como a AAE pode otimizar as forças e as oportunidades e 

minimizar as fraquezas e ameaças do planejamento das APAs avaliadas. Sendo assim, 

com base nestes dados obtidos nos capítulos I e II, o capítulo III apresenta diretrizes e 

procedimentos de uma base metodológica com para a elaboração de planos de manejo 

de Áreas de Proteção Ambiental a partir da avaliação da AAE.  
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Para tanto, as diretrizes e procedimentos para a elaboração de planos de manejo 

de APAs apresentam como base estrutural a Diretiva Europeia (42/2001/CE), o 

Protocolo da UNECE, as orientações de Therivel (2004), as recomendações da IUCN 

para as áreas protegidas da categoria V e o livro Managing Protected Areas: A global 

Guide (LOCKWOOD, WORBOYS, KOTHARI, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 



36 

 

Capitulo I 

 

                                 Avaliação das 
contribuições da Avaliação Ambiental 

Estratégica no contexto de planos de 
manejo das Áreas Protegidas da categoria 

V da IUCN. 

Cachoeira São Francisco – APA 
Serra da Esperança - PR 



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

CAPÍTULO I - Avaliação das contribuições da 

Avaliação Ambiental Estratégica no contexto de planos de 

manejo das Áreas Protegidas da categoria V da IUCN. 

1. INTRODUÇÃO  

O presente capítulo tem como objetivo avaliar as contribuições da Avaliação 

Ambiental Estratégica (AAE) para os planos de manejo das Áreas de Protegidas da 

categoria V da IUCN. Contudo, antes de apresentar o método, os resultados, as 

discussões e as considerações finais referentes ao objetivo proposto, uma introdução 

sobre os seguintes temas é realizada:  

 Áreas protegidas da categoria V, onde são apresentadas as funções desta 

categoria de manejo e como esta contribui para as demais categorias de 

manejo. Nesta mesma seção, o plano de manejo da categoria V 

(conforme recomendações da IUCN) é destacado com os aspectos 

contextuais, de preparação e de conteúdo dos mesmos;  

 AAE, que é descrita tendo como principal referência à autora Therivel 

(2004). Com relação à AAE é dado destaque as etapas do processo da 

AAE, tais como: screening, scoping, seleção de objetivos e indicadores, 

descrição da base de dados, identificação de alternativas, previsão e 

avaliação de impactos, mitigação, relatório ambiental e monitoramento. 

Assim, após apresentadas às bases teóricas, o método utilizado para alcançar o 

objetivo deste capítulo é descrito seguido da apresentação dos resultados. A discussão é 

realizada com ênfase nas bases teóricas e nos exemplos práticos das contribuições da 

AAE para os planos de manejo das áreas protegidas da categoria V evidenciadas por 

meio da avaliação de oito casos de dois Parques situados na Escócia (Parque Nacional 

Cairngorms e Parque Nacional Loch Lomond & The Trossachs). Com base nos 

resultados e nas discussões, as considerações finais são apresentadas sobre a avaliação 

das contribuições da AAE para os planos de manejo das áreas de protegidas da categoria 

V da IUCN. 

 



39 

2. ÁREAS PROTEGIDAS DA CATEGORIA V  

A maioria das áreas naturais protegidas criadas em meados do século XIX, 

inclusive o Parque Nacional de Yellowstone, teve como concepção a proteção da 

natureza selvagem (wilderness). Estas áreas eram consideradas “ilhas de grande beleza e 

de valor estético que conduziam o ser humano à meditação das maravilhas da natureza 

intocada” (DIEGUES, 1996, p. 24). Entretanto, esta noção de natureza selvagem e 

inabitada foi criticada desde o início, principalmente, pelos índios remanescentes que 

eram retirados de seus territórios. Assim, em termos teóricos, existiam duas visões de 

conservação do mundo natural: o “Conservacionismo dos recursos naturais” e o 

“Preservacionismo” (DIEGUES, 1996).  

Segundo Diegues (1996) e Morsello (2001) a criação do Parque Nacional de 

Yellowstone em 1872, nos Estados Unidos, foi o resultado de ideias preservacionistas 

que marcou o início do estabelecimento das novas modalidades de áreas protegidas no 

mundo. No entanto, muitas iniciativas semelhantes já haviam ocorrido em outros 

lugares como, por exemplo, as reservas de caça da realeza europeia. 

O conservacionismo defendia o uso racional dos recursos naturais, onde a 

conservação deveria ser baseada em três princípios: o uso dos recursos naturais pela 

geração presente, a prevenção do desperdício e o uso dos recursos naturais para o 

benefício da maioria dos cidadãos. Já os preservacionistas faziam uma referência à 

natureza no sentido da apreciação estética e espiritual da vida selvagem. A partir desta 

abordagem, os preservacionistas pretendiam proteger a natureza contra o 

desenvolvimento moderno, industrial e urbano (MORSELLO, 2001). 

Entretanto, foi com a criação do Parque Nacional de Yellowstone que a ideia de 

parque teve sucesso pelo mundo. Com a ampliação dos parques, este título passou a ter 

uma variedade enorme de significados. Com o tempo, o conceito parque recebeu várias 

transformações e deu origem a diferentes tipos e categorias de áreas protegidas.   

Para Scher et. al. (2006), com objetivo de obter cooperação internacional para 

áreas protegidas, em 1948, foi criada a União Mundial para a Conservação da Natureza 

(IUCN – International Union for Conservation of Nature), hoje denominada como 

União Mundial para a Natureza, com a mesma sigla. Assim, a IUCN passou a 
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desempenhar um papel importante para o desenvolvimento da filosofia de áreas naturais 

protegidas no mundo inteiro, atuando tanto no processo de definição e atualização 

conceitual como no próprio assessoramento dos países em desenvolvimento para o 

planejamento e manejo dessas áreas (MILANO, 2000). 

Assim, desde que o primeiro Parque foi estabelecido (Parque Nacional 

Yellowstone) em 1872, diferentes categorias de áreas protegidas têm sido estabelecidas 

com grande diversidade de interesses e propostas (LOCWOOD, 2006b). Algumas 

apresentam ênfase na preservação e proteção da biodiversidade e outras vão além da 

conservação da biodiversidade, com abordagem de aspectos sobre os valores culturais e 

recreativos, por exemplo. Para padronizar as diferentes categorias de manejo das áreas 

protegidas, a IUCN classificou as áreas protegidas em seis diferentes categorias de 

manejo (Quadro 1).  

Quadro 1. Categoria e funções das áreas protegidas estabelecidas pela IUCN 

Categoria I 
Reserva Natural strict / Área Silvestre 

Área protegida manejada especialmente para fins científicos ou 
proteção da vida silvestre. 

Categoria II 
Parque Nacional 

Área protegida manejada para proteção de ecossistemas e 
recreação. 

Categoria III 
Monumento Natural / Formação Natural 

Área protegida especialmente para a conservação de uma 
característica natural específica. 

Categoria IV 
Área de manejo de Espécies ou Hábitats 

Área protegida especialmente para a conservação por meio de 
intervenção ou manejo. 

Categoria V 
Paisagem Terrestre ou Marinha Protegida 

Área protegida especialmente para a proteção de paisagens e 
recreação. 

Categoria VI 
Área Protegida de Manejo de Recursos Naturais 

Área protegida para o uso sustentável de recursos naturais. 

Fonte: IUCN1 (1994 apud MORSELLO, 2001). 

Desde a época da criação das primeiras áreas naturais protegidas até o século 

atual as preocupações com a conservação da natureza evoluíram bastante, 

                                                

1 IUCN – International Union for Conservation of Nature. Guidelines for Protected Areas Management 
Categories.  IUCN, 1994. 
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transcendendo o conceito original de áreas silvestres destinadas à contemplação e 

meditação. Além da preservação da beleza cênica das paisagens e ambientes históricos 

para as gerações futuras, as áreas protegidas assumiram outros objetivos, a saber: 

proteção dos recursos hídricos, manejo dos recursos naturais, desenvolvimento de 

pesquisa científica, manutenção do equilíbrio climático e ecológico e preservação dos 

recursos genéticos (MILANO, 2000). Neste sentido, as áreas protegidas constituem o 

eixo de estruturação da preservação in situ da diversidade biológica como um todo 

(MILANO, 2000).  

Cada categoria de manejo de área protegida estabelecida pela IUCN tem uma 

função específica dentro do sistema de áreas protegidas. Assim, cada área protegida tem 

objetivo e função distintos. Fato que pode ser observado na Figura 1, que apresenta a 

relação de cada categoria de manejo apresentadas no Quadro 1 com o grau de 

modificações no ambiente.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Categorias de manejo de áreas protegidas estabelecidas pela IUCN e o grau de modificação no 
ambiente natural. 

Fonte: PHILLIPS (2002) 

Joppa, Loarie e Pimm (2008) destacam que as categorias de I a IV são 

manejadas para a proteção da biodiversidade e as categorias V e VI são manejadas para 

o uso sustentável dos recursos naturais com menor contribuição para a preservação da 

biodiversidade.  Para Lockwood (2006b) as seis categorias propostas pela IUCN são 

importantes, sendo que cada categoria apresenta um gradiente diferente de intervenção 

humana. Dentro destas categorias as V e VI são as que permitem um maior grau de 
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interferência antrópica. Por conta disso, estas categorias estão sujeitas a um debate: 

enquanto Phillips (2002) as destacam com posições chaves em um conjunto de áreas 

protegidas e como parte de um novo paradigma de áreas protegidas, outros autores 

apresentam crítica a estas categorias por estas não terem um peso suficiente para a 

conservação da natureza (EUCLYDES; MAGALHÃES, 2006). 

Apesar desta discussão, todas as categorias apresentam a conservação da 

biodiversidade como o objetivo principal de manejo. Assim, entre as categorias de 

manejo não há uma hierarquia, mas sim gradações diferentes de intervenção humana. 

Como mostra a Figura 1, a categoria V é a área protegida que apresenta maior 

modificação das condições naturais, contudo, menor que as áreas que não são 

protegidas. Isto acontece porque a categoria V é a única categoria da IUCN que permite 

a interação mais intensa entre o homem e a natureza, onde as pessoas moram e 

trabalham dentro da área protegida. Uma das funções das áreas protegidas da categoria 

V da IUCN é interligar as áreas protegidas de proteção strict por meio de uma zona 

tampão (Figura 2). O objetivo desta zona tampão é reduzir as pressões existentes com o 

ordenamento das atividades de uso do solo para que estas não ameacem a integridade 

das áreas protegidas de proteção strict. 

 

 

 

 

 

 

Assim, a principal característica das áreas protegidas da categoria V é manter a 

relação entre as pessoas e o ambiente natural. Esta categoria só começou a ter mais 

destaque na década de 1980 com o Simpósio “Protected Landscapes in the Lake 

Figura 2. Diagrama de representação das funções das áreas protegidas da categoria V da IUCN, de zona 
tampão e de ligação com outras categorias de áreas protegidas de proteção strict (I a IV). 
Fonte: PHILLIPS (2002) 
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District”, no Reino Unido. Em 1990, aconteceu o “IV World Congress on National 

Parks and Protected Areas”, onde foi publicado um Guia para políticas de paisagens 

protegidas. Em 1994, a categoria V foi formalizada pela IUCN como “Protected 

Landscape and Seascapes”. Em 1999, houve um Workshop sobre o manejo de 

paisagens protegidas, em Vermont nos Estados Unidos, patrocinado pelo World 

Commission on Protected Areas (WCPA), que resultou na formação de um grupo de 

trabalho em áreas protegidas da categoria V (“Protected Landscape and Seascapes”). 

Este grupo desenvolveu um guia de orientações (Management Guidelines for IUCN 

Category V Protected Areas Protected Landscapes/Seascapes: Best Practice Protected 

Area Guidelines Series No. 9) para promover a boa prática no manejo destas áreas 

protegidas e servir de valor prático para os gestores. 

Neste contexto, as áreas protegidas da categoria V têm a função de proteger a 

paisagem. Entende-se por paisagem, a área percebida pelas pessoas, onde há interação 

entre o natural e o homem, que passa a ser parte do natural. Assim, a proteção da 

paisagem tem o homem como ponto central para o seu funcionamento (PHILLIPS, 

2002).  A paisagem incorpora os valores naturais e culturais da região. Desta maneira, 

esta categoria faz parte da estratégia para o estabelecimento de um sistema de áreas 

protegidas para auxiliar tanto a conservação da biodiversidade como o desenvolvimento 

rural sustentável. Para tanto, é importante que as áreas protegidas da categoria V 

estejam articuladas com as categorias de proteção strict para funcionar como um 

sistema tampão no entorno destas outras categorias e amenizar as pressões e as ameaças. 

Assim, as áreas protegidas da categoria V apresentam percepções singulares dentro do 

sistema de áreas protegidas, que podem não ser observadas pelas outras categorias de 

manejo com o foco exclusivo da preservação. Estas percepções são destacadas por 

Phillips (2002) no relato da experiência de 50 anos da Europa na implementação e 

gestão das áreas protegidas da categoria V, a saber: 

 A relação das pessoas com ambiente produz uma paisagem com valores 

estéticos, ecológicos e culturais; 

 Combinam as qualidades espaciais e um manejo que oriente as mudanças da 

paisagem, o que reflete em uma abordagem proativa com o objetivo em 

melhorias ao invés de manter ou proteger o que existe; 
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 Geralmente envolve mecanismo de gestão que são determinados pelas 

necessidades e circunstância do local, com ênfase no planejamento e uso do 

solo; 

 Depende de uma estrutura transparente e democrática para que as pessoas se 

envolvam na formação do seu próprio ambiente; 

 Traz benefícios econômicos, culturais, ambientais e educacionais para a 

comunidade local; 

 Requer que todas as atividades desenvolvidas dentro da área protegida sejam 

integradas e promovam a sustentabilidade, com isso, podem oferecer modelos de 

sustentabilidade para uma aplicação mais ampla em outras áreas.  

Diante desta perspectiva sobre as áreas protegidas da categoria V é possível 

identifica-las como uma ferramenta de suporte para a promoção do uso sustentável dos 

recursos, que podem produzir elementos chaves para programas de conservação em 

larga escala. Além disso, estas áreas auxiliam na proteção de outras áreas protegidas, na 

implementação de corredores ecológicos e na restauração e proteção dos recursos 

naturais e valores culturais. Contudo, para que estas áreas protegidas possam promover 

tais ações é necessário (PHILLIPS, 2002): 

 Um manejo adaptado às necessidades do país e da sociedade local que 

ofereçam novas possibilidades para a conservação e desenvolvimento 

sustentável, envolvendo a parceria com a comunidade local e outros atores; 

 Uma base legal efetiva é essencial para configurar e gerenciar esta categoria 

de área protegida.  

 Depende da aceitação e tradição da sociedade; 

 A seleção dos limites da área protegida deve ter uma abordagem sistemática, 

que integre outras categorias de áreas protegidas; 

 O sistema de planejamento deve ser flexível o bastante para acomodar a 

existência de propriedades privadas ou institucionais, para que estas possam 

apoiar os objetivos de conservação. Para tanto, um sistema efetivo de 

planejamento de uso do solo é essencial. 

 O planejamento deve ser participativo, envolvendo os interesses nacionais, 

regionais e locais. Assim, requerimentos específicos são necessários para 
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envolver o público e as comunidades no processo de tomada de decisão da 

gestão e manejo da área protegida; 

 Os objetivos da área protegida devem relacionar as três dimensões da 

sustentabilidade (ambiental, social e econômico), onde deve ser dada a 

prioridade a proteção da qualidade ambiental; 

 As atividades econômicas instaladas dentro das áreas protegidas devem estar 

integradas às necessidades da população local, assim, outras atividades 

econômicas devem ser instaladas fora da área protegida;  

 A legislação de outros setores deve ser considerada, especialmente: 

planejamento e uso do solo, conservação histórica, cultural e natural, 

controle da poluição, recursos hídricos, agricultura, florestas, mineração e 

qualquer outra legislação com foco geográfico. Além destas legislações, 

também deve ser considerado as atividades de outros órgãos estatutários 

como, por exemplo, serviço e utilidade pública, incluindo desenvolvimento 

de infraestrutura e outros programas de melhorias para a região. 

2.1. Planos de manejo 

O SNUC estabelece que toda a Unidade de Conservação para alcançar os 

objetivos propostos deve possuir uma estrutura de gestão, onde existe uma equipe 

responsável para responder pela gestão da área, um conselho gestor e um plano de 

manejo para orientar os usos gerais da área protegida. Os planos de manejo das áreas 

protegidas da categoria V, ou seja, das APAs, são fundamentais, principalmente, devido 

ao alto grau de interferência humana e à maior parte do seu território ser constituído por 

propriedades privadas. Assim, no intuito de obter planos de manejo que consigam lidar 

com toda a complexidade envolvida em uma área protegida da categoria V, a IUCN 

publicou um guia para orientar a gestão e a elaboração dos planos de manejo específicos 

desta categoria de manejo (PHILLIPS, 2002). A seguir as orientações da IUCN para 

elaboração dos planos de manejo da categoria V são descritas.  

2.1.1. Aspectos contextuais 

Antes de entrar nos pormenores da elaboração dos planos de manejo é 

interessante pontuar alguns aspectos importantes relacionados ao contexto da área 

protegida. Para tanto, é importante ressaltar que as áreas protegidas da categoria V 
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requerem considerações de fatores ambientais, sociais e econômicos e a interação entre 

estes. Sendo assim, a conservação da paisagem, a biodiversidade e os valores culturais 

são os principais tópicos desta categoria. Portanto, o manejo destas áreas tem que 

considerar a interação entre homem e natureza. Sobre este aspecto, Phillips (2002) 

elenca algumas características essenciais e desejáveis para a seleção das áreas 

protegidas da categoria V. As essenciais são: 

 Área com alta qualidade ambiental ou qualidade cênica distinta; 

 Hábitats significativos (fauna e flora); 

 Interação harmoniosa entre pessoas e natureza que perpetuam ao longo do tempo 

e ainda há integridade das qualidades ambientais; 

 Padrões de usos do solo tradicionais ou únicos; 

 Valor para a provisão de serviços ambientais (proteção de bacias hidrográficas); 

 Valor para o uso sustentável dos recursos naturais; 

 Organizações sociais tradicionais ou únicas como evidência de costumes locais, 

subsistência e crenças; 

 Oportunidades para empregos públicos por meio do turismo ou recreação, sendo 

compatíveis com o estilo de vida e atividades econômicas locais; 

As características desejáveis para a seleção destas áreas são: 

 Adequabilidade para a pesquisa científica; 

 Importância para a educação; 

 Reconhecimento de tradições artísticas e culturais; 

 Potencial para a restauração de paisagem. 

Considerando estas particularidades e a função desta categoria de manejo dentro 

de um mosaico de áreas protegidas, de zona tampão, a categoria V desempenha uma 

função única: auxiliar na redução das pressões exercidas pelas atividades desenvolvidas 

(uso e ocupação do solo) que ameaçam a integridade de outras áreas protegidas. Outra 

função importante que esta categoria de manejo pode assumir é a de compor um 

planejamento de conservação biorregional (por exemplo, programas de conservação) e 

ajudar a criar corredores ecológicos, por exemplo.  
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Estabelecido o contexto em que a área protegida da categoria V está inserida, os 

limites físicos da área podem ser definidos. Para Phillips (2002) existem dois caminhos 

para demarcar os limites das áreas protegidas da categoria V. O primeiro requer uma 

particular atenção para os aspectos sociais (por exemplo, identificação de uma 

determinada comunidade) para mapear e interpretar os fenômenos naturais juntamente 

com as interações sociais. Em muitos casos a própria comunidade é a fonte de 

conhecimento para definição dos limites da área. O segundo caminho é baseado em 

alguma característica natural facilmente identificável. Neste caso, alguns fatores devem 

ser observados para determinar os limites:  

 Estes devem abranger toda a área com a característica que deseja proteger; 

 Devem ser capazes de assegurar a integridade da área. Para tanto, é melhor 

incluir as áreas que apresentem alguma atividade causadora de impacto 

ambiental dentro dos limites da área protegida, pois desta maneira, é possível ter 

certo controle e influência sobre a atividade; 

 As áreas a serem incluídas podem apresentar características de paisagem 

distintas. É a qualidade das áreas que devem ser o fator determinante para incluí-

las dentro dos limites e não a uniformidade da paisagem; 

 Considerar os fatores culturais e naturais. O sentido da identidade da 

comunidade deve ser mapeado. Isto pode ser um bom argumento para envolver a 

comunidade na discussão sobre os limites da área protegida; 

 Incluir povoados que contribuem com a economia rural e vida da comunidade; 

 Excluir as áreas de desenvolvimento urbano e industrial; 

 Proteger a relação entre as pessoas e a natureza. Os limites não devem 

considerar somente as características da paisagem, mas também as conexões 

funcionais (economia de subsistência) e associações não naturais; 

 Levar em consideração os usos do solo presente e futuro (áreas com potencial 

para mineração podem ser proibidas ou regulamentadas pelo plano de manejo); 

 Considerar o entorno da área; 

 É importante estabelecer um limite físico. Característica natural como um rio ou 

uma montanha ou características artificiais como uma estrada, por exemplo. 

 Deve-se evitar dividir povoados ou terras das comunidades; 
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Para o estabelecimento da área protegida da categoria V, também é importante 

considerar a articulação e a existência de outras políticas, planos e programas setoriais e 

territoriais de nível nacional, regional e local. Os planos de manejo estão subordinados 

as legislações e as prioridades nacionais e regionais. Assim, torna-se essencial 

considerar quais efeitos que as políticas, os planos e os programas (PPPs) nacionais e 

regionais / territoriais e setoriais têm sob a área protegida. Para tanto, um relatório sobre 

o diagnóstico da área protegida deve ser confrontado com os PPPs para identificar as 

questões chaves e os impactos negativos e positivos dos PPPs para a área protegida e da 

área protegida para os PPPs. A partir desta análise, o plano de manejo deve propor 

outros planos e estratégias para que os princípios que regem a área protegida sejam 

considerados nos planos de desenvolvimento regional, uso do solo, agricultura, turismo, 

transporte entre outros. Para tanto, os responsáveis pela elaboração dos planos de 

manejo devem buscar a cooperação junto aos responsáveis dos outros órgãos. Assim, é 

provável que estes planos de níveis mais altos (nacionais, regionais e setoriais) 

reconheçam a importância da área protegida e a necessidade de políticas especiais para 

proteger suas qualidades (PHILLIPS, 2002). Para ilustrar está articulação do plano de 

manejo com outros PPPs e com os planos e estratégias decorrentes do próprio 

planejamento da área protegida, a Figura 3 é apresentada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com base no contexto local e a articulação com os PPPs que compõem os níveis 

mais altos de tomada de decisão, o plano de manejo é elaborado. Contudo, devido aos 

possíveis conflitos encontrados na área e com os PPPs, às vezes, há necessidade de 

Figura 3. Articulação do plano de manejo como os outros PPPs (PHILLIPS, 2002). 
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algumas questões serem tratadas mais detalhadamente. Estas questões podem ser 

complementadas em outros planos de apoio, como por exemplo: 

 A necessidade de salvar um número de espécies em perigo ou um hábitat; 

 Comercialização de um produto agrícola ou um programa de subvenção para 

os proprietários de edifícios históricos (que é de interesse para um grupo 

específico de atores); 

 Focar em uma área específica que apresente problemas distintos (p. ex.: 

litoral); 

 Ações relacionadas com o público (p. ex.: desenvolver rede de trilhas). 

2.1.2. Aspectos sobre a preparação do plano de manejo 

O processo de elaboração do plano de manejo é tão importante quanto o próprio 

plano. Este processo prévio é uma peça fundamental para o sucesso do plano de manejo. 

A Figura 4 apresenta um fluxograma das etapas de preparação do plano de manejo.  

A primeira fase para a elaboração do plano de manejo é a coleta de dados, que 

abrange a revisão dos dados disponíveis, levantamento de novos dados sobre os 

recursos naturais e culturais, identificação das pessoas e dos grupos de interesse para 

participarem do processo de elaboração do plano. Com base nestes dados iniciais, o 

diagnóstico parcial tem o objetivo de identificar as tendências, as pressões e as 

oportunidades para a futura área protegida. É importante que a comunidade local esteja 

envolvida desde os primeiros momentos do processo de elaboração do plano de manejo, 

o que inclui a participação pública no levantamento de dados iniciais.  

Com a caracterização inicial da área, algumas questões sobre as novas 

perspectivas ou as principais intenções para a área protegida da categoria V são 

formuladas e compiladas em um documento para disponibilizar para uma consulta 

pública. 
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 O documento que vai para consulta deve ser curto, conciso e fácil de ler. Para 

auxiliar as pessoas a compreenderem o documento, seminários, discussões informais e 

outros meios de comunicação podem ser promovidos. O momento da consulta é 

importante para: i) informar os atores envolvidos sobre a intenção de preparar um plano 

de manejo; ii) explicar o conteúdo e o porquê do plano; iii) apresentar as implicações 

deste exercício, bem como, as questões que precisam ser abordadas; iv) esclarecer como 

os interessados podem participar deste processo; v) solicitar informações para o 

desenvolvimento do plano. 

Figura 4. Fluxograma com as etapas de preparação do plano de manejo (PHILLIPS, 2002). 
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Estas etapas anteriores fornecem elementos para a elaboração do plano de 

manejo. A elaboração deste documento demora aproximadamente nove meses, pois 

envolve mais coleta de dados e consultas públicas para esclarecer as incertezas. Assim, 

uma primeira versão do plano de manejo de ser elaborada e colocada para consulta.  

O plano de manejo deve conter as visões (objetivos a longo prazo), as estratégias 

e os planos de ações para alcançar as visões.  É essencial que as visões sejam 

amplamente debatidas. O ideal é que o plano final reflita os valores e as questões 

discutidas por meio do programa de participação. É importante assegurar que as 

opiniões de todos os atores sejam consideradas/ponderadas antes do desenho final do 

plano. Após as considerações da consulta pública (em torno de 6 meses), o plano final 

pode ser preparado (mais 6 meses). Todo esse processo pode levar entorno de 2 anos 

(PHILLIPS, 2002). 

Finalizado e aprovado o plano de manejo, o monitoramento é estabelecido. Os 

resultados do monitoramento promovem as atualizações no diagnóstico e avalia a 

efetividade da implementação do plano de manejo. Com isso, novas adaptações ao 

plano podem ser necessárias (PHILLIPS, 2002). 

Neste processo de preparação do plano de manejo, quatro elementos assumem 

grande importância, a saber: a participação pública, a consulta pública, o monitoramento 

e a gestão adaptativa.  

A participação pública no contexto das áreas protegidas da categoria V é 

imprescindível, pois a principal função desta categoria de manejo é manter a relação 

entre as pessoas e o ambiente natural com a conservação dos valores ligados ao homem 

x natureza x cultura. Para que esta relação seja conservada é necessário que as pessoas 

que vivem na área sejam colocadas em primeira instância, ou seja, a gestão deve ser 

empreendida por meio da população local e para eles. Contudo, isto não significa que os 

valores sociais e econômicos serão colocados acima dos valores ambientais e que a 

visão da população sempre prevalecerá. Ao invés disso, deve ser reconhecido que para a 

sobrevivência destes valores da população local é necessário um planejamento. Assim, a 

população deve ser tratada como parceiros da gestão do planejamento. Nesta 

abordagem, o objetivo é que a população tenha responsabilidades em gerenciar e 

proteger os recursos naturais. Para tanto, é necessário promover uma estrutura que 
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sustente a participação da comunidade na gestão da área protegida, uma cogestão 

(PHILLIPS, 2002). 

Para Borrini-Feyerabendet al., (2000) 2 (apud PHILLIPS, 2002), a cogestão é a 

situação em que dois ou mais atores negociam, definem e garantem entre si uma partilha 

justa das funções da gestão, dos diretos e das responsabilidades de um determinado 

território ou área ou conjunto de recursos naturais. No entanto, cabe ressaltar que dentro 

desta definição de cogestão são identificados alguns graus de interações entre o poder 

público e a sociedade que variam entre: o total controle da gestão pela agência 

ambiental (sem envolvimento de atores) até o total controle da gestão pela comunidade/ 

atores (sem envolvimento da agência ambiental). Phillips (2002) ressalta que a 

experiência tem indicado que as parcerias duradouras e bem sucedidas de conservação 

com as partes interessadas, principalmente, com a comunidade local, são melhores 

quando o estilo da gestão encontra-se mais próxima do extremo onde o total controle da 

gestão é realizado pela comunidade local / atores. Contudo, o autor também destaca que 

poucas autoridades estão dispostas ou são capazes de abdicar por completo do controle 

da gestão.  

A consulta pública é uma forma de participação pública, e tem um papel 

importante na construção desta estrutura de gestão compartilhada com as comunidades. 

A recomendação é que as consultas públicas ocorram no processo de elaboração do 

plano de manejo e quando houver modificações no plano. É um momento importante 

para que as pessoas (da comunidade local ou outros grupos de interesse) que não 

participaram da construção do plano possam opinar e dar sugestões. Também é uma 

oportunidade para envolver mais pessoas na gestão da área e prestar contas sobre o que 

está sendo feito (PHILLIPS, 2002). 

Além da participação da população na gestão também é necessário que outros 

atores sejam envolvidos como, por exemplo, agentes do governo (conservação da 

biodiversidade, cultura, agricultura, transporte, turismo, desenvolvimento regional, 

planejamento de uso do solo e outros que forem pertinentes com a proposta da área), 

especialistas, grupos que representem interesses sociais, líderes das comunidades locais 
                                                

2 Borrini-Feyerabend G., 1997. Beyond Fences: Seeking Social Sustainability in Conservation 
(2 vols.). IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. 
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e grupos de interesse (fazendeiros, indígenas e outros proprietários, grupos de interesse 

econômico como da hotelaria e lojistas e indivíduos que conhecem a relevância da área) 

(PHILLIPS, 2002). 

Para uma construção contínua do processo de planejamento da área protegida o 

monitoramento e a gestão adaptativa são imprescindíveis. Os planos de manejo são 

subordinados a outros planos de níveis mais altos de tomada de decisão, mas há outros 

planos (de ações) que decorrem do próprio plano de manejo. Estas ações decorrentes do 

plano de manejo devem ser monitoradas e os resultados incorporados no plano de 

manejo. Esta retroalimentação que é permitida pelo monitoramento é essencial para que 

o planejamento da área protegida seja interativo, contínuo e não linear (PHILLIPS, 

2002). 

Assim, para verificar o desempenho de cada plano de ação devem ser estipuladas 

metas, medidas e métodos para avaliá-los e monitorá-los. Desta maneira torna-se 

possível avaliar a eficácia dos planos de ação e, consequentemente, a efetividade do 

plano de manejo. Para tanto, o monitoramento deve realizar novas coletas de dados e 

avaliar as novas informações com frequência prevista para acompanhar a evolução da 

qualidade ambiental das diferentes zonas de uso da área protegida. Os novos dados 

gerados nesta etapa são a base para atualizar o diagnóstico da área, com isso, novas 

propostas podem surgir. Assim, as informações geradas devem ser disponibilizadas em 

uma rede de monitoramento para comparações com os padrões estabelecidos pela 

legislação ambiental e com os princípios que regem o manejo da área (IBAMA, 2001).  

O monitoramento em áreas protegidas pode ser dividido em dois tipos, que são 

complementares um com o outro. Um primeiro tipo de monitoramento, como destaca 

Morsello (2001), deve promover informações a longo prazo, que possibilitem a 

verificação dos problemas a partir da obtenção de dados contínuos.  Neste contexto, o 

monitoramento fornece uma base de dados para estabelecer comparações sobre as 

condições ambientais e de suas alterações para identificar as ameaças ainda em estágios 

iniciais. Com base nestes dados, as condições dos recursos específicos são verificadas e 

fornecem informações para as tomadas de decisões dos gestores. Apesar da importância 

deste tipo de programa de monitoramento, para a manutenção deste, injeções constantes 

de recursos, informações e pessoas habitadas são requeridas, razões pelas quais estes 

programas são raros.  
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A outra vertente de monitoramento é destacada por Lockwood (2006a). Para o 

autor, o programa de monitoramento acompanha as ações, ou melhor, as consequências 

destas ações. Como as ações são recomendadas para alcançar os objetivos dos planos de 

manejo, o acompanhamento das consequências destas ações ajuda a certificar se, de 

fato, os objetivos definidos pelo plano de manejo estão sendo alcançados. Dentro desta 

perspectiva, uma vez que uma ação é finalizada e corresponde com o que se pretendia 

alcançar, novas ações podem ser estipuladas. Se a ação não corresponde com as metas 

ou com os objetivos, uma nova série de ações necessita ser desenvolvida. A avaliação 

sobre como as ações implementadas interferem nos objetivos que se deseja alcançar 

fornece a base para a gestão adaptativa, como mostra a Figura 5.  

 

Figura 5. Processo de gestão adaptativa (LOCKWOOD, 2006a). 

Amend, et. al (2002) recomendam que o monitoramento seja acompanhado com 

indicadores que expressam os resultados esperados com a implementação do plano de 

manejo. Com base nestes resultados, pode-se avaliar como as metas, os objetivos, os 

planos e os programas de trabalho estão sendo implementados. Desta maneira, é 

possível avaliar o sucesso do manejo com relação aos objetivos estabelecidos pelo plano 

de manejo. A partir desta avaliação é verificado o que de fato está funcionando e o que 

não deu certo. O que está funcionando pode ser melhorado e o que não deu certo pode 

ser corrigido. Neste caso, verifica-se a necessidade de uma gestão adaptativa, que é 
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caracterizada como uma série de intervenções sucessivas e contínuas adaptações para 

condições variadas. 

Para Lockwood (2006a) o modelo adaptativo é melhor aplicado em sistemas 

complexos que são constantes as imprevisibilidades de mudanças; onde as informações 

não estão disponíveis; e para onde ações imediatas são requeridas. Estas considerações 

condizem com o que Morsello (2001) ressalta sobre o manejo dos ecossistemas e dos 

sistemas biológicos, onde as surpresas são a regra e as incertezas são inerentes a este 

campo de trabalho. Portanto, a flexibilidade e a possibilidade de adaptação são 

requisitos imprescindíveis para o manejo das áreas protegidas. 

A Gestão adaptativa reconhece que existe um grau de incerteza sobre os 

resultados de uma determinada ação. Esta incerteza é construída dentro do plano de 

manejo, de modo que as informações sobre os resultados das ações atuais são utilizadas 

para informar, onde necessário, e modificar as práticas de gestão. É um processo onde 

se aprende com a experiência, ou seja, aprender como o sistema trabalha por meio da 

intervenção da gestão. No planejamento sempre haverá incertezas, pois não é possível 

prever com acurácia o curso exato das ações devido à complexidade de relações entre as 

variáveis de planejamento. Reconhecer este fato é importante para o processo de 

planejamento. 

Worboys e Winkler (2006) apresentam uma forma de como os gestores e a 

equipe podem trabalhar com a gestão adaptativa por meio da gestão de controle. Com 

isso, é possível lidar com as incertezas, detectar irregularidades, identificar as 

oportunidades e controlar as situações complexas. Para os autores, a gestão de controle 

assegura que as atividades atuais estão em conformidade com as atividades planejadas. 

Para alcançar estes resultados é preciso estabelecer os seguintes passos: padrões; 

desempenho de monitoramento; comparação do desempenho com os padrões 

estabelecidos; e a resposta com uma ação corretiva (Figura 6). 
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Figura 6. Gestão de controle (WORBOYS; WINKLER, 2006). 

Neste contexto, o monitoramento, a gestão adaptativa e a revisão do plano de 

manejo fornecem um feedback para aprender com a aplicação da prática. Para que as 

lições aprendidas com a prática sejam incorporadas ao plano de manejo, a gestão 

adaptativa é imprescindível. Este modelo de gestão pode ser pensado como um estilo 

receptivo, reflexível, flexível e como uma técnica com revisões periódicas e 

atualizações das ações a luz da experiência. Assim, os resultados do monitoramento 

podem e devem ajustar as práticas do manejo (PHILLIPS, 2002). 

2.1.3. Aspectos gerais sobre o conteúdo do plano de manejo 

O plano de manejo é considerado pela IUCN como a chave para o sucesso da 

gestão da área protegida e representa a política maior. Para tanto, é preciso definir os 

princípios, as estratégias e as diretrizes gerais do plano de manejo. A Figura 7 apresenta 

uma possibilidade de estrutura para o plano de manejo.  

Esta estrutura pode ser sintetizada em quatro momentos: o pré-plano, plano de 

manejo para longo prazo, o plano de manejo a médio e curto prazo e as atualizações. A 

seguir cada uma destas etapas é descrita. 
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1. Pré-plano 

No pré-plano são discutidas e definidas as primeiras diretrizes para o futuro da 

área protegida. Assim, na etapa escopo, os seguintes aspectos são levantados e 

discutidos: 

 Uma visão da área para longo prazo;  

 Estratégias e políticas para manejo sustentável da paisagem; 

 Princípios com ênfase na sustentabilidade; 

 As políticas de nível internacional, nacional e regional são consideradas; 

 Propostas para incentivar a inovação e a liderança na conservação; 

 Programas sociais e econômicos são criados para desenvolver oportunidades e 

assegurar os benefícios para a comunidade local; 

 Uma estrutura para a participação, investimentos e coordenação são promovidos; 

 As atividades dos órgãos público e privados (e outros) que tenham impacto 

Figura 7. Estrutura do plano de manejo proposto por Phillips (2002). 
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sobre a área são identificadas para que a agência das áreas protegidas possa 

coordená-las e/ou influenciá-las; 

 Desenvolvimento de um programa de trabalho da agência para promover uma 

coordenação focada na efetividade de programas; 

 Desenvolvimento de políticas para a área; 

 Parcerias; 

 Questões estratégicas (concentrar nestas questões e ser conciso); 

 Ações prioritárias; 

 Apontar para a reconciliação de conflitos de interesse e demanda com relação 

aos recursos naturais; 

 Objetivos mensuráveis, metas alcançáveis;  

 Questões sobre revisões e atualizações regulares do plano.  

É importante que nesta fase as parcerias sejam incentivadas (comunidade, 

agências públicas) para dar suporte na preparação do plano e construir um consenso 

para que as futuras políticas sejam implementadas.  

As questões levantadas na etapa escopo orientam a próxima fase, o diagnóstico.  

O diagnóstico cria um sistema de informações sobre o estoque ambiental que subsidia a 

preparação e revisão do plano de manejo. Esta base de dados auxilia no sistema de 

monitoramento das mudanças do estoque ambiental, que verifica, consequentemente, a 

efetividade do plano de manejo e fornece uma base para as decisões.  

Com base nas etapas do escopo e do diagnóstico o perfil (Profile) da área é 

criado. O perfil nada mais é do que uma síntese das etapas anteriores. Nesta etapa, a 

importância da área é contextualizada, sendo destacadas as principais características e 

qualidades que a tornam especial. Após esta breve e sucinta introdução sobre a área, as 

principais questões a serem enfrentadas durante os próximos 20 - 25 anos são 

apresentadas. Esta perspectiva de longo prazo é representada por meio da definição de 

visões e estratégias.  

2. Plano de manejo (longo prazo) 

As visões indicam o que proteger e melhorar as qualidades ambientais que foram 

pré-requisitos para a criação da área protegida. Esta parte do plano gera uma proposta 
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clara das direções para o futuro. Os desafios consistem em tornar as visões uma 

realidade. Para tanto, as visões devem ser desenvolvidas de maneira participativa, com 

agências, grupos de interesse e comunidade. O objetivo deste documento é identificar as 

propostas principais para a gestão da área para os próximos 20 – 25 anos. Entretanto, 

este documento não deve ser muito extenso e deve: 

 Criar uma imagem clara na mente do leitor; 

 Considerar questões sociais, econômicas e ambientais (promover a 

sustentabilidade). 

 Traçar as direções gerais das mudanças. 

Com base nas perspectivas estabelecidas pelas visões, algumas estratégias e 

políticas são necessárias para orientar decisões importantes, bem como, a gestão da área 

para um futuro sustentável.  As estratégias envolvem a identificação: 

 Das maiores mudanças que possam ocorre dentro dos próximos 25 anos e como 

as agências e seus parceiros podem responder a estas mudanças;  

 Das ações prioritárias; 

 Das questões mais problemáticas; 

 Das áreas mais vulneráveis dentro da área protegida. 

A estratégia é a chave para orientar a implementação dos objetivos principais 

estipulados nas visões. Esta orientação pode ser dada por meio de políticas, tendo como 

objetivo direcionar as ações do plano de manejo de curto e médio prazo e fornecer a 

base para que os planos ou programas de ação sejam desenvolvidos.  

3. Plano de manejo (médio e curto prazo) e Atualizações 

Os planos de ação são baseados nas políticas que, por sua vez, são vinculadas às 

estratégias e às visões de longo prazo. Assim, cada plano de ação verifica e avalia as 

mudanças e os desafios para identificar as questões chaves e propor meios para abordá-

las e atingir os objetivos das políticas. Desta maneira, para acompanhar o progresso dos 

planos de ação e, consequentemente dos objetivos das políticas, é necessário que estes 

tenham seus respectivos objetivos e indicadores. Os objetivos devem ser mensurados 

por indicadores, que são baseados em fatos sobre as tendências que afetam os objetivos.   
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Assim, os objetivos dos planos de ação são avaliados por meio de revisões 

regulares, que ajudam a definir novas metas e prioridades com a identificação de 

recursos necessários para a implementá-la e fornece subsídios para a gestão adaptativa. 

Além disso, o monitoramento e as avaliações dos planos de ação promovem uma base 

de dados que auxilia no monitoramento da implementação do plano de manejo. 

Com relação à implementação dos planos de ação, estes podem ser executados 

de maneira independente. Os resultados obtidos desta implementação são a atualização 

do plano de manejo. É importante ressaltar que o plano de manejo não deve ser uma 

declaração de intenções, mas sim, um processo contínuo. Desta forma, atualizações 

regulares são imprescindíveis para que o dinamismo do plano de manejo seja alcançado. 

A IUCN prevê um plano corporativo para o gerenciamento do plano de manejo 

da área protegida. A agência de gestão elabora o plano corporativo para gerir suas 

operações e oferecer suporte para realizar as tarefas descritas pelo plano de manejo. 

Assim, o plano corporativo é composto por programas de trabalho, orçamentos e um 

conjunto de indicadores que medem o desempenho (efetividade) das operações 

realizadas pela agência.   

Assim, os planos corporativos devem ser compreendidos como uma ferramenta 

de suporte que detalha por meio de definição de orçamentos e programas de trabalho 

como os planos de manejo serão implementados. Portanto, não é necessário detalhar 

com muita antecedência todas as atividades a serem executadas nos programas de ação. 

Este detalhamento antecipado e fixado para um período de tempo dificulta a 

implementação dos planos de manejo, isto porque grande parte do planejamento será 

descartada, modificada ou adaptada.  

O ambiente da gestão é dinâmico, muitas vezes, as situações evoluem de 

maneira completamente diferente do que se pensava no início. Assim, os detalhes das 

ações a serem desenvolvidas devem ser especificados em um plano corporativo, que 

deve ser desenvolvido em um período de tempo curto. Amend et al. (2002) recomenda 

que este tipo de plano seja anual. Sendo assim, a função deste plano operacional anual é 

retomar as principais atividades e detalhar o passo a passo para a implementação do 

plano de manejo. 
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3. AVALIAÇÃO AMBIENTAL ESTRATÉGICA  

A AAE é definida como um procedimento sistemático para a avaliação contínua 

das consequências ambientais que, por sua vez, são decorrentes de visões e intenções de 

alternativas para o desenvolvimento. Assim, a AAE auxilia na elaboração das ações 

estratégicas (Políticas, Planos e Programas) de modo a assegurar a integração efetiva 

dos aspectos biofísicos, econômicos, sociais e políticos, o mais cedo possível, nos 

processos públicos de planejamento e tomada de decisão (FISCHER, 1999; 

THERIVEL, 2004; WOOD; & DEJEDDOUR, 1992). 

Devido a AAE atuar no processo de elaboração da ação estratégica, isto facilita 

inserir as questões ambientais juntamente com as considerações econômicas e sociais 

(PARTIDÁRIO, 2007a), o que resultará na formulação de políticas, planos e programas 

mais sustentáveis, como afirmam Brown e Therivel (2000).   

Sendo assim, a Figura 8 exemplifica como a AAE pode influenciar a elaboração 

da ação estratégica. Como mostra a Figura 8, a AAE interage com todas as etapas da 

elaboração da ação estratégica, ou seja, desde a formulação dos objetivos até a 

implementação e monitoramento. Desta maneira, por meio desta integração, a AAE 

auxilia na formulação da ação estratégica e orienta a integração das questões 

ambientais, sociais e econômicas.  

Para melhor compreensão sobre como ocorre o processo de influência da AAE 

na formulação da ação estratégica, cada etapa do processo da AAE é apresentada nos 

próximos tópicos, tendo como referência principal a autora Therivel (2004). 

1. Screening 

Esta primeira etapa define se a ação estratégica (ou os PPPs) requer ou não uma 

AAE (FISCHER, 2007; THERIVEL, 2004). Em alguns países há legislação vigente que 

determina para quais ações estratégicas a AAE dever ser elaborada. Contudo, na 

ausência de legislação específica, as ações estratégicas devem ser analisadas caso a caso 

(FISCHER, 2007). Therivel (2004) sugere que para os países que não tem regulamento 

para a aplicação da AAE, os especialistas deveriam solicitar a AAE, principalmente, 
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para as ações estratégicas que influenciem níveis mais baixos, como planos, programas 

e projetos. 

Caso a AAE seja solicitada, ainda nesta etapa, três questões devem ser definidas. 

A primeira refere-se à articulação da AAE com a ação estratégica, ou seja, se a AAE 

será ou não integrada ao processo de elaboração da ação estratégica. A prática tem 

mostrado que quando a AAE é realizada durante a preparação da ação estratégica e 

antes da aprovação, existe maior possibilidade da AAE ser integrada no processo de 

tomada de decisão. A segunda questão diz respeito há outros tipos de avaliação. Assim, 

deverá ser decidido como a AAE será articulada com estas e se podem ser integradas ou 

não. A terceira e última trata de quem deve desenvolver a AAE e quem deve ser 

envolvido no processo da AAE. Com relação a quem deve desenvolver a AAE, o mais 

frequente é que esta seja desenvolvida pelos tomadores de decisão, mas também podem 

ser por consultores. Contudo, a prática sugere uma avaliação mais eficiente quando as 

AAEs são desenvolvidas por grupos mistos, de planejadores e consultores. Sobre quem 

deve estar envolvido no processo da AAE, é sugerido: os tomadores de decisão com os 

respectivos consultores, organizações ambientais/sustentabilidade, grupos de interesse e 

o público (FISCHER, 2007; ODPM, 2005; THERIVEL, 2004). 

2. Scoping  

É considerada a etapa central para a qualidade da avaliação ambiental, pois 

conduz aos termos de referência da AAE (THERIVEL, 2004). Nesta fase, os objetivos e 

a base de dados da AAE são discutidos, o conteúdo que será necessário para a avaliação 

é detalhado, por exemplo, os limites geográficos, a avaliação de métodos, as 

considerações das alternativas, levantamento dos dados necessários para a avaliação e 

quais atores deverão ser consultados. Além disso, esta etapa identifica os impactos 

potencias que são relevantes para serem avaliados, os quais podem ser identificados 

com base na legislação, convenções internacionais, consulta a especialistas e 

participação pública (CBD, 2008; FISCHER, 2007; SLOOTWEG et. al., 2006).   

Com base nestas primeiras informações levantadas, a qualidade ambiental da 

área de estudo deve ser avaliada.  Com isso, alguns problemas ambientais poderão ser 

apontados para que os objetivos de proteção ambiental sejam estabelecidos (FISCHER, 
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2007). É provável que algumas lacunas e/ou limitações nas informações coletadas sejam 

identificadas, o que pode determinar uma nova busca de informações.  

 

Figura 8. Influência da AAE no processo de elaboração da ação estratégica (PPPs) por Fischer (2007) 

De acordo com a IAIA (2005), é de boa prática produzir um relatório do scoping 

para servir de termo de referência para a realização das etapas seguintes. As questões 

descritas anteriormente nortearão a proposição de objetivos e indicadores, descrição dos 
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baselines, previsão de impactos, mitigação e monitoramento (CBBIA; IAIA, 2004; 

FISCHER, 2007).  

Os objetivos, os indicadores, as metas e a base dados na AAE são detalhados a 

seguir. 

3. Seleção de objetivos e indicadores 

A base de dados em uma AAE não pode ser tão detalhada como nos Estudos de 

Impacto Ambiental (EIA) para projetos. A AAE por ser estratégica e ter o escopo mais 

amplo que os EIAs, somente as questões que realmente importam devem consideradas. 

Assim, na AAE usam-se temas ou objetivos mais abrangentes para representar grupos 

de dados ambientais/sustentabilidade, sendo mais detalhados pelos indicadores.  

A Diretiva Europeia (2001/42CE) cita alguns temas que podem ser abordados na 

AAE (a biodiversidade, a população, a saúde humana, a fauna, a flora, o solo, a água, a 

atmosfera, os fatores climáticos, os bens materiais, o patrimônio cultural, incluindo o 

patrimônio arquitetônico e arqueológico, a paisagem). Assim, a partir da seleção dos 

temas, os objetivos, indicadores e metas, com base no estado do ambiente que se deseja 

alcançar, são definidos (CBBIA; IAIA, 2004). 

Um aspecto importante a considerar ao definir os objetivos é que estes devem ter 

o foco no resultado final que se deseja alcançar e não nos meios. Como exemplo, cita-se 

o objetivo: “Melhorar a biodiversidade”. Existem vários meios para alcançar este 

objetivo, criando novas áreas protegidas, controle e manejo de espécies exóticas ou 

invasoras, proibição ou controle da caça e outros. Observa-se que o objetivo estipulado 

tem o foco no produto final e existem vários meios para este ser contemplado. 

Entretanto, se o objetivo fosse criar novas áreas protegidas, este tenderia a ser mais 

restrito e não permitiria outras manobras ou outros tipos de ações que também são 

importantes. O sucesso de um plano muitas vezes depende da conjuntura política do 

momento. Portanto, quando se tem um objetivo mais flexível e a conjuntura atual não 

permite criar novas áreas protegidas, talvez seja possível propor outras medidas sem 

deixar o objetivo do plano de lado.  

Therivel (2004) destaca cinco questões importantes para considerar ao se 

estabelecer os objetivos e os indicadores da AAE, a saber: i) ter cuidado para que o 
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objetivo estabelecido não ofereça margem para ser distorcido; ii) ter escala apropriada, 

objetivos locais devem refletir as circunstâncias locais, os que são irrelevantes para a 

área devem ser deletados; iii) os objetivos e indicadores de outras AAEs ou de sistemas 

de monitoramentos podem ser utilizados, desde que sejam estratégicos; iv) devem ser 

utilizados somente objetivos necessários (a autora sugere de 12 a 30 objetivos para 

cobrir todos os temas da AAE), sem duplicações; v) e por fim, que todos os objetivos e 

indicadores sejam compatíveis uns com os outros, sem contradições. 

Os indicadores são utilizados tanto para descrever e monitorar as baselines (ou 

base de dados) como para a previsão de impactos. Therivel (2004) ressalta que o uso 

dos objetivos e indicadores determina os dados necessários para as bases de dados. 

Contudo, quando novas informações são coletadas para as bases de dados, mais 

problemas podem ser identificados e os objetivos e os indicadores devem ser revistos. 

Com relação às metas, o ideal seria que todos indicadores fossem seguidos de 

metas (nível desejado) ou limites (nível que não pode ser excedido), mas nem sempre é 

possível estabelecer metas, principalmente, por questões jurídicas.  A meta pode ser 

pragmática, baseada em uma situação possível de ser alcançada ou politicamente 

aceitável, ou balizada em ideais e aspirações, que independem dos aspectos práticos 

para alcançar. Definidas as metas, estas podem ter um aspecto quantitativo ou apenas 

direcionar uma mudança, por exemplo, reduzir o nível de tráfego de automóvel no 

centro da cidade. 

As metas estipuladas pelo Governo (Nacionais, Regionais e locais) são 

geralmente metas pragmáticas, em vez de ideais, as quais são baseadas em avaliações 

técnicas. Os limites são estabelecidos por exigências legais como, por exemplo, os 

padrões de qualidade definidos na lei. Programas de ONGs e outras organizações, e a 

Agenda 21 local também podem ter um conjunto de metas, que podem ser absorvidas 

pela AAE. Para Therivel (2004), é interessante usar estas metas na AAE por já terem 

legitimidade política ou força legislativa.  

4. Descrição da base de dados 

Esta etapa tem como base os indicadores para determinar quais informações são 

coletadas. A base de dados descreve a situação atual do ambiente e uma situação futura 
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com e sem a ação estratégica. Dificilmente a situação atual será igual no futuro, 

tendências podem continuar ou mudar ou ainda outras ações estratégicas podem afetar a 

situação atual. Para tanto, é possível prever situações futuras com base em tendências 

passadas ou julgamento de planejadores experientes. Therivel (2004) sugere algumas 

questões que podem auxiliar a verificar as tendências futuras, que são: 

1. Qual a tendência atual? 

2. É provável que esta tendência mude devido aos padrões sociais / estilos 

de vida, as circunstâncias econômicas e as circunstâncias ambientais. 

3. A capacidade de suporte está perto de ser extrapolada, que consequências 

bruscas de mudança isto pode ocasionar? 

4. Novas tecnologias ou a disseminação da tecnologia existente podem 

afetar a base de dados atual? 

Os dados para compor a base de dados podem ser de websites, relatórios do 

governo, universidades, consultas as organizações governamentais e não 

governamentais, aos especialistas e aos mapas antigos (apresentam as tendências de uso 

e ocupação do solo) e outros.  

Com relação aos dados, alguns aspectos são ressaltados sobre a coletada e 

compilação dos dados, a saber: 

 Nem sempre os dados necessários, quantitativos ou qualitativos, estão 

disponíveis, mas, às vezes, é possível compilar informações de websites e de 

relatórios;  

 Dados similares podem ser utilizados, como exemplo, “distância média entre os 

espaços abertos” em vez de “percepção sobre o acesso de espaços abertos 

adequados”. O problema deste exemplo é que tais suposições correm o risco de 

um uso inadequado do indicador;  

 O uso de dados em escala nacional para realidades locais, ou vice-versa. É 

preciso ter cautela com estas extrapolações, pois tais dados podem não dizer 

nada ou ser tendencioso para uma direção errada;  

 Dados desatualizados ou individuais em vez de séries anuais podem ser 

problemáticos para descrição de base de dados onde o ambiente é muito 

dinâmico, como é o caso de áreas em expansão urbana. Neste caso, dados 
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complementares podem ser levantados e a consulta a um especialista auxilia na 

verificação da validade dos dados; 

 Quantidade grande de dados gera confusão, por isso é essencial decidir quais 

informações serão usadas e quais serão ignoradas, ou seja, foco nas questões 

significantes; 

 Sempre deve ser ponderado se os dados devem ser levantados especificamente 

para a AAE.  

 No caso de ações estratégicas cíclicas pode ser útil estabelecer um sistema de 

monitoramento para coleta de dados que faltam para a próxima AAE. 

 As áreas susceptíveis a significativos impactos devem ser descritas com mais 

detalhes nesta etapa para avaliação. 

Além dos objetivos ambientais, a AAE também pode incluir objetivos sociais e 

econômicos. Neste sentido, as bases ambientais acompanham os temas objetivos que a 

AAE determina. A perspectiva ao integrar objetivos sociais e econômicos juntamente 

com os ambientais na AAE é que quando estas questões são avaliadas separadas torna-

se mais difícil integrar as questões ambientais na tomada de decisão. No caso das 

avaliações separadas, o ambiental é visto como um assunto especial que restringe outras 

aspirações, sendo difícil transparecer os benefícios que o ambiental pode trazer para o 

social e o econômico (FISCHER, 2007; THERIVEL, 2004). A partir desta avaliação 

integrada das dimensões ambiental, social e econômica por meio da base de dados, os 

problemas ambientais são identificados. 

Os problemas ambientais surgem onde existem conflitos entre o estado atual e as 

metas. Onde a situação está ruim e há expectativa de piorar, isto é um problema. Se a 

situação é boa e a previsão é que continue assim, então, não há problema. Fora estas 

situações, as demais são consideradas potenciais problemas, que podem ser monitorados 

para assegurar que estes não virem um problema. A Figura 9 a seguir apresenta as 

circunstâncias citadas.  

No entanto, nem sempre é possível identificar todos os problemas por meio desta 

teoria, principalmente, quando faltam informações sobre as tendências e as metas. De 

qualquer forma, os tomadores de decisão devem se questionar, bem como, o público, 

com relação aos possíveis problemas ambientais. Com novas informações verifica-se 



68 

quais questões surgem como adicionais que precisam ser investigadas. Uma estratégia 

interessante para identificar as tendências e pressões é mapear os problemas com 

elementos espaciais para identificar as áreas mais problemáticas ou mais vulneráveis. 

Neste contexto, a situação ou a tendência futura do ambiente com relação à meta 

proposta auxiliará na determinação de como estas questões encontradas devem ser 

gerenciadas. Com isso, quais medidas mitigadoras deverão ser propostas. 

Além de identificar problemas ambientais por meio da análise da base de dados, 

também é necessário relacionar como outras ações estratégicas podem afetar a ação 

estratégica em questão. Neste caso, dois questionamentos podem ser feitos: se outras 

ações estratégicas podem causar impacto significativo ou restrição à ação que está em 

processo de elaboração, e se algo na ação estratégica em questão causa impacto 

significativo ou restringe outras ações estratégicas. Algumas ações estratégicas podem 

estabelecer limites a outras, ou até mesmo, podem limitar quais questões esta será capaz 

de alcançar, mas também o contrário pode ocorrer, ou seja, uma ação estratégica dar 

suporte a outra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Identificação de problemas por meio da análise de tendências e metas
(THERIVEL, 2004). 
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No caso de conflitos entre ações estratégicas, geralmente assume-se o que diz a 

de nível mais alto, mas isto não é regra. Existem casos nos quais a ação estratégica de 

nível mais alto tem objetivos insustentáveis. Assim, a nova ação estratégica em vez de 

tratar este objetivo insustentável como uma restrição pode tratá-lo como um cenário a 

ser avaliado. Neste contexto, a AAE ajuda a amenizar alguns conflitos, incentivando a 

convergência entre as ações estratégicas para objetivos comuns de sustentabilidade. 

Esta etapa corre o risco de reunir muitas informações, e, muitas vezes, algumas 

informações não tem utilidade prática para o momento, portanto, não deveriam constar 

na base de dados. Em uma base de dados com muitos dados, a análise torna-se difícil e 

as informações acabam-se perdendo. Para tanto, é preciso ter foco no porquê que aquele 

dado é importante e questionar: Em até que ponto os custos na coleta de dados superam 

os benefícios da informação? A base de dados tem a função de identificar e abordar os 

problemas ambientais para promover uma base para a previsão de impactos e o 

monitoramento futuro. Portanto, qualquer dado que não promova esta função é 

desnecessário.  

Por fim, é importante ressaltar que as coleções de dados devem estar inseridas 

em um processo interativo. Com isso, os resultados das bases de dados ajudam a 

redefinir os objetivos, metas e indicadores da AAE e se novos problemas forem 

identificados durante a análise de dados, talvez mais dados sejam necessários. 

5. Identificação de alternativas 

Após estabelecida a base de dados com a identificação das tendências, 

problemas e conflitos entre as ações estratégicas, a AAE identifica as alternativas mais 

sustentáveis para lidar com os problemas ambientais e com a implementação dos 

objetivos da ação estratégica. Assim, os impactos ambientais das alternativas são 

identificados e avaliados para informar e apoiar os tomadores de decisão na escolha da 

alternativa, que deve ser documentada, no intuito de ter um processo transparente. Neste 

processo, a AAE tem como propósito que o processo de tomada de decisão seja mais 

proativo, mais sustentável e menos político. 

Em uma abordagem estratégica, as alternativas constituem a essência de toda a 

tomada de decisão (PARTIDÁRIO, 1999). Santos (2007) e Oliveira, Montaño e Souza 
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(2009) ressaltam a necessidade de avaliações temporais com a identificação de 

alternativas para a proposição de cenários futuros que, por sua vez, auxiliam na decisão 

sobre ações futuras. Para tanto, as consequências de cada alternativa proposta devem ser 

previstas e avaliadas com relação ao tempo, ao espaço dos objetivos propostos pela ação 

estratégica e pela AAE (PARTIDÁRIO, 1999). A avaliação dos cenários futuros (ou da 

sequência lógica de possibilidades de acontecimentos) auxilia a definir os tipos de 

desenvolvimento propostos pelos próprios objetivos (SANTOS, 2004; PARTIDÁRIO, 

2007a). Assim, a avaliação das alternativas realizadas por métodos sistemáticos tem o 

intuito de orientar a tomada de decisão sobre a melhor (ou melhores) alternativa a ser 

implementada. 

Neste contexto, as alternativas podem responder a problemas específicos, 

identificados pela comunidade, ou a problemas ambientais previstos na base de dados, 

mas essencialmente, as alternativas devem ser o meio pelo qual a visão futura (ou 

objetivo da ação estratégica) será alcançada.  

A definição de alternativas segue uma hierarquia: primeiro é avaliada a 

possibilidade de reduzir a demanda ou a necessidade; depois é verificado o 

modo/processo, ou seja, tecnologias ou métodos que causam menos danos ambientais; 

em terceiro a localização é definida - para onde o desenvolvimento deve seguir; e por 

fim, a implementação e os prazos são decididos. Os níveis mais estratégicos de 

alternativas estão relacionados às reduções de demanda e a definição dos 

modos/processos, as alternativas mais detalhadas e menos estratégicas referem-se à 

localização e implementação, sendo a implementação detalhada de projetos.  

Além disso, a IAIA (2005) e Slootweg et al. (2006) enfatizam que na escolha da 

alternativa, quando há impactos em áreas protegidas e na biodiversidade, a seguinte 

hierarquia deve prevalecer: evitar os impactos se possível; reduzir os impactos, caso não 

seja possível evitá-los; procurar oportunidades para melhorar a biodiversidade, como 

exemplo, conexão e restauração de hábitats; e por último compensar. É importante 

ressaltar que as medidas mitigadoras não devem ser direcionadas apenas para 

minimizarem os impactos negativos, estas também podem e devem otimizar os 

impactos positivos (THERIVEL, 2004; CHAKER et. al., 2006; FISCHER, 2007).  
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Sob este aspecto, as alternativas são avaliadas com prioridade para que os 

impactos na biodiversidade sejam evitados ou minimizados. Como exemplo, as 

indicações de áreas menos susceptíveis a significativos impactos podem evitar ou 

minimizar impactos na biodiversidade e nas áreas protegidas. Além disso, algumas 

oportunidades para melhorar a biodiversidade podem ser pesquisadas. Por exemplo, 

identificar áreas adequadas para recuperação ou até mesmo à indicação da criação de 

novas áreas importantes para a conservação (CBBIA, 2004; SLOOTWEG et. al., 2006).  

Como ocorrido na Austrália, onde as AAEs aplicadas às terras públicas auxiliaram não 

só a resolver conflitos de uso do solo, como também, contribuíram para a ampliação do 

sistema de áreas protegidas (COFFEY; FITZSIMONS; GORMLY, 2011).  

Com relação à compensação, esta deve ser requerida somente se houver uma 

necessidade primordial para o desenvolvimento, onde as perdas e danos à 

biodiversidade são inevitáveis. Contudo, a compensação deve ser efetuada com base em 

critérios baseados em semelhanças quantitativas e qualitativas entre a área afetada e a 

área a ser compensada (IAIA, 2005). Entretanto, como cada área tem seu valor 

intrínseco, dificilmente uma área poderá ser substituída, por esta razão, a compensação 

dever ser utilizada em último caso.  

Por fim, após definidas as alternativas, estas devem ser verificadas com relação à 

viabilidade, à legalidade e à sustentabilidade. Quanto à escala (internacional, nacional 

ou regional) e o nível de tomada decisão (política, plano e programa) se os mesmos são 

apropriados.  

6. Previsão e Avaliação dos impactos 

A previsão e a avaliação dos impactos são realizadas para as alternativas 

identificadas na etapa anterior. É importante que nesta fase as questões ambientais 

chaves sejam verificadas, os impactos positivos e negativos de cada alternativa sejam 

avaliados com especial atenção para os impactos cumulativos, indiretos e de longo 

prazo, pois estes não são ponderados na instância do EIA. Com base nestas informações 

levantadas, cabe ao tomador de decisão fazer e justificar qualquer decisão de aceitar os 

danos causados por uma alternativa em razão dos benefícios da mesma. 
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O objetivo da previsão é identificar os vários aspectos das alternativas da ação 

estratégica prováveis de impactos futuros para examinar as condições ambientais com e 

sem esta ação. Assim, para identificar estes impactos é necessário prever as atividades 

com probabilidade de ocorrência (quais, onde e quando), determinar para cada 

objetivo/indicador as escalas espaciais e temporais dos impactos para verificar as 

prováveis mudanças da base de dados com e sem a ação estratégica. Neste sentido, os 

impactos identificados devem ser analisados nas seguintes perspectivas: se positivos ou 

negativos; quanto à magnitude (pequeno ou grande), à distribuição espacial, à duração 

(longo ou curto prazo); se reversíveis ou irreversíveis; e a probabilidade de ocorrência 

do impacto. Além disso, Jones et. al. (2005) ressaltam que a previsão dos impactos 

diretos, indiretos, cumulativos e sinergéticos deve ser avaliada quanto a sua magnitude, 

duração, probabilidade e reversibilidade, com a consideração da sensibilidade e da 

recepção do ambiente. 

Devido à AAE, geralmente, trabalhar com grandes áreas e com um grande 

número de potenciais ações ou projetos, as incertezas sobre os efeitos da ação 

estratégica existem.  Assim, a previsão de impactos da AAE, em um primeiro momento, 

deve ter perspectiva direcional e sugerir como a ação pode ser melhorada ou mitigada 

no estágio de implementação.  

Previstos os impactos, estes devem ser avaliados com relação à importância e 

significância, bem como, identificar quem ganha e quem perde com os impactos. Com 

base nestas informações, as alternativas são comparadas umas com as outras, e/ou com 

os objetivos e indicadores da AAE ou ainda contra as condições da base de dados. Desta 

maneira, a AAE orienta as decisões de maneira que os impactos irreversíveis e os que 

excedem os limites ambientais sejam evitados e as áreas sensíveis e/ou as áreas já 

afetadas sejam preservadas. Nesta fase de avaliação e comparação das alternativas 

identificadas deve ser feita de forma transparente para que a AAE possa informar e 

influenciar a tomada de decisão (TREWEEK et. al., 2005).  

Esta etapa da AAE fornece subsídios para o tomador de decisão escolher a 

melhor alternativa a ser implementada para alcançar os objetivos da ação estratégica. 

7. Mitigação  
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A mitigação é realizada para a alternativa escolhida com base na previsão e 

avaliação de impactos. Esta tem como objetivo minimizar os impactos negativos, 

otimizar os impactos positivos e assegurar que as medidas mitigadoras não tenham 

impactos negativos (JONES et. al., 2005). Além disso, para a proposição de medidas 

mitigadoras uma hierarquia deverá ser seguida, onde primeiro procura-se evitar e depois 

reduzir o impacto. Caso não seja foi possível evitar e/ou reduzir, a outra opção é reparar 

o impacto.  Em último caso os impactos negativos devem ser compensados (TREWEEK 

et. al., 2005). No entanto, quando a compensação é requerida, procura-se melhorar o 

quanto possível os aspectos da biodiversidade e prever por meio da AAE a indicação de 

novos hábitats a serem criados ou restaurados (CBBIA, 2004; SLOOTWEG et. al., 

2006). 

É importante ressaltar que as medidas mitigadoras na AAE são diferentes das 

realizadas no âmbito dos EIAs. Na AAE as medidas de mitigação incluem as alterações 

no texto da ação estratégica e a substituição de declarações ou componentes que não são 

sustentáveis ou que não promovem os objetivos da AAE. Novas declarações ou 

componentes podem ser incluídos no formato de critérios para compensação dos 

impactos. Outra perspectiva das medidas mitigadoras na AAE é que estas podem 

direcionar o termo de referência para o EIA. 

Neste sentido, quando as propostas de medidas mitigadoras são inseridas no 

âmbito de uma AAE acontece uma avaliação em cascata (tiering), onde as decisões 

tomadas em níveis mais altos fornecem informações para as próximas ações de níveis 

mais baixos (THERIVEL, 2004). Portanto, as propostas de medidas mitigadoras em 

Políticas, Planos e Programas são consideradas mais estratégicas e mais proativas do 

que as propostas em projetos, que pouco pode ser feito para evitar os impactos.  

8. Relatório ambiental e monitoramento 

O relatório ambiental deve descrever ao leitor como ocorreu o processo da AAE, 

ou seja, como as questões ambientais e de sustentabilidade foram consideradas na 

tomada de decisão. O relatório não deve ser extenso, para tanto, algumas questões 

devem ser priorizadas como, por exemplo, manter o foco nas questões mais 

significativas, nas mudanças realizadas na ação estratégica como resultado da AAE, 

explicar quais alternativas e medidas mitigadoras foram consideradas, justificar o 
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porquê que determinada alternativa foi escolhida e esclarecer os métodos adotados.  

Além disso, é de boa prática que o relatório da AAE inclua um plano para a 

implementação da ação estratégica com a definição das ações que precisam ser 

realizadas, as orientações que precisam ser escritas e as ações que devem ser 

monitoradas (CBBIA, 2004; IAIA, 2005; SLOOTWEG et. al., 2006).  

Este relatório é disponibilizado para a consulta pública junto com a versão 

preliminar da ação estratégica. Contudo, é preciso ressaltar que os aspectos mais 

importantes da participação pública e o envolvimento de especialistas devem acontecer 

durante o processo da AAE, pois a consulta do relatório ambiental tem efeito limitado 

no aprimoramento da ação estratégica. O principal objetivo do relatório ambiental é 

apresentar os principais resultados do processo de avaliação.  

Assim, o resultado desta consulta deve ser documentado com as alterações 

realizadas na ação estratégica, onde deverá ser explicado como as sugestões da consulta 

foram incorporadas na ação estratégica e o motivo de determinadas sugestões não terem 

sido consideradas.  

Para a IAIA (2005), a equipe que desenvolve a AAE propõe um sistema de 

monitoramento, que permite testar os impactos atuais da ação estratégica em relação aos 

impactos que foram previstos. Neste, os principais problemas são identificados e 

tratados, informações para a base de dados podem ser coletadas para assegurar que as 

medidas mitigadoras sejam desenvolvidas conforme o previsto e que nenhum impacto 

imprevisto ocorra. Caso algum imprevisto aconteça, outras ações podem ser requeridas 

para identificar os impactos inesperados, a tempo de serem remediados. (JONES et. al., 

2005; THERIVEL, 2004). 

Ainda assim, é importante reconhecer que as previsões realizadas sobre as 

respostas da biodiversidade são incertas, especialmente sobre prazos longos (CBBIA, 

2004; IAIA, 2005; SLOOTWEG et. al., 2006). Por isso, um monitoramento apropriado 

deve ser assegurado para que a mitigação seja executada de modo eficaz e que os efeitos 

negativos inesperados sejam detectados, analisados e reparados (IAIA, 2005).  
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4. MÉTODO 

Para avaliar as contribuições da AAE para os planos de manejo das áreas 

protegidas da categoria V, o processo da AAE é comparado com o processo de 

elaboração dos planos de manejo específico para as áreas protegidas da categoria V. 

Para comparar estes dois processos de planejamento, uma estrutura de planejamento é 

utilizada com base (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Além destas etapas de planejamento apresentadas pela Figura 10, outros dois 

itens são acrescentados para a comparação dos processos de planejamento, a saber: 

questões e/ou observações que antecedem o ciclo do processo de planejamento e os 

produtos resultantes do processo do planejamento. Estes dois itens são acrescentados 

devido à necessidade de comparação de elementos que vão além das etapas que 

compõem o processo de planejamento.  

Para descrever o processo da AAE, três referências são utilizadas, sendo estas: a 

Diretiva Europeia (2001/42/CE), o Protocolo da UNECE (Protocolo da Comissão 

Figura 10. Ciclo do processo de planejamento (PARTIDÁRIO, 1999; SANTOS, 2004; 
OLIVEIRA, MONTAÑO E SOUZA, 2009). 
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Econômica para a Europa sobre a AAE – UNECE Protocol) e o livro Strategic 

Environmental Assessment in Action (THERIVEL, 2004). Para a descrição do processo 

de elaboração de plano de manejo para as áreas protegidas da categoria V são utilizadas 

as orientações da IUCN (Management Guidelines for IUCN Category V Protected 

Areas Protected Landscapes/Seascapes). Os quadros comparativos dos processos da 

AAE e dos planos de manejo da categoria V são apresentados no Apêndice 1. 

A partir desta comparação, é realizada uma análise crítica das possíveis 

contribuições da AAE para os planos de manejo da categoria V. Com isso, critérios de 

avaliação em forma de perguntas são formulados para avaliar se as contribuições 

teóricas da AAE são encontradas na prática dos oito casos avaliados (Quadro 2).  

A avaliação dos casos é realizada por meio de análise documental dos seguintes 

documentos: 

 Relatórios Ambientais; 

 Relatórios de Scoping; 

 Pareceres das autoridades sobre os relatórios de Scoping e Ambiental. 

 Relatórios de monitoramento; 

 Relatórios de consulta; 

 Relatórios de Post-adopiton. 

Para a análise dos casos, é utilizada como base a metodologia de avaliação dos 

relatórios ambientais da AAE proposta por Fischer (2007). Contudo, os critérios de 

avaliação utilizados pelo autor foram adequados à abordagem da aplicação da AAE para 

planos de manejo de áreas protegidas da categoria V e organizados em seções de acordo 

com o processo de planejamento (Figura 10) e as questões e/ou observações que 

antecedem o ciclo do processo de planejamento e os produtos resultantes do processo do 

planejamento.  Sendo assim, as seções de avaliação e os respectivos critérios de 

avaliação são sistematizados conforme mostra o Quadro 2.  
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Quadro 2. Critérios de avaliação utilizados para avaliar os 8 casos onde os planos de 
manejo das áreas protegidas são submetidos a avaliação da AAE. 

Seções de avaliação Critérios de Avaliação 
Screening (fase que 

antecede o ciclo de 

planejamento) 

1. Em que momento a AAE foi desenvolvida (antes, durante 
ou depois da elaboração do plano de manejo)? Quem 
desenvolveu a AAE e o Plano de manejo? 

Objetivos 

2. Os objetivos da AAE abordam aspectos social, econômico 
e ambiental? Estes objetivos são integrados? A partir dos 
objetivos da AAE foi possível verificar ou evidenciar as 
questões relacionadas à sustentabilidade no plano de 
manejo? 

3. A visão e/ou os objetivos do plano de manejo são 
influenciados pela avaliação dos objetivos da AAE? 

4. Para definir os objetivos da AAE foram consideradas 
questões ambientais/sustentabilidade e os problemas 
ambientais? Se com isso, foi possível verificar como a 
visão e/ou objetivos do plano de manejo interferem nos 
objetivos e na base de dados da AAE (nos problemas 
ambientais e nas questões de sustentabilidade)? 

5. O processo da AAE é integrado com o plano de manejo? 
Esta integração favorece a gestão adaptativa? 

Inventário e 

diagnóstico 

6. O estoque ambiental foi avaliado contra as ações do plano 
de manejo? 

7.1. É realizada a avaliação da situação atual com e sem o 
plano de manejo? Os pontos identificados na questão acima 
foram discutidos com a população? (primeira parte) 
7.2. A base de dados é monitorada? E quando ocorre alguma 
alteração no estoque ambiental isto é percebido e mudanças 
são propostas? (segunda parte). 
8. Com relação à base de dados, as questões ambientais, 

sociais e econômicas são integradas? Com isso, conflitos 
puderam ser evitados? 

9. A partir da identificação de problemas questões 
estratégicas e/ou ações prioritárias foram definidas de 
modo preventivo para solucionar ou amenizar os 
problemas ambientais encontrados? 

10. Conflitos entre ações estratégicas foram identificados? 
Como estes conflitos foram trabalhados? 

Produto parcial do 

processo de 

planejamento. 

11. O relatório de scoping foi enviado para consulta de 
autoridade e consulta pública? Os resultados destas 
consultas contribuíram para a estruturação da avaliação do 
plano de manejo? 
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Quadro 2. Critérios de avaliação utilizados para avaliar os 8 casos onde os planos de 
manejo das áreas protegidas são submetidos a avaliação da AAE (continuação) 

.Seções de avaliação Critérios de Avaliação 

Prognóstico 

12. Alternativas de desenvolvimento foram consideradas 
durante o processo de elaboração do plano de manejo? O 
que foi levado em consideração para definir as 
alternativas? Todas as alternativas são viáveis? Como as 
alternativas são avaliadas? 

13. A previsão e a avaliação de impactos auxiliou a identificar 
a melhor alternativa a ser implementada? O impacto do 
plano de manejo foi previsto ou identificado (quem ganha 
e quem perde com a adoção do plano de manejo)? 

14. Houve proposição de medidas mitigadoras para as 
propostas de longo, médio e curto prazo? A avaliação em 
cascata contribuiu para a elaboração de termos de 
referência de EIAs? 

Produtos finais 

15. O relatório ambiental fornece todas as informações 
requeridas pela Diretiva Europeia (2001/42/CE), 
Protocolo da UNECE e Therivel (2004)? 

16. Existe um plano de implementação junto ao relatório que 
fornece diretrizes para a implementação do plano de 
manejo (ações que precisam ser realizadas, as orientações 
a serem escritas, medidas mitigadoras que precisam ser 
implementadas e as ações que devem ser monitoradas)? 

Decisão 

17. Quais foram os momentos de consulta pública dos 
relatórios ambientais dos planos de manejo? 

18. As informações previstas no artigo 9º da Diretiva 
Europeia 2001/42/CE são disponibilizadas para o público 
e autoridades? 

Monitoramento 

19. Como o sistema de monitoramento da AAE está 
estruturado? Os efeitos ambientais adversos da 
implementação dos planos de manejo são acompanhados? 
É possível verificar a evolução da qualidade ambiental e o 
desempenho dos planos de manejo com o sistema de 
monitoramento proposto pela AAE? 

Revisão 
20. O follow-up da AAE promove uma gestão adaptativa com 

intuito de fornecer suporte e subsídios para a revisão do 
plano de manejo? 

Cada critério de avaliação é avaliado por meio de uma escala onde a melhor 

situação é considerada pela letra “A” e a pior situação pela letra “G”, como apresentado 

no Quadro 3.  
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Quadro 3. Escala utilizada para avaliar os critérios de avaliação de cada caso.  

A Muito bem realizado sem omissões importantes. 

B 
Realizado de maneira satisfatória e completa com apenas algumas omissões ou 
inadequações. 

C É considerado apenas satisfatório apesar de algumas omissões e inadequações.  

D 
Indica que partes estão bem realizadas, mas como um todo está insatisfatório por conta de 
omissões e inadequações.  

E Não é satisfatório, revelando omissões ou inadequações significantes. 

F É muito insatisfatório com tarefas importantes realizadas de maneira pobre. 

G Nenhuma tarefa realizada. 

n/a Não aplicável. 

? Não está claro. 

No intuito de evitar que os critérios de avaliação sejam avaliados de maneira 

desuniforme, as respostas a estes critérios, verificadas por meio da análise documental, 

foram avaliadas simultaneamente para cada caso.  

Após avaliar os critérios de avaliação, cada seção de análise é avaliada (com a 

escala apresentada no Quadro 3). Esta avaliação é qualitativa, para tanto, a articulação 

entre os critérios de avaliação é considerada para analisar se o propósito de cada seção é 

realizado sem omissões importantes (a melhor situação) ou nenhuma tarefa é realizada 

(pior situação).    

4.1. Seleção dos casos para estudo 

Para a seleção dos casos avaliados neste estudo, foram selecionadas áreas 

protegidas da categoria V, cujos planos de manejo foram submetidos ao processo de 

avaliação da AAE.  

Três países apresentam práticas onde a AAE é aplicada no contexto das áreas 

protegidas, a saber: o Canadá, a Escócia e a África do Sul (LEMOS; FISCHER; 

SOUZA, 2012; NOBLE, 2003; STOCKDALE; BARKER, 2009). No Canadá, os 

relatórios ambientais das AAEs não são públicos (NOBLE, 2003), por conta disso, não 

é possível analisar os casos deste país. Na África do Sul, a AAE não é consolidada e 

esta é realizada de maneira voluntária (RETIEF, 2006). Além disso, o único caso 

verificado onde a AAE é aplicada ao contexto de áreas protegidas é para um Projeto de 

expansão do Parque Nacional Elefante Addo. Contudo, esta área protegida não se 

enquadra na categoria V da IUCN, portanto, não cumpre os critérios definidos para 
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fazer parte do escopo de análise desta tese. A Escócia apresenta uma legislação 

específica para a avaliação de impactos ambientais para determinados Planos e 

Programas (Environmental Impact Assessment – Scotland – Regulation 2002). Esta 

legislação segue as mesmas diretrizes da Diretiva Europeia (2001/42/CE) e define que 

todos os planos e programas empreendidos no território da Escócia devem ser 

submetidos à AAE (STOCKDALE; BARKER, 2009). Em virtude desta legislação, os 

planos referentes às áreas protegidas deste país são avaliados pela AAE. 

Os Parques Nacionais na Escócia são estabelecidos por meio da seguinte 

legislação: National Parks (Scotland) Act 2000. A partir desta Lei dois Parques na 

Escócia da categoria V da IUCN foram estabelecidos, a saber: O Parque Nacional Loch 

Lomond & Trossachs em 2002 e o Parque Nacional Cairngorms em 2003 (a Figura 11 

mostra a localização destes dois parques na Escócia). De acordo com esta Lei, onde um 

parque é designado, uma Autoridade do Parque Nacional é estabelecida. Tal Autoridade 

é a responsável por desenvolver o plano de manejo da área protegida, propondo 

orientações para que os objetivos da Lei sejam alcançados. Assim, os Parques da 

Escócia apresentam quatro principais objetivos:  

 Promover a conservação e a valorização do patrimônio natural e cultural; 

 Promover o uso sustentável dos recursos naturais; 

 Promover a compreensão e apreciação das qualidades naturais do parque 

pelo público; 

 Promover o desenvolvimento social e econômico sustentáveis das 

comunidades que residem nos parques. 

Neste sentido, os Parques Nacionais na Escócia são desenvolvidos com o 

objetivo de balancear a conservação com o desenvolvimento local. Assim, os parques na 

Escócia estão de acordo com os princípios estabelecidos pela categoria V a IUCN: 

“A interação entre as pessoas e a natureza ao longo do tempo tem 
produzido distintas características com valores significativos no que diz 
respeito aos aspectos estéticos, ecológicos e culturais, e frequentemente com 
alta diversidade biológica.” (PHILLIPS, 2002). 
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Neste contexto, os dois parques são selecionados para a avaliação dos critérios 

de avaliação propostos por esta pesquisa. Sendo assim, os planos desenvolvidos como 

produto do processo de planejamento destes dois parques compõem os oito casos 

avaliados.  

O Quadro 4 apresenta os planos referentes aos Parques Nacionais Cairngorms e 

Loch Lomond & Trossachs, que direcionam o manejo destas áreas protegidas.  

Quadro 4. Apresentação dos oito casos internacionais, objetos de análise da presente 
pesquisa. 

Casos internacionais 
Parque Nacional Cairngorms 

Cairngorms National Park Plan (2007–2012) 
Cairngorms National Park Plan (2012-2017) 
Cairngorms National Park Local Plan 
Cairngorms National Park Local Development Plan; 
Water resources Supplementary Planning Guidance 

Parque Nacional Loch Lomond & Trossachs 
Loch Lomond & The Trossachs National Park Plan (2007-2012) 
Loch Lomond & The Trossachs National Park Local Plan (2010 - 2015) 
Loch Lomond & The Trossachs Park Partnership Plan (2012 - 2017) 

 

 

 

 

Figura 11. Localização dos Parques Nacionais Cairngorm e Loch Lomond 
& Trossachs na Escócia por CNPA (2006a). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A seguir cada fase do processo de planejamento, as questões e/ou observações 

que antecedem o processo de planejamento e os produtos resultantes do planejamento 

são discutidos. 

Em um primeiro momento, as discussões avaliam o potencial teórico das 

contribuições da AAE para os planos de manejo de áreas protegidas da categoria V e 

embasam os critérios de avaliação dos casos. Com base nestes critérios de avaliação, os 

casos são avaliados. A avaliação dos casos é realizada para discutir como a prática tem 

incorporado os conceitos aprendidos com as referências teóricas sobre a AAE. A partir 

deste arcabouço teórico e prático que é verificado como a prática da AAE tem 

contribuído para os planos de manejo da categoria V avaliados nesta pesquisa.  

5.1. Observações e/ou questões anteriores ao processo de planejamento 

Uma primeira questão que antecede a discussão de uma AAE é o fato se o plano 

ou o programa em analise deve ser ou não submetido a avaliação da AAE. Com relação 

à necessidade ou não de uma AAE no contexto dos planos de manejo das áreas 

protegidas da categoria V, cabe ressaltar um aspecto importante: os planos de manejo da 

categoria V (no caso do Brasil, as Áreas de Proteção Ambiental) podem influenciar 

níveis mais baixos de tomada de decisão, como a formulação de programas ou até 

requerimentos para projetos com ações direcionadas para o ordenamento do território 

(PHILLIPS, 2002). Em concordância com a Diretiva Europeia (2001/42/CE) e com o 

Protocolo da UNECE, a AAE deve ser aplicada para as ações estratégicas relacionadas 

ao ordenamento do território, que é uma característica dos planos de manejo desta 

categoria, e para ações estratégicas com influência em outros planos e programas, 

incluindo os inseridos em uma mesma hierarquia. Portanto, se no Brasil a AAE fosse 

regulamentada, esta deveria ser aplicada na elaboração dos planos de manejo de áreas 

protegidas da categoria V, ou seja, para os planos de manejo das Áreas de Proteção 

Ambiental.  

Definido a necessidade da AAE como instrumento de avaliação dos planos de 

manejo das áreas protegidas da categoria V, um ponto central para dar início a processo 

da AAE é verificar o momento em que a AAE vai ser desenvolvida e quem vai 
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desenvolver a AAE e os planos de manejo. Portanto, o primeiro critério de avaliação é: 

Em que momento a AAE foi desenvolvida (antes, durante ou depois da elaboração do 

plano de manejo)? Quem desenvolveu a AAE e o Plano de manejo?  

No Quadro 5 é apresentada uma comparação da avaliação dos casos analisados 

sobre este critério de avaliação.  

Quadro 5. Comparação das avaliações dos casos sobre o critério de avaliação: Em que 
momento a AAE foi desenvolvida (antes, durante ou depois da elaboração do plano de 
manejo)? Quem desenvolveu a AAE e o Plano de maneio? 

Planos referentes ao Parque Nacional Cairngorms 
Planos referentes ao Parque Nacional 

Loch Lomond & The Trossachs 
1. CNPP 

2007-
2012 

2. CNPP 
2012-
2017 

3. 
CNPLP 

2008 

4. 
PNCLDP 

2013 

5. 
WRSGP 

2010 

6. LLTNPP 
2007-2012 

7. LLTNPLP 
2010-2015 

8. LLTNPPP 
2012-2017 

A A A A A C A A 
Legenda: 1. Cairngorms National Park Plan (2007 – 2012); 2. Cairngorms National Park Plan (2012-
2017); 3. Cairngorms National Park Local Plan; 4. Cairngorms National Park Local Development Plan; 5. 
Water resources Supplementary Planning Guidance; 6. Loch Lomond & The Trossachs National Park 
Plan – (2007-2012); 7. Loch Lomond & The Trossachs National Park Local Plan (2010 - 2015); 8. Loch 
Lomond & The Trossachs Park Partnership Plan (2012 - 2017).  
Sobre as escalas de avaliação: A - Muito bem realizado sem omissões importantes; B - Realizado de 
maneira satisfatória e completa com apenas algumas omissões ou inadequações; C - É considerado 
apenas satisfatório apesar de algumas omissões e inadequações; D - Indica que partes estão bem 
realizadas, mas como um todo está insatisfatório por conta de omissões e inadequações; E - Não é 
satisfatório, revelando omissões ou inadequações significantes; F - É muito insatisfatório com tarefas 
importantes realizadas de maneira pobre; G - Nenhuma tarefa realizada. 

Ao analisar as informações apresentadas no Quadro 5 é constatado que este 

critério de avaliação apresentou um resultado uniforme entre os casos internacionais 

avaliados. A maioria dos casos analisados responde de maneira satisfatória aos critérios 

avaliados, com a exceção do caso 6. 

Nos casos avaliados, a AAE e a ação estratégica são desenvolvidas pela mesma 

equipe, sendo uma prática importante para que as recomendações da AAE sejam 

incorporadas na ação estratégica (THERIVEL, 2004; ODPM, 2005; PARTIDÁRIO, 

2007b). Para Therivel (2004), ODPM (2005) e Fischer (2010) quando o processo da 

AAE é desenvolvido pelos próprios tomadores de decisão, existem maiores chances dos 

resultados obtidos pela AAE serem incorporados no desenho final da ação estratégica.  

Com relação ao momento em que a AAE foi integrada ao processo de 

elaboração das ações estratégicas, sete dos oito casos iniciaram os processos de 

elaboração da AAE e da ação estratégica concomitantemente, a exceção refere-se ao 



84 

Plano do Parque Nacional Loch Lomond & The Trossachs de 2007 a 2012 (caso 6 no 

Quadro 5). Neste caso, a AAE foi desenvolvida depois da elaboração do Plano do 

Parque Nacional Loch Lomond & The Trossachs (2007-2012), porém antes deste ser 

aprovado (LLTNPA, 2006). O fato de ter iniciado a AAE antes da aprovação do plano 

possibilitou algumas alterações no Plano do Parque Nacional Loch Lomond & The 

Trossachs (2007-2012). Contudo, aspectos como ponderação de alternativas não foi 

possível discutir porque as opções de desenvolvimento do Plano já estavam definidas 

(LLTNPA, 2006). A justificativa do relatório ambiental para o retardo na elaboração da 

AAE foi devido à AAE ter sido regulamentada na Escócia depois do início da 

elaboração do Plano do Parque Nacional Loch Lomond & The Trossachs (2007-2012). 

Assim, a avaliação do plano pela AAE foi voluntária (LLTNPA, 2006). 

A definição de como será a articulação da AAE com a ação estratégica é crucial 

para ampliar o potencial de contribuição da AAE para os planos de manejo. Neste 

contexto, a Therivel (2004), ODPM (2005), Fischer (2007), Fischer (2010) ressaltam 

aspectos importantes para a boa prática da AAE. Por exemplo, a necessidade de 

integração do processo de planejamento da ação estratégica com o processo de 

avaliação, uma vez que muitos benefícios da AAE são perdidos quando os processos 

são desenvolvidos por fluxo de trabalho diferente ou por órgãos independentes. Outro 

aspecto importante é quando a AAE é desenvolvida depois da aprovação da ação 

estratégica. Neste caso, poucas alterações na ação podem ser efetivamente realizadas, 

como identificado por Fischer (2010).   

A Figura 12 apresenta um exemplo de como acorreu à articulação da AAE com 

Plano Local do Parque Nacional Loch Lomond & The Trossachs (2010 - 2015), o caso 

7. O processo de elaboração do Plano Local iniciou em 2008 com um relatório sobre as 

questões principais do Plano Local, que foi enviado para consulta às autoridades e ao 

público junto com o primeiro relatório ambiental da AAE. Os resultados da consulta 

foram considerados e uma nova versão revisada do Plano Local e do Relatório 

ambiental foi disponibilizada para consulta pública em 2010. Após o segundo momento 

de consulta, poucas alterações foram sugeridas. Em 2011, o relatório ambiental e o 

Plano Local são novamente publicados com as alterações propostas (LLTNPA, 2011). 
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Figura 12. Diagrama do processo da AAE com o do Plano Local do Parque Nacional Loch Lomond & 
The Trossachs (2010 - 2015). Fonte: LLTNPA, 2011. 
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5.2. Formulação de objetivos 

Os critérios de avaliação identificados para avaliar a formulação dos objetivos 

dos casos observam as questões sobre a integração dos objetivos ambientais, sociais e 

econômicos das AAEs para verificar se os planos de manejo observam questões 

relacionadas à sustentabilidade; a influência das AAEs sobre as visões dos planos de 

manejo; os aspectos considerados para definir os objetivos das AAEs, bem como, a 

articulação destes objetivos com a base de dados; e a articulação das etapas do processo 

da AAE e a integração com o plano de manejo, o que inclui também uma perspectiva 

para a gestão adaptativa.  

A seguir cada critério de avaliação correspondente a etapa do processo 

formulação se objetivos é discutido em subitens desta seção.  

5.2.1. Os objetivos ambientais, sociais e econômicos da AAE e a avaliação da 
sustentabilidade dos objetivos dos planos de manejo. 

Uma área protegida onde as pessoas vivem e trabalham, a avaliação dos aspectos 

econômicos e sociais é fundamental para compreender as tendências econômicas e 

sociais da área protegida e agir de modo proativo contra possíveis impactos ambientais. 

A IUCN destaca que os objetivos dos planos de manejo da área protegida da 

categoria V devem observar a sustentabilidade, com ações de proteção ambiental, 

desenvolvimento econômico e social (PHILLIPS, 2002).   

Neste contexto, a AAE traz uma importante contribuição para atender os 

requerimentos das IUCN, que é auxiliar na formulação de objetivos dos planos de 

manejo sejam mais sustentáveis. Para tanto, a AAE precisa contemplar em seus 

objetivos questões relacionadas com os temas ambiental, social e econômico. Com isso, 

a AAE auxilia a observar questões relacionadas à sustentabilidade por meio da 

avaliação dos objetivos do plano de manejo.  

Ao considerar estes aspectos, o critério de avaliação a ser verificado nos casos é: 

Os objetivos da AAE abordam aspectos social, econômico e ambiental? Estes objetivos 

são integrados? A partir dos objetivos da AAE foi possível verificar ou evidenciar as 

questões relacionadas à sustentabilidade no plano de manejo?  
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O Quadro 6 apresenta os resultados da avaliação dos casos sobre este critério de 

avaliação. 

Quadro 6. Comparação das avaliações dos casos sobre os critérios de avaliação: Os 
objetivos da AAE abordam aspectos social, econômico e ambiental? Estes objetivos são 
integrados? A partir dos objetivos da AAE foi possível verificar ou evidenciar as 
questões relacionadas à sustentabilidade no plano de manejo?3 

Planos referentes ao Parque Nacional Cairngorms 
Planos referentes ao Parque Nacional 

Loch Lomond & The Trossachs 
1. CNPP 

2007-
2012 

2. CNPP 
2012-
2017 

3. 
CNPLP 

2008 

4. 
PNCLDP 

2013 

5. 
WRSGP 

2010 

6. LLTNPP 
2007-2012 

7. LLTNPLP 
2010-2015 

8. LLTNPPP 
2012-2017 

D A D A C D D C 
Legenda: 1. Cairngorms National Park Plan (2007 – 2012); 2. Cairngorms National Park Plan (2012-
2017); 3. Cairngorms National Park Local Plan; 4. Cairngorms National Park Local Development Plan; 5. 
Water resources Supplementary Planning Guidance; 6. Loch Lomond & The Trossachs National Park 
Plan – (2007-2012); 7. Loch Lomond & The Trossachs National Park Local Plan (2010 - 2015); 8. Loch 
Lomond & The Trossachs Park Partnership Plan (2012 - 2017).  
Sobre as escalas de avaliação: A - Muito bem realizado sem omissões importantes; B - Realizado de 
maneira satisfatória e completa com apenas algumas omissões ou inadequações; C - É considerado 
apenas satisfatório apesar de algumas omissões e inadequações; D - Indica que partes estão bem 
realizadas, mas como um todo está insatisfatório por conta de omissões e inadequações; E - Não é 
satisfatório, revelando omissões ou inadequações significantes; F - É muito insatisfatório com tarefas 
importantes realizadas de maneira pobre; G - Nenhuma tarefa realizada. 

Nos resultados apresentados no Quadro 6, as AAEs que obtiveram a nota D 

(número 1, 3, 6, 7) nas respectivas avaliações, foram devido ao fato da não observação 

de fatores econômicos pelos objetivos da AAE. Portanto, estes casos não evidenciaram 

questões relacionadas aos três pilares da sustentabilidade (CNPA, 2006a; 2007b; 

LLTNPA, 2006; 2011). Os casos 5 e 8 apesar dos objetivos da AAE ter o foco na 

questão ambiental, a base de dados traz elementos para a avaliação sobre os aspectos 

sociais e econômicos. Os casos 2 e 4 obtiveram a melhor nota.   

Os casos 2 e 4 utilizaram os mesmos objetivos nas respectivas AAEs. Os 

objetivos da AAE foram formulados com base nos problemas ambientais, nas 

oportunidades e em alguns objetivos ambientais chaves para cada ecossistema presente 

no Parque. Assim, a AAE apresentou nove questões/objetivos, sendo estas sobre os 

seguintes temas: agricultura sustentável, produção sustentável da madeira, fornecimento 

e armazenamento de água, diversidade biológica, gases do efeito estufa, eficiência e 

                                                

3 Informações adicionais  sobre os casos avaliados são descritas no Apêndice 2 (pag. 363).  
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desperdício energético, atividades físicas/estilos de vida saudável, paisagem e 

patrimônio cultural (CNPA, 2011; 2013).  

Os objetivos da AAE consideram a interação entre os fatores ambientais, 

econômicos e sociais. Quando estes objetivos são confrontados com as propostas do 

plano de manejo, pouco impacto negativo e poucos conflitos são identificados. A 

maioria dos impactos encontrados é de natureza positiva. O relatório ambiental destaca 

que isto ocorre devido às propostas do plano de manejo já considerarem na sua 

formulação os aspectos ambientais, sociais e econômicos (CNPA, 2011). Assim, com 

base na avaliação da AAE pode-se identificar que a proposta do plano de manejo 

permeia os três pilares da sustentabilidade. Além disso, nos objetivos econômicos e 

sociais da AAE, as questões ambientais são inseridas.  

A avaliação dos casos mostram que para a AAE avaliar as questões relacionadas 

a sustentabilidade dos objetivos dos planos de manejo é fundamental que os objetivos 

da AAE abordem aspectos sociais, ambientais e econômicos de maneira integrada e não 

somente a questão ambiental. Ao considerar o resultado dos casos apresentados, 

verificou-se que quando os objetivos da AAE são exclusivamente ambientais, não é 

possível avaliar os ganhos da implementação dos planos de manejo para o bem-estar 

social e econômico, pois o foco é dado para as questões ambientais. 

Sobre este assunto, é importante destacar que a avaliação da AAE pode 

considerar questões sociais, econômicas e ambientais de maneira integrada ou avaliar 

somente a questão ambiental. Therivel (2004) discute estas duas abordagens e levanta 

pontos importantes a serem ponderados. Um ponto negativo da abordagem integrada é 

que há a possibilidade das questões ambientais serem marginalizadas pelas questões 

sociais e econômicas. Por outro lado, a questão ambiental, quando avaliada 

desassociada das questões sociais e econômicas, se apresenta de maneira mais robusta e 

completa. Em contrapartida, torna-se mais difícil integrar as considerações da avaliação 

ambiental na tomada de decisão com as questões sociais e econômicas, sendo vista 

como um assunto que restringe as aspirações econômicas e socais. Assim, em 

concordância com Therivel (2004), uma avaliação integrada permite decisões mais 

transparentes e auxilia a identificar soluções ou estratégias (win-win-win) que interajam 

com as três dimensões, contribuindo para a formulação de planos de manejo mais 

sustentáveis. Sobre este contexto, Fischer e Gazzola (2006) em um levantamento da 
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literatura sobre critérios de efetividade da AAE, ressaltam que a AAE deveria 

considerar além de questões ambientais, aspectos sociais e econômicos. Partidário 

(2007b) e Fischer (2007) também corroboram com esta perspectiva integrada da AAE.  

É importante ressaltar que esta categoria de área protegida tem o foco na 

interação do homem com a natureza, entendendo o homem como um valor fundamental 

nesta relação (PHILLIPS, 2002). Contudo, os casos seguem o Princípio Sandford. Este 

princípio orienta a decisão onde houver conflito das ações ambientais com as ações 

sociais e econômicas sem a possibilidade de conciliação, sendo dada sempre a 

prioridade para a questão ambiental. Esta perspectiva ajuda a garantir a prioridade da 

variável ambiental quando esta é avaliada em uma abordagem integrada com elementos 

sociais e econômicos.  

Neste contexto, verifica-se que quando a avaliação da AAE é unilateral (só 

avalia um segmento) não é possível avaliar de que maneira ações ambientais podem 

impactar atividades sociais e econômicas. Às vezes uma ação ambiental muito restritiva 

pode inviabilizar uma atividade econômica desenvolvida há anos. Com uma avaliação 

multilateral (ambiental, social e econômica) existe a possibilidade de discutir estes 

conflitos e tentar ponderar a relação do homem com a natureza, objetivo da categoria da 

área protegida em questão.  

Como exemplo desta discussão, no caso de número 8, existe um conflito sem 

avaliação. Na base de dados do relatório ambiental é mencionada a importância da 

diversificação da economia rural para o Parque Loch Lomond & The Trossachs e que o 

turismo tem exercido forte pressão sobre as economias tradicionais. Por outro lado, o 

plano do Parque incentiva a diversificação rural e o turismo, mas nenhuma medida é 

discutida ou avaliada para compatibilizar os conflitos potenciais entre estas duas ações 

(LLTNPP, 2012). Como a AAE deste plano não pondera objetivos econômicos, esta não 

consegue avaliar esta situação, tão pouco propor medidas para minimizar o impacto das 

ações conflitantes. 

5.2.2. A influência das AAEs sobre as visões dos planos de manejo 

Os objetivos da AAE desempenham uma função fundamental na orientação de 

todo o processo de avaliação por serem responsáveis em avaliar os objetivos da ação 

estratégica. Os indicadores dos objetivos da AAE auxiliam a monitorar de que forma 
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(positiva ou negativa) os objetivos do plano de manejo afetam os objetivos da AAE. A 

partir desta avaliação, os objetivos do plano de manejo podem ser modificados para 

minimizar os impactos negativos de maneira proativa (THERIVEL, 2004; FISCHER E 

GAZZOLA, 2006, FISCHER 2007; PARTIDÁRIO, 2007a). Assim, a AAE a partir dos 

seus objetivos avalia o impacto da visão e/ou objetivos dos planos de manejo e auxilia a 

reformular as ações do plano para obter um resultado com um mínimo de impacto 

ambiental negativo e o máximo de impacto ambiental positivo.  

Neste contexto, o critério de avaliação avaliado: se a visão e/ou os objetivos do 

plano de manejo são influenciados pela avaliação dos objetivos da AAE?  

O Quadro 7 mostra os resultados da avaliação dos casos sobre este critério de 

avaliação. 

Quadro 7. Comparação das avaliações dos casos sobre o critério de avaliação: a visão 
e/ou os objetivos do plano de manejo são influenciados pela avaliação dos objetivos da 
AAE? 

Planos referentes ao Parque Nacional Cairngorms 
Planos referentes ao Parque Nacional 

Loch Lomond & The Trossachs 
1. CNPP 

2007-
2012 

2. CNPP 
2012-
2017 

3. 
CNPLP 

2008 

4. 
PNCLDP 

2013 

5. 
WRSGP 

2010 

6. LLTNPP 
2007-2012 

7. LLTNPLP 
2010-2015 

8. LLTNPPP 
2012-2017 

A A A A A A A A 
Legenda: 1. Cairngorms National Park Plan (2007 – 2012); 2. Cairngorms National Park Plan (2012-
2017); 3. Cairngorms National Park Local Plan; 4. Cairngorms National Park Local Development Plan; 5. 
Water resources Supplementary Planning Guidance; 6. Loch Lomond & The Trossachs National Park 
Plan – (2007-2012); 7. Loch Lomond & The Trossachs National Park Local Plan (2010 - 2015); 8. Loch 
Lomond & The Trossachs Park Partnership Plan (2012 - 2017).  
Sobre as escalas de avaliação: A - Muito bem realizado sem omissões importantes; B - Realizado de 
maneira satisfatória e completa com apenas algumas omissões ou inadequações; C - É considerado 
apenas satisfatório apesar de algumas omissões e inadequações; D - Indica que partes estão bem 
realizadas, mas como um todo está insatisfatório por conta de omissões e inadequações; E - Não é 
satisfatório, revelando omissões ou inadequações significantes; F - É muito insatisfatório com tarefas 
importantes realizadas de maneira pobre; G - Nenhuma tarefa realizada. 

De maneira geral, os planos analisados sofreram alguma alteração devido à 

avaliação dos objetivos da AAE. Como resultado disto, os relatórios ambientais (CPNA 

2006a; 2005; 2011; 2013; LLTNPA, 2006; 2011; 2012) destacam modificações 

realizadas nos objetivos e nas ações que foram incorporadas nos planos de manejo para 

reduzir impactos negativos e otimizar os positivos.   

No caso 2, as principais alterações foram nas políticas prioritárias, que 

apresentaram um maior detalhamento, e os objetivos de curto prazo foram reformulados 
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(CPNA, 2011). No caso 3, a AAE tem auxiliado a redefinir o plano por meio de uma 

avaliação de impactos sistemática (CPNA, 2007b).   

No relatório ambiental do caso 7, a AAE é considerada a parte central do 

processo de desenvolvimento do Plano Local do Parque Nacional Loch Lomond & The 

Trossachs (LLTNPA, 2011). Neste caso, a partir da avaliação da AAE, os locais 

propostos para futuros desenvolvimentos foram revisados, alguns foram excluídos e 

outros redefinidos os limites. Por fim propostas de medidas mitigadoras foram 

identificadas para minimizar os efeitos negativos do desenvolvimento (LLTNPA, 2011).  

O caso 8, o Plano Parque Nacional Loch Lomond & The Trossachs (2012-2017), 

tem o foco no desenvolvimento sustentável do Parque. O plano promove um nível 

apropriado de crescimento e desenvolvimento econômico dentro dos limites ambientais 

do Parque. A AAE mostrou que os impactos ambientais negativos decorrentes da 

implementação do plano são improváveis, pois objetivos ambientais são incorporados 

dentro de cada política para assegurar, na medida do possível, que as atividades não 

causem impactos ambientais negativos no estoque ambiental do Parque.  

O único caso que não houve necessidade de alteração nos objetivos foi o caso 5, 

Planejamento suplementar para os Recursos Hídricos. Apesar disso, a AAE auxiliou a 

promover uma avaliação sistemática dos fatores ambientais e de alguns aspectos sociais 

e econômicos e registrou os resultados dos efeitos previstos por meio de um processo 

transparente (CPNA, 2010). 

Os resultados apresentados na avaliação dos casos corroboram com a percepção 

dos autores Therivel (2004), Fischer e Gazzola (2006), Fischer (2007), Partidário 

(2007a) de que por meio da avaliação dos objetivos da AAE os objetivos dos planos de 

manejo são modificados para minimizar os impactos negativos e otimizar os impactos 

positivos.  

É importante destacar que para obter os resultados expostos, é imprescindível 

que o processo da AAE seja integrado com o processo de elaboração do plano, no 

intuito, de que as considerações ambientais, sociais e econômicas sejam parte integral 

das políticas, ações e metas do plano. Esta integração foi verificada nos casos avaliados.  

O fato dos processos das AAEs e dos planos terem iniciados juntos permitiu identificar 
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as implicações no ambiente proveniente das políticas e das propostas do plano ainda nos 

estágios iniciais. Como os planos estavam em processo de elaboração, a avaliação da 

AAE foi imprescindível para modificar as ações dos planos, como previsto por Therivel 

(2004), ODPM (2005) Fischer (2007).  

5.2.3. Aspectos considerados para definir os objetivos das AAEs e a articulação 
destes objetivos com a base de dados da AAE. 

Para que os objetivos da AAE exerçam uma adequada influência nos objetivos 

dos planos de manejo, os objetivos da AAE precisam representar a realidade da área 

protegida com os problemas ambientais, questões relacionadas à proteção ambiental e 

aos aspectos sociais e econômicos. Os objetivos da AAE quando formulados com base 

em questões ambientais/sustentabilidade (chaves) e em problemas identificados pela 

base de dados, auxiliam a avaliar de que maneira a visão e/ou os objetivos do plano de 

manejo podem interferir nestas questões ambientais/sustentabilidade e nos problemas 

ambientais identificados na base de dados da AAE. Com isso, dependendo do resultado 

da avaliação da AAE, a visão e os objetivos do plano de manejo podem ser 

modificados. 

Com relação sobre o que considerar para definir os objetivos da AAE, Therivel 

(2004) recomenda observar os problemas e as visões ambientais da área de estudo para 

definir os objetivos, indicadores e metas da AAE. Fischer (2007) destaca que os 

objetivos da AAE devem ser claros para promover um sistema de valor comum para 

orientar toda a ação da AAE. Retief (2006) ressalta a importância de considerar 

questões relacionadas à sustentabilidade nos objetivos da AAE, sendo considerado pelo 

autor um critério de qualidade para avaliar as AAEs. 

Portanto, a formulação dos objetivos da AAE é essencial para a qualidade da 

avaliação dos objetivos dos planos de manejo. Considerando isso, o critério de 

avaliação a ser verificado nos casos é: se para definir os objetivos da AAE foram 

consideradas questões ambientais/sustentabilidade e os problemas ambientais? Se com 

isso, foi possível verificar como a visão e/ou objetivos do plano de manejo interferem 

nos objetivos e na base de dados da AAE (nos problemas ambientais e nas questões de 

sustentabilidade)? O Quadro 8 mostra o resultado da avaliação dos casos sobre este 

critério de avaliação. 
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Quadro 8. Comparação das avaliações dos casos sobre o critério de avaliação: Para 
definir os objetivos da AAE foram consideradas questões ambientais/sustentabilidade e 
os problemas ambientais? Se com isso, foi possível verificar como a visão e/ou 
objetivos do plano de manejo interferem nos objetivos e na base de dados da AAE (nos 
problemas ambientais e nas questões de sustentabilidade)?4 

Planos referentes ao Parque Nacional Cairngorms 
Planos referentes ao Parque Nacional 

Loch Lomond & The Trossachs 
1. CNPP 

2007-
2012 

2. CNPP 
2012-
2017 

3. 
CNPLP 

2008 

4. 
PNCLDP 

2013 

5. 
WRSGP 

2010 

6. LLTNPP 
2007-2012 

7. LLTNPLP 
2010-2015 

8. LLTNPPP 
2012-2017 

D C D C D C C B 
Legenda: 1. Cairngorms National Park Plan (2007 – 2012); 2. Cairngorms National Park Plan (2012-
2017); 3. Cairngorms National Park Local Plan; 4. Cairngorms National Park Local Development Plan; 5. 
Water resources Supplementary Planning Guidance; 6. Loch Lomond & The Trossachs National Park 
Plan – (2007-2012); 7. Loch Lomond & The Trossachs National Park Local Plan (2010 - 2015); 8. Loch 
Lomond & The Trossachs Park Partnership Plan (2012 - 2017).  
Sobre as escalas de avaliação: A - Muito bem realizado sem omissões importantes; B - Realizado de 
maneira satisfatória e completa com apenas algumas omissões ou inadequações; C - É considerado 
apenas satisfatório apesar de algumas omissões e inadequações; D - Indica que partes estão bem 
realizadas, mas como um todo está insatisfatório por conta de omissões e inadequações; E - Não é 
satisfatório, revelando omissões ou inadequações significantes; F - É muito insatisfatório com tarefas 
importantes realizadas de maneira pobre; G - Nenhuma tarefa realizada. 

Os casos que melhor cumpriram com os critérios avaliados foram os 2, 4, 6, 7 e 

8.  Dois aspectos destacaram estes casos dos demais: a consideração de questões 

relacionadas à sustentabilidade (ambientais, sociais e econômicas) nos objetivos da 

AAE; e a verificação da interferência dos objetivos dos planos de manejo na base de 

dados da AAE. 

Sobre a consideração de questões relacionadas à sustentabilidade nos objetivos 

da AAE, os casos 2 e 4 obtiveram melhor desempenho. Como exemplo, pode-se 

destacar o caso 4, que para formular os objetivos da AAE foram consideradas as 

oportunidades, as questões ambientais/sustentabilidade e dos problemas ambientais 

(identificadas na base de dados da AAE).  Neste caso, um dos objetivos da AAE é sobre 

a produção agrícola do Parque, um problema identificado é a perda de produtividade 

agrícola para outros usos e uma oportunidade verificada está relacionada aos benefícios 

da produção de produtos agrícolas locais. Assim, ao considerar o problema e a 

oportunidade, o objetivo da AAE avalia se o Plano Local do Parque Nacional 

Cairngorms irá manter ou melhorar a habilidade das fazendas do Parque em produzir 

alimentos de alta qualidade de maneira sustentável (CNPA, 2013). 

                                                

4 Informações adicionais  sobre os casos avaliados são descritas no Apêndice 2 (pag.: 365).  
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A partir do momento que os objetivos da AAE consideram as questões 

ambientais/sustentabilidade e os problemas ambientais importantes para a área 

protegida, é possível avaliar como as ações do plano de manejo podem impactar as 

questões ambientais importantes para a área ou se estas ações auxiliaram ou não na 

resolução dos problemas identificados pela base de dados da AAE (THERIVEL, 2004, 

RETIEF, 2006).  

Após avaliar os impactos nos objetivos da AAE, é fundamental verificar o 

impacto da implementação do plano de manejo na base de dados da AAE para prever 

como será o cenário futuro das questões ambientais/sustentabilidade e dos problemas 

ambientais identificados (FISCHER, 2007). Apesar dos casos do Parque Nacional 

Cairngorms não terem realizado esta avaliação de maneira direta e sistemática, com 

base na descrição dos impactos nos objetivos da AAE, é possível identificar alterações 

na base de dados da AAE (CPNA 2006a; 2007b; 2010; 2011; 2013). Como exemplo, no 

caso 3 é proposto o aumento de moradias em povoados localizados na mesma bacia 

hidrográfica, o que pode interferir na qualidade das águas. Segundo a base dados da 

AAE deste plano, 90% dos rios do Parque apresentam uma qualidade considerada muito 

boa ou boa. Assim, uma das metas da AAE é manter a qualidade dos rios. Portanto, esta 

ação terá um impacto direto na base de dados da AAE. Apesar de este impacto não ser 

avaliado diretamente junto a base de dados da AAE, o impacto é identificado e uma 

avaliação mais específica é requerida para verificar o quanto este novo desenvolvimento 

poderá afetar a qualidade das águas no Parque (CPNA, 2007b).    

Contudo, a interferência dos objetivos dos planos de manejo nas de dados das 

AAEs foi melhor avaliada pelo caso 8 o caso. Neste caso, a avaliação das ações do 

plano sobre a base de dados foi apresentada na sistematização dos impactos 

cumulativos, onde cada tópico da base de dados foi analisado em relação à influência 

das ações do plano de manejo (LLTNPA, 2013). Nesta avaliação da base de dados, 

faltou o estabelecimento de indicadores e metas para acompanhar no monitoramento 

como as alterações no estoque ambiental serão alteradas com a implementação do 

Plano. 

Assim, de acordo com os resultados e as discussões apresentadas é possível 

identificar importantes contribuições da AAE para os planos de manejo, que são: a 

avaliação das ações dos planos de manejo com relação à sustentabilidade e a avaliação 
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sobre como o estoque ambiental (base de dados da AAE) responde às ações do plano de 

manejo, conforme requerido pela IUCN (PHILLIPS, 2002).   

5.2.4. Articulação das etapas do processo da AAE e a integração com o plano de 
manejo com a perspectiva da gestão adaptativa. 

A integração entre as etapas do planejamento é importante para que o processo 

da AAE seja interativo e fortaleça o ciclo do planejamento. O planejamento não é 

finalizado com um produto. Os produtos obtidos em um processo de planejamento 

iniciam um novo ciclo de planejamento. Neste aspecto, Partidário (1999) destaca o 

processo de planejamento como um processo contínuo e sistemático, onde o início deste 

processo é a formulação dos objetivos e, o final de um ciclo, corresponde à revisão de 

um plano e da situação do planejamento, que ocasiona na formulação de novos 

objetivos.  Para obter um fluxo contínuo de planejamento é importante que as fases do 

processo de planejamento não sejam percebidas de maneira estanque. A integração das 

etapas de planejamento possibilita a avaliação entre os objetivos propostos com os 

resultados obtidos (THERIVEL, 2004). Esta percepção da integração também deve ser 

continua e interativa quando um plano é submetido a uma AAE (PARTIDÁRIO, 2007a; 

FISCHER, 2007). O processo da AAE e o processo de elaboração da ação estratégica 

devem ser integrados para favorecer a avaliação dos objetivos do plano de manejo pelas 

demais etapas da AAE (base de dados, previsão de impacto e monitoramento). Caso 

haja a integração dos ciclos de planejamento, a AAE pode e deve caminhar junto na 

gestão adaptativa do plano de manejo. Com isso, se a caso, as perspectivas ambientais e 

de sustentabilidade, bem como, os problemas identificados mudarem com o tempo, as 

estratégias podem ser reformuladas, pois o processo deve ser adaptativo.  

Neste contexto, o critério de avaliação a ser verificado nos casos é: as etapas da 

AAE são articuladas entre si com a integração do plano de manejo? Esta integração 

favorece a gestão adaptativa? O Quadro 9 apresenta os resultados desta avaliação dos 

casos sobre esta questão. 
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Quadro 9. Comparação das avaliações dos casos sobre o critério de avaliação: as 
etapas da AAE são articuladas entre si com a integração do plano de manejo? Esta 
integração favorece a gestão adaptativa? 

Planos referentes ao Parque Nacional Cairngorms 
Planos referentes ao Parque Nacional 

Loch Lomond & The Trossachs 
1. CNPP 

2007-
2012 

2. CNPP 
2012-
2017 

3. 
CNPLP 

2008 

4. 
PNCLDP 

2013 

5. 
WRSGP 

2010 

6. LLTNPP 
2007-2012 

7. LLTNPLP 
2010-2015 

8. LLTNPPP 
2012-2017 

C C C C D D D D 
Legenda: 1. Cairngorms National Park Plan (2007 – 2012); 2. Cairngorms National Park Plan (2012-
2017); 3. Cairngorms National Park Local Plan; 4. Cairngorms National Park Local Development Plan; 5. 
Water resources Supplementary Planning Guidance; 6. Loch Lomond & The Trossachs National Park 
Plan – (2007-2012); 7. Loch Lomond & The Trossachs National Park Local Plan (2010 - 2015); 8. Loch 
Lomond & The Trossachs Park Partnership Plan (2012 - 2017).  
Sobre as escalas de avaliação: A - Muito bem realizado sem omissões importantes; B - Realizado de 
maneira satisfatória e completa com apenas algumas omissões ou inadequações; C - É considerado 
apenas satisfatório apesar de algumas omissões e inadequações; D - Indica que partes estão bem 
realizadas, mas como um todo está insatisfatório por conta de omissões e inadequações; E - Não é 
satisfatório, revelando omissões ou inadequações significantes; F - É muito insatisfatório com tarefas 
importantes realizadas de maneira pobre; G - Nenhuma tarefa realizada. 

No aspecto geral dos casos avaliados, as etapas da AAE são articuladas entre si, 

os objetivos da AAE têm ligações com a base de dados, com a previsão e avaliação de 

impactos, com as medidas mitigadoras e com o sistema de monitoramento. Contudo, a 

articulação da base de dados com as demais etapas do processo da AAE está longe de 

ser a ideal.  

Para Fischer (2007) esta articulação é importante para que por meio da avaliação 

dos objetivos da AAE, alternativas sejam consideradas e a alternativa mais favorável 

seja informada aos tomadores de decisão para que, de maneira proativa, impactos 

negativos sejam minimizados e impactos positivos otimizados. Nos casos analisados foi 

constatado que é necessário melhorar a articulação dos objetivos com a base de dados, 

no sentido que a base de dados fornece informações para os objetivos da AAE, mas os 

objetivos e os indicadores da AAE não direcionam novos dados para a base de dados. 

Sobre este assunto, Therivel (2004) ressalta que o uso dos objetivos e indicadores da 

AAE determina os dados necessários para as bases de dados. Assim, quando novas 

informações são coletadas para as bases de dados um maior número de problemas pode 

ser identificado e os objetivos e os indicadores devem ser revistos. Neste sentido, como 

existe uma falha na articulação dos objetivos da AAE com a base de dados da AAE dos 

casos, quando a AAE avalia os planos de manejo não é clara a interferência das ações 

do plano na base de dados.  
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Apesar disto, os processos da AAE foram integrados com o a elaboração dos 

planos de manejo, pelo menos no ciclo inicial da elaboração dos planos. Devido a esta 

integração, os resultados da avaliação de impactos e das consultas públicas e algumas 

ações dos planos foram aprimorados. No entanto, a integração entre a AAE e os planos 

ocorre somente no momento da elaboração dos planos e não tem continuidade para uma 

gestão adaptativa. Nos relatórios de monitoramento dos planos de manejo, a AAE não é 

mencionada. Apesar disso, os relatórios ambientais dos planos do Parque Nacional 

Cairngorms propõem indicadores e metas para monitorar os efeitos ambientais 

significativos do plano de manejo. Estes indicadores são descritos nos relatórios anuais 

de progresso dos planos e são similares aos indicadores estipulados pela AAE (CPNA, 

2009; 2013). Contudo, nestes relatórios de progresso, os efeitos ambientais significantes 

da implementação dos planos não são descritos, como é proposto pelos relatórios 

ambientais. Neste contexto, para que uma gestão adaptativa fosse favorecida também 

por parte da AAE, deveria existir uma integração entre os dois sistemas de 

monitoramento, como ressaltado por Fischer (2007).  

Uma ressalva deve ser feita para os casos do Parque Nacional Loch Lomond & 

The Trossachs e o caso 5, que além das falhas na articulação dos objetivos com a base 

de dados da AAE, a AAE não propõe indicadores e metas, o que dificulta a integração 

do monitoramento com as outras etapas da AAE. Entretanto, para a gestão adaptativa é 

proposto um sistema de monitoramento integrado com a avaliação da efetividade do 

plano de manejo, a atualização do relatório do estado do Parque e dos dados da AAE 

(LLTNPA, 2006; 2011; 2013). Na prática, esta integração do monitoramento não é uma 

realidade. O monitoramento que existe foca nas ações dos planos e não faz relação com 

os impactos negativos / positivos previstos pela AAE, o que prejudica o ciclo de 

informações que podem alimentar os dados da AAE (LLTNPA, 2014).  

5.3. Inventário da situação atual e diagnóstico 

Nesta fase, o inventário de dados é realizado sobre a situação atual existente com 

a identificação dos problemas, das potencialidades e dos conflitos da área de estudo 

(PARIDÁRIO, 1999, SANTOS, 2004, OLIVEIRA, MONTAÑO E SOUZA, 2009). O 

diagnóstico é o tratamento e a interpretação dos dados obtidos na fase do inventário por 

meio de uma análise integrada, com a avaliação de fragilidades, potencialidades e 
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avaliação de cenários passados e presente (PARIDÁRIO, 1999; OLIVEIRA, 

MONTAÑO E SOUZA, 2009). Uma maneira de analisar os dados do inventário é com 

base no passado histórico, que é revelador de tendências quando cruzados com políticas 

atuais. As perspectivas conjunturais e os objetivos de desenvolvimento auxiliam a fazer 

um prognóstico de um cenário futuro com a nova proposta de desenvolvimento 

(PARTIDÁRIO, 1999).  

A partir deste contexto, os seguintes itens são avaliados por meio de critérios de 

avaliação, a saber: 

 O estoque ambiental e as ações dos planos de manejo; 

 Avaliação da situação atual com e sem o plano de manejo e o 

acompanhamento do estoque ambiental. 

 Integração dos dados ambientais, sociais e econômicas na base de dados 

da AAE;  

 Identificação dos problemas ambientais e priorização de ações; 

 Relação com outras ações estratégicas. 

5.3.1. O estoque ambiental e as ações dos planos de manejo 

A situação do estoque ambiental diante das ações do plano de manejo é um dado 

relevante para a IUCN. A descrição da situação atual em AAE, como destacada por 

Retief (2006), deve promover informações suficientes sobre os atributos ambientais 

para identificar oportunidades e restrições. Fischer (2007) ressalta que a fase de 

inventário deve formar uma imagem realista da área de estudo com a identificação de 

objetivos de proteção ambiental e dos problemas ambientais. Assim, com base nas 

informações coletadas, a base de dados da AAE deve apresentar informações relevantes 

sobre a situação atual da área protegida e avaliar como as ações do plano de manejo 

podem inferir no estoque ambiental da área. Com isso, a partir da avaliação do estoque 

ambiental é possível alcançar o objetivo da IUCN, e ir além, com a avaliação de como o 

estoque ambiental pode mudar com a adoção e implementação do plano de manejo. Esta 

avaliação do estoque ambiental pela AAE é uma importante ferramenta para verificar a 

necessidade da implementação do plano de manejo e fornecer subsídios para a tomada 

de decisão. 
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Ao considerar esta discussão, o critério de avaliação a ser verificado nos casos é: 

se o estoque ambiental foi avaliado contra as ações do plano de manejo? (Quadro 10). 

Quadro 10. Comparação das avaliações dos casos sobre o critério de avaliação: o 
estoque ambiental foi avaliado contra as ações do plano de manejo? 5 

Planos referentes ao Parque Nacional Cairngorms 
Planos referentes ao Parque Nacional 

Loch Lomond & The Trossachs 
1. CNPP 

2007-
2012 

2. CNPP 
2012-
2017 

3. 
CNPLP 

2008 

4. 
PNCLDP 

2013 

5. 
WRSGP 

2010 

6. LLTNPP 
2007-2012 

7. LLTNPLP 
2010-2015 

8. LLTNPPP 
2012-2017 

D D D D D C B A 
Legenda: 1. Cairngorms National Park Plan (2007 – 2012); 2. Cairngorms National Park Plan (2012-
2017); 3. Cairngorms National Park Local Plan; 4. Cairngorms National Park Local Development Plan; 5. 
Water resources Supplementary Planning Guidance; 6. Loch Lomond & The Trossachs National Park 
Plan – (2007-2012); 7. Loch Lomond & The Trossachs National Park Local Plan (2010 - 2015); 8. Loch 
Lomond & The Trossachs Park Partnership Plan (2012 - 2017).  
Sobre as escalas de avaliação: A - Muito bem realizado sem omissões importantes; B - Realizado de 
maneira satisfatória e completa com apenas algumas omissões ou inadequações; C - É considerado 
apenas satisfatório apesar de algumas omissões e inadequações; D - Indica que partes estão bem 
realizadas, mas como um todo está insatisfatório por conta de omissões e inadequações; E - Não é 
satisfatório, revelando omissões ou inadequações significantes; F - É muito insatisfatório com tarefas 
importantes realizadas de maneira pobre; G - Nenhuma tarefa realizada. 

Na avaliação deste critério nos casos, foram identificadas algumas deficiências 

nas AAE. A principal falha está relacionada a não avaliação dos objetivos dos planos 

contra a base de dados da AAE. Para Therivel (2004) a avaliação das ações do plano 

contra a base de dados da AAE é essencial para projetar cenários futuros da situação 

atual com as novas ações de desenvolvimento. Quando esta avaliação é realizada pelos 

casos, esta ocorre de maneira parcial, sem avaliar todos os objetivos do plano em 

questão. O caso que melhor evidenciou esta contribuição da AAE (em avaliar o estoque 

ambiental da área protegida) para o plano de manejo foi o caso 8. 

O caso 8 apresentou a base de dados por tópicos ambientais relevantes (clima, 

biodiversidade, geologia, solos, minerais, ar, água, florestas e woodland, comunidades, 

ambiente histórico construído, paisagem, visitantes, população e saúde humana). Para 

cada um destes tópicos são apresentadas informações sobre a situação atual, as 

tendências e as ações do plano para combater as tendências negativas e direcionar o 

alcance dos objetivos do parque. Assim, com base nas ações propostas do plano é 

verificada a possibilidade de alterações no estoque ambiental. Com relação à influência 

                                                

5 Informações adicionais  sobre os casos avaliados são descritas no Apêndice 2 (pag.: 365). 
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das ações do plano no estoque ambiental, a avaliação de impactos cumulativos descreve 

de modo qualitativo como as ações do plano podem impactar o estoque ambiental.  

Em síntese a perspectiva da avaliação da base de dados, e consequentemente do 

estoque ambiental, é importante, visto que, destacar um benefício para o estoque 

ambiental como uma consequência da implementação do plano de manejo pode 

enfatizar a importância em adotá-lo. Ou se for o caso, quando previsões negativas sobre 

o estoque ambiental forem identificadas, ações prioritárias podem ser implementadas 

para minimizar estes impactos. Contudo, esta contribuição da AAE para os planos de 

manejo não foi percebida na maioria dos casos analisados. Esta ineficiência da 

avaliação da base de dados da AAE também foi percebida por Fischer (2010) na 

avaliação de 117 relatórios ambientais para o uso e ocupação do solo na Inglaterra. 

Neste contexto, Therivel (2004), Partidário (2007b) e Fischer (2010) destacam que além 

da base dados estar articulada com os objetivos da AAE, é importante que a base de 

dados também seja articulada com as outras etapas de avaliação para conseguir avaliar 

de maneira sistemática as interferências da ação estratégica no estoque ambiental.  

5.3.2. Avaliação da situação atual com e sem o plano de manejo e o 
acompanhamento do estoque ambiental. 

Avaliação da situação atual com e sem o plano de manejo e o acompanhamento 

do estoque ambiental são avaliados em dois momentos pelos seguintes critérios de 

avaliação (Quadro 11):  

 Em um primeiro momento: É realizada a avaliação da situação atual 

com e sem o plano de manejo? Os pontos identificados na questão acima 

foram discutidos com a população? 

 No segundo momento: A base de dados é monitorada? E quando ocorre 

alguma alteração no estoque ambiental isto é percebido e mudanças são 

propostas? 
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Quadro 11. Comparação das avaliações dos casos sobre os critérios de avaliação: É 
realizada a avaliação da situação atual com e sem o plano de manejo? Os pontos 
identificados na questão acima foram discutidos com a população? (primeira parte) A 
base de dados é monitorada? E quando ocorre alguma alteração no estoque ambiental 
isto é percebido e mudanças são propostas? (segunda parte).6 

Planos referentes ao Parque Nacional Cairngorms 
Planos referentes ao Parque Nacional 

Loch Lomond & The Trossachs 
1. CNPP 

2007-
2012 

2. CNPP 
2012-
2017 

3. 
CNPLP 

2008 

4. 
PNCLDP 

2013 

5. 
WRSGP 

2010 

6. LLTNPP 
2007-2012 

7. LLTNPLP 
2010-2015 

8. LLTNPPP 
2012-2017 

F D C D F D C D F G E G C G D G 
Legenda: 1. Cairngorms National Park Plan (2007 – 2012); 2. Cairngorms National Park Plan (2012-
2017); 3. Cairngorms National Park Local Plan; 4. Cairngorms National Park Local Development Plan; 5. 
Water resources Supplementary Planning Guidance; 6. Loch Lomond & The Trossachs National Park 
Plan – (2007-2012); 7. Loch Lomond & The Trossachs National Park Local Plan (2010 - 2015); 8. Loch 
Lomond & The Trossachs Park Partnership Plan (2012 - 2017).  
Sobre as escalas de avaliação: A - Muito bem realizado sem omissões importantes; B - Realizado de 
maneira satisfatória e completa com apenas algumas omissões ou inadequações; C - É considerado 
apenas satisfatório apesar de algumas omissões e inadequações; D - Indica que partes estão bem 
realizadas, mas como um todo está insatisfatório por conta de omissões e inadequações; E - Não é 
satisfatório, revelando omissões ou inadequações significantes; F - É muito insatisfatório com tarefas 
importantes realizadas de maneira pobre; G - Nenhuma tarefa realizada. 

Primeira parte: É realizada a avaliação da situação atual com e sem o plano de 

manejo? Os pontos identificados na questão acima foram discutidos com a população? 

Os casos 1, 3, 5 e 6 não apresentaram uma avaliação sistemática sobre a situação 

atual com e sem o plano de manejo.  

Os casos 2, 4, 7 e 8 apresentam abordagens similares sobre a situação atual com 

e sem o plano. Nestes casos, a situação atual com e sem o plano foi analisada a partir da 

base de dados da AAE, ao invés de apresentar uma avaliação sistemática. Assim, estes 

os relatórios ambientais apresentam algumas ponderações sobre a situação atual com e 

sem o plano.  

Para Therivel (2004), a base de dados da AAE deve auxiliar na elaboração dos 

objetivos da AAE. Os objetivos são detalhados por indicadores que, por sua vez, devem 

direcionar novos dados a serem coletados para a base dados. Sendo assim, a base de 

dados apresenta dois momentos importantes de articulação com os objetivos da AAE: 

fornecimento de informações para formular os objetivos da AAE e a base de dados é 

alimentada com a coleta de novos dados direcionados pelos objetivos e indicadores. 

                                                

6 Informações adicionais  sobre os casos avaliados são descritas no Apêndice 2 (Pag.: 368). 
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Neste contexto, os objetivos, os indicadores e a base de dados são referências para as 

próximas fases da AAE (previsão e avaliação de impactos, medidas mitigadoras e 

monitoramento). Como ressaltado pelo ODPM (2005), a base de dados promove a base 

para prever e monitorar os efeitos ambientais ou de sustentabilidade, e como 

consequência disso, auxilia a identificar problemas e verificar alternativas para lidar 

com os mesmos. Esta articulação da base de dados com as demais etapas do processo é 

fundamental para avaliar a situação atual com e sem o plano de manejo, o que evidência 

o quão bom ou o quão ruim o plano pode ser para a situação atual do estoque ambiental. 

Contudo, os casos não apresentam esta articulação da base de dados com as 

demais etapas do processo da AAE. Ao contrário disso, a avaliação da situação com e 

sem o plano de manejo quando é alcançada, esta é realizada por meio da base de dados, 

desconsiderado as outras etapas do processo da AAE. Como exemplo, os casos 2 e 4 

apresentam um quadro com informações por ecossistemas presentes no Parque Nacional 

Cairngorms. A partir destes dados é possível interpretar a situação atual com e sem os 

planos. Para cada ecossistema do Parque Nacional Cairngorms são especificados, os 

serviços ecossistêmicos mais importantes, os principais impulsionadores de mudanças, 

os problemas e tendências ambientais, as oportunidades e os objetivos ambientais 

chaves. Este quadro auxiliou a prever como o ambiente atual do Parque pode evoluir 

sem o plano de manejo. Como resultado, o caso 2 identificou que o plano não pode 

resolver os problemas existentes no parque, pois o foco do plano é alcançar os objetivos 

do Parque7 de modo coletivo e coordenado para melhorar o manejo geral da área de 

estudo. Por outro lado, sem o plano de manejo poucas questões ambientais são 

abordadas. Assim, é considerado que o plano de manejo pode melhorar a efetividade 

geral dos mecanismos de proteção ambiental.  

De maneira geral, os casos apresentam uma falta de articulação da base de dados 

da AAE com as demais etapas do processo. Isto dificulta tanto a avaliação da evolução 

da situação atual com e sem o plano como o monitoramento da situação atual, que será 

discutido com mais detalhes a seguir. Esta falta de transparência sobre como a situação 

atual evolui com e sem o plano impede a discussão com a sociedade sobre a real 

                                                

7 Conservar e melhorar o patrimônio natural e cultural do Parque; Promover o uso sustentável 
dos recursos naturais do parque; Promover a sustentabilidade econômica e o desenvolvimento social das 
comunidades e das qualidades especiais da área protegida. 
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importância (ou não) da adoção do plano de manejo. A AAE ao avaliar a situação futura 

(do estoque ambiental) com e sem a ação do plano de manejo traz um momento 

oportuno para discutir com a população local os benefícios do plano de manejo. 

Contudo, a discussão da situação atual com e sem o plano de manejo com a população 

não é destacada pelos relatórios ambientais e nem pelos relatórios de consultas.  

Segunda parte: A base de dados é monitorada? E quando ocorre alguma 

alteração no estoque ambiental isto é percebido e mudanças são propostas? 

Na avaliação deste critério de avaliação verificou-se uma situação semelhante 

para os casos 1, 2, 3 e 4, onde indicadores são propostos para cada objetivo da AAE. 

Estes indicadores são a base para o sistema de monitoramento da AAE. Com isso, os 

dados obtidos no monitoramento atualizam a base de dados da AAE. A intenção deste 

feedback é identificar a tempo de propor medidas de correção alguma alteração no 

estoque ambiental. Contudo, o monitoramento destes indicadores não é encontrado para 

verificar se há mudanças no estoque ambiental. Os relatórios “Post-adoption Statement” 

ressaltam que o monitoramento da AAE será realizado em conjunto com o 

monitoramento do estado atual do Parque. Para tanto, indicadores são identificados para 

monitorar os efeitos ambientais significantes da implementação do plano. No entanto, 

nos relatórios de monitoramento consultados (CNPA, 2009 e 2013), as AAEs não são 

mencionadas. 

Esta situação corrobora com Therivel (2004) e Fischer (2007) que discutem que 

quando os objetivos do plano de manejo são avaliados pela AAE é possível identificar 

mudanças nos estoques ambientais (por meio da base de dados da AAE) ocasionadas 

pela implementação do plano de manejo, bem como, monitorar estas mudanças no 

estoque ambiental da área protegida, como sugere a IUCN. Esta interface entre as etapas 

da AAE facilita a avaliação e o monitoramento do estoque ambiental da área protegida, 

bem como, direciona o plano de manejo a alcançar os objetivos com a atenção em como 

as ações do plano estão interferindo no estoque ambiental. O monitoramento da base de 

dados da AAE deve acompanhar as mudanças no estoque ambiental e verificar se as 

estratégias traçadas estão indo de encontro com a visão do plano. Assim, se algo sair do 

previsto novas estratégias podem ser propostas.  



104 

Nos casos 5, 6, 7 e 8 não há detalhamento sobre o monitoramento da base de 

dados e os objetivos da AAE não são acompanhados por indicadores. Sem indicadores 

interligados aos objetivos da AAE, o monitoramento da base de dados corre o risco de 

ser difuso ou abrangente demais sem direcionar para as questões que realmente 

importam. Sendo assim, sem o monitoramento da base de dados não há como perceber 

as alterações no estoque ambiental.  

Apesar da falha do sistema de monitoramento, existem exemplos que mostram 

como a articulação da base de dados da AAE com outras etapas do processo podem 

auxiliar na avaliação contínua do estoque ambiental. Se o caso 8 apresentasse um 

sistema de monitoramento da base de dados, este poderia ser um bom exemplo desta 

avaliação contínua. O relatório ambiental do caso 8 apresenta uma base de dados com as 

tendências direcionadas pelas ações do plano de manejo e a avaliação dos impactos 

cumulativos das ações do plano é articulada à base dados da AAE. Com o 

monitoramento da base dados da AAE por meio de indicadores e o monitoramento das 

ações do plano seria possível verificar como a evolução do plano altera as tendências da 

base de dados e o estoque ambiental da área protegida. Com isso, se algo sair do 

previsto, ações podem ser propostas de modo preventivo para evitar impactos 

irreversíveis. 

A IUCN sugere que o sistema de monitoramento seja capaz de identificar as 

mudanças no estoque ambiental para fornecer informações à tomada de decisão. Com 

base na análise dos casos e na literatura específica considera-se que a AAE pode 

otimizar este propósito da IUCN. Para tanto, é imprescindível que o estoque ambiental 

da área protegida (base de dados da AAE) seja avaliado contra os objetivos do plano, 

para identificar de que maneira o objetivos do plano interferem no estado ambiental da 

área protegida. Contudo, para que esta avaliação seja mais eficaz, é importante que os 

temas da base de dados e as respectivas tendências estejam articulados com metas e 

indicadores dos objetivos da AAE. Assim, caso alguma tendência sobre o estoque 

ambiental esteja contra as metas estabelecidas é sinal que há um problema. Desta forma, 

ações devem ser colocadas em prática para priorizar questões importantes da área 

protegida (ver Figura 9 pag. 68). Contudo, sobre esta discussão cabe fazer uma ressalva, 

a AAE pode apontar o problema, porém compete ao tomador de decisão decidir se tais 

questões serão priorizadas ou não. 
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5.3.3. Integração dos dados ambientais, sociais e econômicos na base de dados da 
AAE. 

Considerando que as áreas protegidas da categoria V permitem a moradia e o 

desenvolvimento de atividades humanas dentro dos seus limites, uma atenção especial é 

necessária para a integração das questões ambientais com as sociais e econômicas para 

evitar conflitos. A IUCN ressalta que o plano de manejo deve ter o foco na interação do 

homem com a natureza (PHILLIPS, 2002). Para tanto, a avaliação da visão do plano de 

manejo pela AAE por meio dos objetivos ambientais, sociais e econômicos deve 

procurar compreender a interação entre as três dimensões da sustentabilidade, se a caso, 

conflitos forem identificados, estes podem ser solucionados ou minimizados ainda nos 

estágios iniciais de elaboração do plano de manejo. A base de dados acompanha os 

objetivos ambientais, sociais e econômicos da AAE. Portanto, as informações coletadas 

pela base de dados será a base para identificar os problemas e os conflitos entre as três 

dimensões da sustentabilidade nos objetivos do plano de manejo. Esta avaliação permite 

um processo transparente sobre quem ganha e quem perde com a ação estratégica e 

auxilia a evidenciar a interação do homem com a natureza por meio da integração e 

avaliação dos aspectos sociais, econômicos e ambientais. 

Assim, considerando a discussão exposta, o critério de avaliação a ser verificado 

junto aos casos é: Com relação à base de dados, as questões ambientais, sociais e 

econômicas são integradas? Com isso, conflitos puderam ser evitados? O Quadro 12 

apresenta os resultados desta avaliação. 

Quadro 12. Comparação das avaliações dos casos sobre o critério de avaliação: Com 
relação à base de dados, as questões ambientais, sociais e econômicas são integradas? 
Com isso, conflitos puderam ser evitados? 

Planos referentes ao Parque Nacional Cairngorms 
Planos referentes ao Parque Nacional 

Loch Lomond & The Trossachs 
1. CNPP 

2007-
2012 

2. CNPP 
2012-
2017 

3. 
CNPLP 

2008 

4. 
PNCLDP 

2013 

5. 
WRSGP 

2010 

6. LLTNPP 
2007-2012 

7. LLTNPLP 
2010-2015 

8. LLTNPPP 
2012-2017 

E A E A E C E E 
Legenda: 1. Cairngorms National Park Plan (2007 – 2012); 2. Cairngorms National Park Plan (2012-
2017); 3. Cairngorms National Park Local Plan; 4. Cairngorms National Park Local Development Plan; 5. 
Water resources Supplementary Planning Guidance; 6. Loch Lomond & The Trossachs National Park 
Plan – (2007-2012); 7. Loch Lomond & The Trossachs National Park Local Plan (2010 - 2015); 8. Loch 
Lomond & The Trossachs Park Partnership Plan (2012 - 2017).  
Sobre as escalas de avaliação: A - Muito bem realizado sem omissões importantes; B - Realizado de 
maneira satisfatória e completa com apenas algumas omissões ou inadequações; C - É considerado 
apenas satisfatório apesar de algumas omissões e inadequações; D - Indica que partes estão bem 
realizadas, mas como um todo está insatisfatório por conta de omissões e inadequações; E - Não é 
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satisfatório, revelando omissões ou inadequações significantes; F - É muito insatisfatório com tarefas 
importantes realizadas de maneira pobre; G - Nenhuma tarefa realizada. 

Os casos 1, 3, 5, 7 e 8 apresentam a base de dados com foco principal nos 

elementos ambientais, mas também pontuam alguns aspectos de cunho social, já os 

aspectos econômicos não são descritos. Além disso, os temas ambientais e sociais não 

são tratados de maneira integrada e conflitos não foram identificados.  

O caso 6, o Plano Nacional do Parque Loch Lomond & The Trossachs (2007-

2012), a base de dados abrange uma ampla gama de temas relacionados com questões 

ambientais, sociais, econômicas e a integração entre estes. Contudo, os conflitos entre 

os temas trabalhados na base de dados não foram explicitamente evidenciados, mas 

pelas informações contidas na base de dados é possível identificar alguns possíveis 

conflitos. Por exemplo, a qualidade ambiental dos lagos presentes na área do parque 

entra em conflito com a agricultura, com as atividades turísticas e de lazer no meio 

aquático (derrame de combustível e descarga de esgoto dos barcos). O plano de manejo 

propõe como objetivo a qualidade ambiental dos lagos e também incentiva a agricultura, 

o turismo e atividades recreativas no ambiente aquático. Contudo, o relatório ambiental 

não faz qualquer relação à conciliação dos conflitos existentes. Apesar da base de dados 

da AAE ponderar aspectos sociais, econômicos e ambientais, os objetivos da AAE têm 

o foco principal na questão ambiental que, por sua vez, avaliam os objetivos do plano de 

manejo somente na perspectiva ambiental. Assim, como os objetivos e a base dados não 

foram articulados para a avaliação dos objetivos do plano de manejo, pode ser que este 

fato tenha dificultado a avaliação e ponderação entre os conflitos existentes. 

Com relação à base de dados, Fischer, Gazzola (2006) e Fischer (2007), 

destacam que esta deve formar uma imagem realística da situação atual. Para isso, é 

importante não considerar somente fatores ambientais, mas também levantar aspectos 

sobre o desenvolvimento econômico e social. A IAIA (2005) e Partidário (2007a) 

alertam que para obter um bom resultado com a AAE é necessário observar a integração 

entre os aspectos biofísicos, sociais e econômicos. Esta integração facilita a 

identificação de alternativas de desenvolvimento mais sustentáveis. Retief (2006) 

também enfatiza que o desenvolvimento deve ser ambiental, social e econômico. Para 

tanto, a AAE deve fornecer um meio prático de integração do conceito de 

sustentabilidade na formulação de plano e programas para identificar oportunidades e 

restrições ambientais para o desenvolvimento. Portanto, para alcançar este resultado é 
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primordial que a base de dados da AAE apresente informações em escala apropriada 

sobre elementos ambientais, sociais e econômicos.   

Dentro desta perspectiva ressaltada pelos autores (FISCHER, GAZZOLA 2006; 

FISCHER 2007; IAIA 2005; PARTIDÁRIO 2007a; RETIEF 2006), os caso 2 e 4 

apresentaram nas respectivas bases de dados questões ambientais, sociais e econômicas 

e a integração entre estes temas.  Os conflitos são evidenciados na descrição da base 

dados quando os problemas ambientais são destacados. Alguns destes conflitos foram 

discutidos para a formulação dos objetivos da AAE. Como por exemplo, na elaboração 

do objetivo da AAE sobre as terras agrícolas, é destacado o potencial para a produção 

local de alimentos com alta qualidade, baixa emissão de carbono, e com maior valor 

nutricional do alimento já que não há necessidade de armazenamento para transportes 

de longas distâncias. Em contrapartida aos benefícios da produção local de alimentos, 

existem alguns problemas que entram em conflito com objetivos ambientais, por 

exemplo, por afetar espécies nativas, liberação de gases do efeito estufa, alteração da 

qualidade da água e do solo, entre outros. De maneira geral, os conflitos encontrados 

foram trabalhados por meio das medidas mitigadoras e/ou reformulação de algumas 

propostas de desenvolvimento no intuito de evitar impactos.  

Notadamente, os casos 2 e 4 apresentaram uma melhor compreensão para o 

critério analisado. Com base nos resultados obtidos por estes casos, é possível verificar 

a conciliação de conflitos entre as dimensões ambiental, social e econômica. Com isso, 

a relação entre o homem e a natureza é de certa maneira discutida e compatibilizada, 

indo de encontro aos objetivos da IUCN para esta categoria de manejo da área 

protegida. 

Ainda sobre os casos 2 e 4, cabe ressaltar que o método utilizado para descrever 

a base de dados da AAE, por meio da abordagem de ecossistemas, favoreceu a 

integração entre os temas ambientais, sociais e econômicos. Com isso, conflitos foram 

discutidos e medidas mitigadoras foram propostas. Na descrição dos ecossistemas foi 

ressaltada a função ambiental, social e econômica dos recursos naturais. Portanto, os 

conflitos foram identificados com uma percepção mais ampla e não de maneira 

segregada como trabalhado nos outros casos (1, 3, 5, 7 e 8). 
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5.3.4. Identificação dos problemas ambientais e priorização de ações 

A AAE identifica problemas ambientais relacionados à situação atual ou uma 

tendência futura para que questões estratégicas e ações prioritárias possam ser definidas 

de modo preventivo. Sendo assim, para avaliar os casos o seguinte critério de avaliação 

é verificado: a partir da identificação de problemas, questões estratégicas e/ou ações 

prioritárias foram definidas de modo preventivo para solucionar ou amenizar os 

problemas ambientais encontrados? (Quadro 13). 

Quadro 13. Comparação das avaliações dos casos segundo o critério de avaliação: a 
partir da identificação de problemas, questões estratégicas e/ou ações prioritárias 
foram definidas de modo preventivo para solucionar ou amenizar os problemas 
ambientais encontrados?8 

Planos referentes ao Parque Nacional Cairngorms 
Planos referentes ao Parque Nacional 

Loch Lomond & The Trossachs 
1. CNPP 

2007-
2012 

2. CNPP 
2012-
2017 

3. 
CNPLP 

2008 

4. 
PNCLDP 

2013 

5. 
WRSGP 

2010 

6. LLTNPP 
2007-2012 

7. LLTNPLP 
2010-2015 

8. LLTNPPP 
2012-2017 

A C D C A A A A 
Legenda: 1. 1. Cairngorms National Park Plan (2007 – 2012); 2. Cairngorms National Park Plan (2012-
2017); 3. Cairngorms National Park Local Plan; 4. Cairngorms National Park Local Development Plan; 5. 
Water resources Supplementary Planning Guidance; 6. Loch Lomond & The Trossachs National Park 
Plan – (2007-2012); 7. Loch Lomond & The Trossachs National Park Local Plan (2010 - 2015); 8. Loch 
Lomond & The Trossachs Park Partnership Plan (2012 - 2017).  
Sobre as escalas de avaliação: A - Muito bem realizado sem omissões importantes; B - Realizado de 
maneira satisfatória e completa com apenas algumas omissões ou inadequações; C - É considerado 
apenas satisfatório apesar de algumas omissões e inadequações; D - Indica que partes estão bem 
realizadas, mas como um todo está insatisfatório por conta de omissões e inadequações; E - Não é 
satisfatório, revelando omissões ou inadequações significantes; F - É muito insatisfatório com tarefas 
importantes realizadas de maneira pobre; G - Nenhuma tarefa realizada. 

No aspecto geral, os casos obtiveram um bom resultado sobre a priorização de 

ações para trabalhar os problemas identificados. Estas experiências mostram como a 

AAE pode auxiliar a otimizar ações do plano de manejo a encontrar caminhos para lidar 

com os problemas ambientais dos Parques. 

A avaliação dos casos vão de encontro com as recomendações da Diretiva 

Europeia (2001/42/CE) e do Protocolo da UNECE, onde os problemas ambientais 

pertinentes à ação estratégica são identificados. O ODMP (2005) acrescenta que a 

identificação de problemas ambientais auxilia a AAE a focar e a simplificar a análise de 

dados nas fases subsequentes como, previsão de efeitos e monitoramento de impactos. 

                                                

8 Informações adicionais  sobre os casos avaliados são descritas no Apêndice 2 (Pag.:370). 
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Para tanto, Therivel (2004) define que os problemas ambientais verificados na base de 

dados são aqueles que estão em conflito com as metas estipuladas, conforme mostra a 

Figura 9 (pag. 68). Assim, com base nos problemas identificados, questões chaves para 

a área de estudo são definidas e os objetivos da AAE são melhorados (PARTIDÁRIO, 

2007b). Contudo, é importante que os problemas ambientais sejam identificados ainda 

nos estágios iniciais do processo de elaboração da ação estratégica para que alternativas 

possam ser propostas para ajudar a solucionar estes problemas e avaliá-los quanto à sua 

magnitude (ODMP, 2005; PARTIDÁRIO, 2007). 

Em concordância com os autores (ODMP, 2005; PARTIDÁRIO, 2007; 

PARTIDÁRIO, 2007b; THERIVEL 2004), o Caso 6 identifica os problemas ambientais 

e direciona algumas ações para amenizar ou solucionar estes problemas pelo Plano do 

Parque Nacional Loch Lomond & The Trossachs. No apêndice 2 do relatório ambiental 

são listadas as questões e os problemas relevantes para cada tema ambiental, social e 

econômico desenvolvidos na base de dados. Como exemplo, sobre o clima são 

destacados os principais problemas que as mudanças climáticas trazem para as 

qualidades especiais do Parque, por conta disso, algumas medidas são tomadas de modo 

preventivo pelo Plano (LLTNPA, 2006). A descrição de como o Plano incorpora os 

problemas identificados às vezes é colocada de maneira genérica ou são direcionados 

para serem trabalhados em planos de nível local. Contudo, Partidário (2007b) destaca 

que nem sempre é possível trabalhar os problemas ambientais no nível em que este foi 

identificado, mas é importante direcioná-los para que sejam trabalhados nos próximos 

níveis hierárquicos de planejamento, o que condiz com a prática do caso 6.  

Os objetivos da AAE são monitorados pelos respectivos indicadores, estes 

podem ser acompanhados por metas. Assim, quando as ações do plano de manejo são 

avaliadas contra os objetivos e a base de dados da AAE e existe uma tendência de as 

metas não serem alcançadas, como uma consequência da implementação do plano, esta 

tendência deve ser prevista e avaliada e, quando for o caso, medidas mitigadoras devem 

ser estipuladas. Contudo, problemas ambientais existem na área de estudo sem que estes 

sejam vinculados a implementação de uma ação estratégica. Assim, uma vez que o 

problema é identificado pela análise da base de dados, o plano de manejo pode priorizar 

ações de modo preventivo para solucionar ou amenizar os problemas ambientais 

encontrados que sejam pertinentes ao que propõe o planejamento, como ocorreu nos 
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caso 7 e 8. Ao priorizar ações para agir de maneira proativa nas resoluções de 

problemas é possível cumprir com os objetivos da IUCN, que prevê a resolução dos 

problemas ambientais e identificação de questões estratégicas.  

Para exemplificar esta situação, os casos 7 e 8 apresentam as tendências 

negativas e priorizam questões estratégicas para amenizar os problemas encontrados. O 

caso 8, no tópico sobre a biodiversidade, algumas tendências negativas são 

identificadas, como o declínio de populações de espécies nativas e o aumento das 

populações de espécies invasoras. Como medidas prioritárias para combater estas 

tendências, o plano propõe melhorar a proteção da biodiversidade, a conexão entre os 

hábitats, e realizar manejo das espécies invasoras. É provável que com estas ações, o 

plano exerça uma influência positiva sobre os problemas identificados. 

5.3.5. Relação com outras ações estratégicas 

A nova ação estratégica que está sendo proposta, no caso, um plano de manejo, 

deve ser contraposta com as ações e objetivos de outras ações estratégicas já existentes. 

Quando conflitos forem encontrados, estes devem ser trabalhados. Neste contexto, o 

seguinte critério de avaliação é verificado nos casos (Quadro 14): Conflitos entre ações 

estratégicas foram identificados? Como estes conflitos foram trabalhados? 

Quadro 14. Comparação das avaliações dos casos sobre o critério de avaliação: 
Conflitos entre ações estratégicas foram identificados? Como estes conflitos foram 
trabalhados? 

Planos referentes ao Parque Nacional Cairngorms 
Planos referentes ao Parque Nacional 

Loch Lomond & The Trossachs 
1. CNPP 

2007-
2012 

2. CNPP 
2012-
2017 

3. 
CNPLP 

2008 

4. 
PNCLDP 

2013 

5. 
WRSGP 

2010 

6. LLTNPP 
2007-2012 

7. LLTNPLP 
2010-2015 

8. LLTNPPP 
2012-2017 

A A A A A A A A 
Legenda: 1. 1. Cairngorms National Park Plan (2007 – 2012); 2. Cairngorms National Park Plan (2012-
2017); 3. Cairngorms National Park Local Plan; 4. Cairngorms National Park Local Development Plan; 5. 
Water resources Supplementary Planning Guidance; 6. Loch Lomond & The Trossachs National Park 
Plan – (2007-2012); 7. Loch Lomond & The Trossachs National Park Local Plan (2010 - 2015); 8. Loch 
Lomond & The Trossachs Park Partnership Plan (2012 - 2017).  
Sobre as escalas de avaliação: A - Muito bem realizado sem omissões importantes; B - Realizado de 
maneira satisfatória e completa com apenas algumas omissões ou inadequações; C - É considerado 
apenas satisfatório apesar de algumas omissões e inadequações; D - Indica que partes estão bem 
realizadas, mas como um todo está insatisfatório por conta de omissões e inadequações; E - Não é 
satisfatório, revelando omissões ou inadequações significantes; F - É muito insatisfatório com tarefas 
importantes realizadas de maneira pobre; G - Nenhuma tarefa realizada. 
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Os casos avaliados fizeram um levantamento para analisar as outras ações 

estratégicas pertinentes com os respectivos planos. Neste levantamento, nenhum 

conflito entre as ações estratégicas é encontrado, pelo contrário, convergências entre os 

objetivos de proteção ambiental são identificadas.  

Os planos de cada Parque fazem parte de um mesmo sistema de 

planejamento/hierarquia. Por conta disso, os relatórios ambientais verificam as 

avaliações anteriores ou direcionam determinadas questões para níveis mais baixos de 

tomada de decisão a fim evitar duplicações de avaliações, como enfatizado por Fischer 

(2007) e pela Diretiva Europeia (2001/42/CE).   

Os casos fazem parte de um contexto definido por diversas leis, políticas e 

estratégias internacionais, nacionais e regionais, como exemplo: Hábitats and Birds 

Directives, Water Framework Directive, Scottish Climate Change Strategy, Biodiversity 

Strategy, National Planning Framework e Scottish Land Use Strategy, os quais 

promovem um direcionamento nas ações de todos os planos analisados. Fato que pode 

explicar as convergências entre os objetivos das ações estratégicas. 

Por outro lado, casos avaliados também influenciam outras ações estratégicas de 

níveis mais baixos de tomada de decisão ou com mesmo nível hierárquico (vertical e 

horizontal). No caso dos Planos do Parque Nacional Cairngorms (2007-2012 e 2012-

2017) e do Plano do Parque Nacional Loch Lomond & The Trossachs, estes direcionam 

as ações dos Planos Locais, dos Planos de Desenvolvimento Local, dos Planos Core 

Paths, das estratégias para as Florestas e Woodland, para o turismo sustentável, para as 

habitações e outros.  

No aspecto geral da análise dos casos, os relatórios ambientais apresentaram a 

relação dos respectivos planos com as outras ações estratégicas de modo semelhante. 

Uma lista contendo as ações estratégicas que apresentam relação com as propostas dos 

planos é apresentada com uma descrição de como os planos consideraram os objetivos 

destas outras ações estratégicas.    

Neste sentido, as experiências avaliadas estão em acordo com as recomendações 

Diretiva Europeia (2001/42/CE), do protocolo, de Therivel (2004) e da IUCN sobre a 

articulação dos objetivos dos planos de manejo com as outras ações estratégicas. Em 
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alguns casos pode ser que na avaliação das ações estratégicas, divergências entre 

objetivos sejam encontrados. Neste caso, é necessário que a AAE proponha diretrizes 

para que os conflitos verificados sejam, na medida do possível, equalizados.  A IUCN 

sugere para esta situação que o próprio plano de manejo proponha ações para 

compatibilizar os conflitos entre as ações estratégicas (PHILLIPS, 2002). Contudo estas 

situações em que as ações estratégicas divergem em objetivos não foi encontrada nos 

casos avaliados. 

5.4. Produto parcial do processo de planejamento 

Tanto a AAE como a IUCN preveem relatórios parciais sobre andamento do 

processo de planejamento. A IUCN destaca para este produto parcial uma síntese sobre 

o diagnóstico prévio da área protegida. Na AAE é previsto um relatório de scoping com 

a definição dos objetivos e indicadores da AAE, os aspectos relevantes sobre a situação 

atual com e sem a ação estratégica, a descrição dos métodos utilizados para investigar a 

base de dados, a articulação com outras ações estratégicas e uma breve apresentação da 

ação estratégica em questão com a identificação de alternativas (THERIVEL, 2004). 

Segundo a Diretiva Europeia (2001/42/CE), o relatório de Scoping dever passar por 

consulta às autoridades ambientais/sustentabilidade competentes. O Protocolo da 

UNECE e a autora Therivel (2004) acrescentam que além da consulta às autoridades, o 

público também deve ser consultado.  

Neste contexto, verifica-se que a emissão de pareceres das autoridades 

ambientais/ sustentabilidade pode auxiliar na fase inicial de estruturação da avaliação do 

plano de manejo e as consultas públicas têm potencial de evitar conflitos. Com base 

nestas informações, o seguinte critério de avaliação é verificado nos casos: O relatório 

de scoping foi enviado para consulta das autoridades e consulta pública? Os resultados 

destas consultas contribuíram para a estruturação da avaliação do plano de manejo? 

(Quadro 15). 
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Quadro 15. Comparação das avaliações dos casos sobre o seguinte critério de 
avaliação: O relatório de scoping foi enviado para consulta das autoridades e consulta 
pública? Os resultados destas consultas contribuíram para a estruturação da avaliação 
do plano de manejo?9 

Planos referentes ao Parque Nacional Cairngorms 
Planos referentes ao Parque Nacional 

Loch Lomond & The Trossachs 
1. CNPP 

2007-
2012 

2. CNPP 
2012-
2017 

3. 
CNPLP 

2008 

4. 
PNCLDP 

2013 

5. 
WRSGP 

2010 

6. LLTNPP 
2007-2012 

7. LLTNPLP 
2010-2015 

8. LLTNPPP 
2012-2017 

B B B B B B B B 
Legenda: 1. Cairngorms National Park Plan (2007 – 2012); 2. Cairngorms National Park Plan (2012-
2017); 3. Cairngorms National Park Local Plan; 4. Cairngorms National Park Local Development Plan; 5. 
Water resources Supplementary Planning Guidance; 6. Loch Lomond & The Trossachs National Park 
Plan – (2007-2012); 7. Loch Lomond & The Trossachs National Park Local Plan (2010 - 2015); 8. Loch 
Lomond & The Trossachs Park Partnership Plan (2012 - 2017).  
Sobre as escalas de avaliação: A - Muito bem realizado sem omissões importantes; B - Realizado de 
maneira satisfatória e completa com apenas algumas omissões ou inadequações; C - É considerado 
apenas satisfatório apesar de algumas omissões e inadequações; D - Indica que partes estão bem 
realizadas, mas como um todo está insatisfatório por conta de omissões e inadequações; E - Não é 
satisfatório, revelando omissões ou inadequações significantes; F - É muito insatisfatório com tarefas 
importantes realizadas de maneira pobre; G - Nenhuma tarefa realizada. 

Os casos analisados enviaram para a consulta às autoridades competentes os 

respectivos relatórios de scoping. As autoridades consultadas em todos os casos foram 

Historic Scotland, Scottish Natural Heritage e Scottish Enviroment Protection Agency. 

O público não foi consultado neste momento da avaliação em nenhum dos casos.  Os 

resultados encontrados estão em acordo com Chaker et al. (2006) que relatam que a 

prática da consulta às autoridades do relatório de scoping tem promovido melhoras nas 

avaliações da AAE em diversos países, como Canadá, Reino Unido, Estados Unidos, 

Portugal, Dinamarca entre outros e na Escócia, como ressalta o Scotland (2006), é uma 

prática consolidada.  

Como destacado pelos autores Therivel, (2004), ODMP, (2005), Fischer, (2007) 

a consulta às autoridades sobre o relatório de scoping apresenta um retorno qualitativo 

para os futuros relatórios ambientais. Este retorno qualitativo pode ser verificado em 

todos os casos avaliados. A título de exemplos das contribuições das autoridades para os 

relatórios de scoping que contribuíram para o aprimoramento dos resultados da AAE, 

destaca-se o caso 8. Neste caso, algumas sugestões e orientações das autoridades 

melhoraram o relatório ambiental, a saber: 

                                                

9 Informações adicionais  sobre os casos avaliados são descritas no Apêndice 2 (Pag.:372). 
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 As medidas mitigadoras podem ser incorporadas como uma alternativa 

para o próprio plano de manejo; 

 Consultar a nova política de resíduos sólidos; 

 Para a descrição da base de dados relacionada aos recursos hídricos 

indicar também o status ecológico do ambiente aquático; 

 Quando realizar a avaliação dos efeitos ambientais, informações 

suficientes devem ser fornecidas para justificar claramente as razões de 

cada uma das avaliações apresentadas; 

 A proposição de medidas mitigadoras deve seguir a hierarquia – evitar, 

reduzir, remediar e compensar – e sempre que possível buscar 

oportunidades de impactos positivos; 

 Detalhar mais os objetivos da ação estratégica; 

 Explorar os impactos cumulativos. 

A consulta às autoridades ambientais / sustentabilidade favorece uma avaliação 

mais assertiva e eficaz da ação estratégica, pois as autoridades orientam sobre o nível de 

detalhamento das informações relacionadas com os objetivos e base de dados da AAE, 

se a metodologia de avaliação é coerente com o que se pretende avaliar, entre outros 

direcionamentos. De maneira geral, as autoridades aconselham como a avaliação deve 

prosseguir, no intuito, de melhorar a qualidade dos relatórios ambientais (SCOTLAND, 

2006). Para o ODMP (2005), a consulta do relatório de scoping às autoridades assessora 

para que o relatório ambiental seja robusto o suficiente em fornecer suporte à ação 

estratégica nas próximas etapas de avaliação da AAE.  

Sendo assim, constata-se que o relatório de scoping é oportuno para avaliar tudo 

o que foi realizado até o momento com aprimoramento das questões levantadas e 

correções de possíveis divergências. Além das consultas às autoridades, é requerida a 

consulta ao público no relatório scoping para discutir ainda no início da elaboração do 

plano as aspirações da comunidade (GAUTHIER, SIMARD, WAAUB, 2011). 

Contudo, a consulta ao público neste momento da avaliação não é uma prática dos casos 

avaliados.  

5.5. Prognóstico 
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O prognóstico decorre do diagnóstico da situação atual, dos problemas, das 

potencialidades e dos conflitos identificados. Nesta fase, identifica-se alternativas 

possíveis e relevantes, em número razoável, para trabalhar os problemas, otimizar as 

potencialidades e resolver os conflitos. De acordo com a Diretiva Europeia 

(2001/42/CE), o Protocolo da UNECE e Therivel (2004), a AAE além de identificar 

alternativas de desenvolvimento para os planos de manejo deve prever e avaliar os 

impactos de cada alternativa identificada como subsídio à tomada de decisão na escolha 

da melhor alternativa e, quando for o caso, propor medidas mitigadoras para minimizar 

os impactos identificados. 

Para a avaliação dos casos alguns critérios de avaliação foram selecionados, 

como: a definição e seleção de alternativas viáveis; a previsão e avaliação de impactos 

dos planos de manejo; e as medidas mitigadoras e a avaliação em “cascata” (mecanismo 

tiering). 

5.5.1. Definição e seleção de alternativas viáveis 

A análise da perspectiva de alternativas da AAE e da IUCN é diferente. A IUCN 

propõe ações de longo (visão para os próximos 25 anos), médio e curto prazo para 

responder as mudanças, as questões problemáticas e proteger os ambientes mais 

vulneráveis. Já a AAE discute e avalia outros caminhos, além dos propostos 

inicialmente pelo plano de manejo, para atingir a visão do plano. Sendo assim, 

considera-se que a avaliação da AAE complementa a perspectiva da IUCN, no sentido 

de quando um plano de manejo é submetido a uma AAE, as ações propostas pelo plano 

de manejo são discutidas a luz de outras possibilidades. Devido à consideração de 

alternativas, há uma perspectiva de que com a AAE os planos de manejo tenham uma 

avaliação ampla e com transparência. No sentido, de que outras possibilidades foram 

discutidas para a escolha do conjunto de ações que serão implementados na área 

protegida.  

Ao considerar estes argumentos, é verificado junto aos casos se alternativas de 

desenvolvimento foram consideradas durante o processo de elaboração do plano de 

manejo, se estas são viáveis de serem implementadas para que a discussão da AAE não 

seja pautada em opções previamente já decididas, e por fim é verificado como as 

alternativas foram avaliadas. (Quadro 16). 



116 

Quadro 16. Comparação das avaliações dos casos sobre o seguinte critério de 
avaliação: alternativas de desenvolvimento foram consideradas durante o processo de 
elaboração do plano de manejo? O que foi levado em consideração para definir as 
alternativas? Todas as alternativas são viáveis? Como as alternativas são avaliadas?10 

Planos referentes ao Parque Nacional Cairngorms 
Planos referentes ao Parque Nacional 

Loch Lomond & The Trossachs 
1. CNPP 

2007-
2012 

2. CNPP 
2012-
2017 

3. 
CNPLP 

2008 

4. 
PNCLDP 

2013 

5. 
WRSGP 

2010 

6. LLTNPP 
2007-2012 

7. LLTNPLP 
2010-2015 

8. LLTNPPP 
2012-2017 

G G F B G G A D 
Legenda: 1. 1. Cairngorms National Park Plan (2007 – 2012); 2. Cairngorms National Park Plan (2012-
2017); 3. Cairngorms National Park Local Plan; 4. Cairngorms National Park Local Development Plan; 5. 
Water resources Supplementary Planning Guidance; 6. Loch Lomond & The Trossachs National Park 
Plan – (2007-2012); 7. Loch Lomond & The Trossachs National Park Local Plan (2010 - 2015); 8. Loch 
Lomond & The Trossachs Park Partnership Plan (2012 - 2017).  
Sobre as escalas de avaliação: A - Muito bem realizado sem omissões importantes; B - Realizado de 
maneira satisfatória e completa com apenas algumas omissões ou inadequações; C - É considerado 
apenas satisfatório apesar de algumas omissões e inadequações; D - Indica que partes estão bem 
realizadas, mas como um todo está insatisfatório por conta de omissões e inadequações; E - Não é 
satisfatório, revelando omissões ou inadequações significantes; F - É muito insatisfatório com tarefas 
importantes realizadas de maneira pobre; G - Nenhuma tarefa realizada. 

A avaliação destes critérios mostrou que a identificação das alternativas é 

insatisfatória para a maioria dos casos (1, 2, 3, 5, 6, 8). A análise dos casos mostrou que 

a identificação de alternativas não é muito bem compreendida por alguns tomadores de 

decisão. Isto pode ser constatado com base na análise dos pareceres emitidos pelas 

autoridades consultadas, que alertam sobre a necessidade de identificar outras 

alternativas viáveis além do único caminho proposto para alcançar os objetivos dos 

planos (SEPA, 2005; SH, 2005; SNH, 2005). Apesar dos pareceres emitidos pelas 

autoridades competentes, alternativas não foram consideradas ou em alguns casos houve 

uma tentativa de ponderar outras opções, porém ainda distante do satisfatório. 

A possibilidade de discutir e avaliar novas alternativas de desenvolvimento, com 

as respectivas oportunidades e riscos, é um desafio da AAE, que segue no intuito de 

orientar na escolha das melhores alternativas para implementar os objetivos e uma ação 

estratégica (Chaker et. al., 2006; FISCHER, GAZZOLA, 2006; PARTIDÁRIO, 2007). 

Para tanto, na identificação das alternativas na AAE, estas devem ser viáveis, ter 

legalidade e serem coerentes com a escala e com o nível de tomada de decisão 

(DIRETIVA EUROPEIA 2001/42/CE; THERIVEL, 2004). Sobre a escala e o nível de 

                                                

10 Informações adicionais  sobre os casos avaliados são descritas no Apêndice 2 (Pag.:374). 
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tomada de decisão, no caso dos planos de manejo, as alternativas na AAE devem 

acompanhar os prazos propostos pelos planos de manejo (longo, médio e curto prazo). 

As alternativas da AAE devem ser plausíveis de serem executadas e a discussão não 

deve ser baseada em alternativas irreais com uma já predisposta a ser escolhida. Neste 

sentido, a identificação de alternativas deve: ser direcionada para alcançar os objetivos 

do plano de manejo; basear-se em evidências descritas pela base de dados; ter uma 

abordagem proativa; ser transparente dentro de um processo participativo (FISCHER, 

2007). Therivel (2004) e Fischer (2007) ainda destacam que as opções a serem 

colocadas na pauta de discussão devem variar entre fazer o mínimo e fazer o máximo do 

ponto de vista ambiental.  Definidas as alternativas, estas devem ser avaliadas contra os 

objetivos da AAE e comparadas entre si, com a expectativa de auxiliar o tomador de 

decisão a identificar um caminho que minimize os efeitos ambientais e ofereça meios 

para o atendimento aos objetivos da ação estratégica (ODMP, 2005). 

O caso 4 obteve um desempenho satisfatório para estes critérios de avaliação. 

Neste caso, dois relatórios ambientais foram publicados e disponibilizados para a 

consulta pública. Na primeira versão do relatório ambiental (Main Issues Report), as 

alternativas são apresentadas e avaliadas contra os objetivos da AAE. Segundo este 

relatório ambiental, as alternativas foram construídas com parceiros, atores chaves e 

com as comunidades, que foram convidados a analisar se o desenvolvimento proposto 

pelo plano, a longo prazo, ajudaria a alcançar as visões individuais de cada participante. 

Esta medida fortalece a transparência do processo da AAE e da própria elaboração do 

plano, como menciona Fischer (2007). Entretanto, os resultados desta consulta à 

comunidade não foram apresentados. Na segunda versão do relatório ambiental, as 

alternativas não são reapresentadas, devido estas já terem sido descritas pelo relatório 

anterior. Sendo assim, esta segunda versão apresenta e avalia somente as alternativas 

escolhidas. Cabe ressaltar que as alternativas identificadas pelo primeiro relatório 

ambiental são diferentes das apresentadas pelo segundo relatório ambiental. As 

alternativas ditas como preferidas pelo segundo relatório não correspondem a nenhuma 

das alternativas avaliadas no relatório anterior. É provável que as alternativas preferidas 

tenham surgido de uma combinação entre as alternativas anteriores, mas não há 

justificativa de como estas foram definidas e escolhidas. As combinações entre as 

alternativas identificadas e avaliadas são prováveis de ocorrer como destacado por 
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Therivel (2004) e Fischer (2007). Com relação à viabilidade das alternativas, os 

relatórios destacam que todas são viáveis de serem implementadas. 

Considerando esta discussão, o caso 7 obteve a melhor resultado para este 

critério de avaliação e pode ser considerado como um exemplo de boa prática para a 

identificação e avaliação das alternativas. O Plano propõe políticas com ações mais 

estratégicas e identifica locais específicos para promover alguns tipos de 

desenvolvimento (moradia, turismo, lazer e outros).  

Para este caso, dois relatórios ambientais foram divulgados. No primeiro 

relatório ambiental, publicado em 2008, as alternativas das políticas de 

desenvolvimento são apresentadas e avaliadas. No segundo relatório ambiental, 

publicado em 2011, as alternativas avaliadas são resgatas e é destacado quais 

alternativas foram escolhidas para serem implementadas. As alternativas identificadas 

pela AAE envolvem questões relacionadas à demanda, a tecnologia e a localização, 

como exemplificadas no Quadro 17. Assim, considera-se que este caso elucida os 

argumentos de Therivel (2004) sobre a discussão da avaliação de outras possibilidades 

considerando a demanda, tecnologia e localização e sobre a transparência de como as 

opções de desenvolvimento foram escolhidas. 

 

A avaliação das alternativas das políticas foi realizada por meio de uma matriz, 

onde os objetivos das políticas foram contrapostos com os objetivos da AAE. Assim, a 

avaliação dos efeitos ambientais é analisada com base nas considerações de como estas 

alternativas podem afetar a base de dados e se estas alterações previstas podem 

contribuir ou prejudicar o atendimento aos objetivos da AAE e do Plano.  

Com relação às propostas de desenvolvimento para habitações, turismo, 

recreação, desenvolvimento econômico e transporte, os locais foram definidos com base 

nos seguintes critérios: locais dentro ou próximos a povoados já existentes, proximidade 

de locais protegidos para conservação da natureza e woodland, impacto no patrimônio 

histórico, risco de inundação, corpos d’água e paisagem. Para avaliar estes critérios, 

Sistema de Informações Geográficas (SIG) foi utilizado para identificar a localização 

potencial dos sítios de desenvolvimento. Devido às restrições de desenvolvimento 

registradas por avaliações das visitas de campo e objeções manifestadas em consulta 

pública alguns locais foram eliminados. Assim, um total de 39 locais foi definido para 
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habitações, 8 para desenvolvimento econômico, 4 áreas para atividades rurais, 19 para 

turismo e 10 para melhorar a infraestrutura e transporte.  

Quadro 17. Exemplos de algumas das alternativas propostas pela AAE para as ações de 
desenvolvimento do Plano Local do Parque Nacional Loch Lomond & The Trossachs 
(2011-2015).  

Políticas Alternativas consideradas 
Abordagem preferida 

pelos avaliadores 

Energia 

Renovável 

Opção 7 c: Apoio para geração de energia (centrais 
de energia eólica de pequena escala) para as 
comunidades e empresa. As centrais de energia eólica 
devem observar critérios ambientais para a 
localização, para o projeto, e para a escala de 
capacidade de geração. 

Opção 7 d: Com base em considerações ambientais e 
da paisagem, limitar o número de pequenas centrais 
hidrelétricas por rio.   

Opção 7 e: Avaliação contínua de caso a caso para os 
pedidos de geração de energia por hidroelétricas. 

Opção 7 g: Identificação de locais específicos para 
centrais de biomassa. 

Opção 7 h: Desenvolver uma política de critérios 
para avaliar futuras centrais de biomassa. 

Opção 7 i: Promover uma política de orientações para 
propostas em áreas adjacentes ao limite do Parque.  

Opções: 7c, 7e, 7h, 7i. 

População 

Opção 4a: Promover o crescimento da população. 

Opção 4 b: Promover crescimento moderado da 
população 

Opção 4c: Promover uma população estável/ 
mudanças limitadas.  

Opção 4b. Estratégias 
de desenvolvimento do 
Plano Local e as 
Políticas de 
habitacionais irão 
encorajar um 
crescimento moderado 
da população 

Proteger e 

melhorar a 

biodiversida

de 

Opção 5 a: Opõem-se ao desenvolvimento dos locais 
com importância para a conservação da natureza. 

Opção 5 b: Opõem-se aos desenvolvimentos que 
tenham efeitos adversos significativos nas espécies 
prioritárias ou protegidas.  

Opção 5 c: Requer que a biodiversidade seja 
melhorada para todos os novos desenvolvimentos.  

Opção 5 d: Promover o estabelecimento de Reservas 
Naturais Locais e Sítios de Conservação Local.  

Opções 5a, 5b, 5c. A 
opção 5d já tem sido 
desenvolvida para 
abranger todas as 
políticas. 

Além disso, uma estratégia utilizada para o desenvolvimento de certos locais 

levou em consideração as seguintes questões: mudanças climáticas, design sustentável, 

práticas verdes, proteção do ambiente, promoção do crescimento populacional, 
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habitações, recreação, economia, transporte e infraestrutura. Com isso, o plano orienta 

um novo desenvolvimento para o Parque em locais junto a povoados já existentes ou 

adjacentes a estes. A abordagem usada para definir os locais, reconhece a necessidade 

de suporte de serviços e equipamentos locais, promove novas habitações, reduz a 

necessidade de viagem e oferece oportunidades para melhorar a infraestrutura. 

Outra observação a ser feita sobre os locais definidos para receber um novo 

desenvolvimento, é que estes foram avaliados contra os objetivos da AAE e para 

complementar esta avaliação, um checklist de sustentabilidade foi realizado para 

permitir um maior detalhamento dos impactos. Atrelada a esta avaliação, informações 

sobre a capacidade da infraestrutura local e a qualidade do ambiente aquático como 

corpo receptor de efluentes também foram consideradas.  

5.5.2. Previsão e avaliação dos impactos dos planos de manejo 

No processo de avaliação da ação estratégica, a AAE identifica alternativas para 

que em uma próxima etapa os impactos ambientais sejam previstos e avaliados. A 

previsão de impactos deve identificar os aspectos das alternativas prováveis de causar 

impactos futuros, determinando a escala, a duração e a probabilidade de ocorrência do 

impacto (ODMP, 2005). Sobre este assunto, a Diretiva Europeia (2001/42/CE) e o 

Protocolo da UNECE fornecem as mesmas diretrizes para a verificação dos efeitos 

diretos, indiretos, cumulativos e sinergéticos, de curto, médio e longo prazo, se estes 

impactos são permanentes ou temporários e se são positivos ou negativos. Para Therivel 

(2004) e Fischer (2010), além das questões ressaltadas pela Diretiva e o Protocolo, é 

necessário identificar as atividades decorrentes das alternativas avaliadas, e avaliar a 

magnitude, a distribuição espacial e a reversibilidade dos impactos identificados.  

A avaliação dos impactos define se os impactos previstos são significativos ou 

não (juízo de valor). Assim, com base na avaliação dos impactos, as alternativas são 

comparadas umas com as outras, com os objetivos e indicadores da AAE e/ou com a 

base de dados (ODMP, 2005; THERIVEL, 2004). É nesta fase que o impacto do plano 

de manejo é evidenciado. Sem esta avaliação é difícil compreender o quão bom ou o 

quão ruim é o plano de manejo. Neste sentido, a avaliação dos impactos das alternativas 

faz um juízo de valores entre as dimensões ambientais, sociais e econômicas e evidencia 
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quem ganha e quem perde com a adoção do plano de manejo (THERIVEL, 2004; 

FISCHER, 2007).  

Na perspectiva da AAE, os objetivos do plano de manejo são avaliados por 

diferentes opções de implementação. Como resultado desta avaliação, a melhor 

estratégia, não só sob o ponto de vista ambiental, mas também, social e econômica, para 

alcançar os objetivos do plano é indicada pelo relatório ambiental e enviada para a 

consulta pública e das autoridades ambientais/sustentabilidade, cabendo ao tomador de 

decisão decidir qual caminho mais adequado para alcançar os objetivos do plano de 

manejo.  

Assim, ao considerar estas ponderações sobre a previsão e a avaliação de 

impactos, os casos são avaliados se a previsão e avaliação de impactos da AAE auxiliou 

a identificar a melhor alternativa a ser implementada, e se o impacto do plano de manejo 

foi previsto com a consideração de quem ganha e quem perde com a adoção do plano de 

manejo (Quadro 18). 

Quadro 18. Comparação das avaliações dos casos sobre o seguinte critério de 
avaliação: A previsão e a avaliação de impactos auxiliou a identificar a melhor 
alternativa a ser implementada? O impacto do plano de manejo foi previsto? Quem 
ganha e quem perde com a adoção do plano de manejo são identificados?11 

Planos referentes ao Parque Nacional Cairngorms 
Planos referentes ao Parque Nacional 

Loch Lomond & The Trossachs 
1. CNPP 

2007-
2012 

2. CNPP 
2012-
2017 

3. 
CNPLP 

2008 

4. 
PNCLDP 

2013 

5. 
WRSGP 

2010 

6. LLTNPP 
2007-2012 

7. LLTNPLP 
2010-2015 

8. LLTNPPP 
2012-2017 

D D D C B D B C 
Legenda: 1. 1. Cairngorms National Park Plan (2007 – 2012); 2. Cairngorms National Park Plan (2012-
2017); 3. Cairngorms National Park Local Plan; 4. Cairngorms National Park Local Development Plan; 5. 
Water resources Supplementary Planning Guidance; 6. Loch Lomond & The Trossachs National Park 
Plan – (2007-2012); 7. Loch Lomond & The Trossachs National Park Local Plan (2010 - 2015); 8. Loch 
Lomond & The Trossachs Park Partnership Plan (2012 - 2017).  
Sobre as escalas de avaliação: A - Muito bem realizado sem omissões importantes; B - Realizado de 
maneira satisfatória e completa com apenas algumas omissões ou inadequações; C - É considerado 
apenas satisfatório apesar de algumas omissões e inadequações; D - Indica que partes estão bem 
realizadas, mas como um todo está insatisfatório por conta de omissões e inadequações; E - Não é 
satisfatório, revelando omissões ou inadequações significantes; F - É muito insatisfatório com tarefas 
importantes realizadas de maneira pobre; G - Nenhuma tarefa realizada. 

                                                

11 Informações adicionais  sobre os casos avaliados são descritas no Apêndice 2 (Pag.:376). 
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Os casos 1, 2, 5 e 6 não definiram alternativas, e para os casos 3 e 8, as 

alternativas são consideradas insatisfatórias. Portanto, a etapa de previsão e avaliação de 

impactos nestes casos não teve como objetivo identificar a melhor alternativa a ser 

implementada. Apesar disso, estes casos não deixam de apresentar a previsão e 

avaliação de impactos, porém a avaliação não é direcionada para comparar alternativas, 

mas sim, para prever os impactos das ações verificadas para alcançar os objetivos dos 

respectivos planos. Assim, devido a estes casos não contemplarem parte do critério de 

avaliação (A previsão e a avaliação de impactos auxiliou a identificar a melhor 

alternativa a ser implementada?), estes não recebem pontuação a máxima. Mesmo 

assim, os casos são analisados sob o ponto de vista de como ocorreu à previsão e 

avaliação de impactos das ações propostas dos planos, que são discutidos a seguir.    

De maneira geral, as AAEs analisadas utilizaram uma matriz qualitativa como 

método para prever e avaliar os impactos das ações propostas pelos planos, onde as 

propostas de desenvolvimento dos planos são cruzadas com os objetivos das AAEs. As 

avaliações qualitativas dos casos são expressas em escalas, sendo de ++ (forte impacto 

positivo) até - - (forte impacto negativo). Este método de avaliação qualitativa tem sido 

recomendado para a prática das AAEs pela ODMP (2005). 

Na previsão de impactos na AAE não há necessidade explicita para que esta seja 

aferida por métodos quantitativos. Na prática da AAE, devido às escalas de aplicação, 

os métodos quantitativos, às vezes, são considerados impraticáveis e com alto custo, por 

isso os métodos qualitativos tem sido os mais indicados, e considerados igualmente 

válidos e apropriados como os quantitativos (THERIVEL, 2004; ODMP, 2005). É 

importante ressaltar que a escolha do método de avaliação deve ser justificada, bem 

como, as limitações dos métodos e as suposições ou pressupostos devem ser descritos 

(ODMP, 2005).   

Entre os casos avaliados, o caso 7, apesar de algumas inadequações, elucida a 

importância da avaliação da AAE na escolha de alternativas para os planos de manejo. 

Assim, o caso 7 é detalhado como um exemplo de contribuição da AAE para os planos 

de manejo.  

O caso 7 na escolha das alternativas preferidas (exemplificada pelo Quadro 17) 

nem sempre uma única alternativa era indicada. Em alguns casos uma opção era 
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escolhida com parte de uma terceira opção. Em outros casos todas as opções eram 

escolhidas ou também uma alternativa era redefinida a partir das outras opções 

apresentadas. Este rearranjo das opções ou alternativas é previsto por Therivel (2004), 

ODMP (2005), Partidário (2007).  

Todas as alternativas identificadas foram avaliadas contra os objetivos da AAE. 

Apesar disso, nem sempre a alternativa que causava menor impacto negativo era 

escolhida. Neste sentido, faltou uma explicação para justificar a escolha da opção com 

maior impacto. Outra situação encontrada na avaliação das alternativas foi um impacto 

igual para todas as opções apresentadas. No entanto, uma destas era escolhida sem 

nenhuma justificativa. Assim, também faltou uma justificativa da escolha de uma 

alternativa com impacto igual as demais.  

Um exemplo desta situação encontra-se na Política de estratégias locacionais, 

onde a opção 1 era um desenvolvimento concentrado, a opção 2 era por um 

desenvolvimento com uma abordagem balanceada e a opção 3 era por um 

desenvolvimento disperso. A avaliação dos impactos da opção 1 apresenta menos 

impactos negativos e mais impactos positivos. Entretanto, a opção 2 foi escolhida para 

ser implementada sem nenhuma explicação sobre as razões da decisão.   

Nesta situação, é interessante verificar se os objetivos da AAE são capazes de 

avaliar os impactos das alternativas ou se a abordagem metodológica é adequada para 

avaliar os impactos. No caso deste plano, é provável que tenha se chegado à escolha das 

alternativas por meio do método ah hoc, pois haviam alguns especialistas envolvidos no 

processo de elaboração do plano e da AAE.  

Apesar da falta de explicações sobre como as melhores alternativas foram 

escolhidas, a previsão e avaliação de impactos auxiliou na definição das melhores 

opções a serem implementadas. Assim, as opções escolhidas e reformuladas são 

avaliadas novamente pelos objetivos da AAE. Para cada política, uma síntese dos 

possíveis impactos positivos e negativos é realizada e algumas medidas mitigadoras são 

identificadas.  

Nesta perspectiva, o impacto na biodiversidade, o aumento da poluição sonora e 

visual, o aumento dos resíduos e a emissão de carbono foram identificados. Apesar dos 
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impactos negativos verificados, o plano local traz alguns benefícios ambientais, sociais 

e econômicos. Contudo, a avaliação de quem ganha e quem perde com a adoção do 

plano local não é muito clara, principalmente, sobre a integração das questões 

ambientais, sociais e econômicas. Do ponto de vista ambiental, existem impactos 

negativos e positivos, sendo que os positivos na maior parte minimizam os negativos. 

Para os aspectos sociais é previsto um ganho positivo. Sobre os aspectos econômicos, a 

AAE não contemplou objetivos desta natureza para avaliação de quem ganha e quem 

perde neste setor, porém há indícios que as questões econômicas são prováveis de 

sofrerem impactos positivos com a implementação do Plano Local do Parque Nacional 

Loch Lomond & The Trossach (2010 – 2015). 

No aspecto geral da análise dos casos, observou-se que há uma descrição 

insatisfatória sobre quem ganha e quem perde com a adoção dos planos de manejo.  

Além disso, as avaliações de impacto não utilizam as informações da base de dados e 

não avaliam questões relacionadas à magnitude, a extensão de impacto, a probabilidade 

de ocorrência e a reversibilidade de impacto, como previsto por Therivel (2004) e 

Fischer (2010). Com relação a estes aspectos, Fischer (2010) na avaliação dos relatórios 

ambientais de planos de uso do solo na Inglaterra encontrou resultados similares. Sobre 

a questão da base de dados, o autor defende que a não utilização da base de dados pela 

previsão e avaliação de impactos se deve ao fato da coleta e a compilação de dados 

acontecerem antes da elaboração das alternativas e, consequentemente, estes dados já 

coletados, muitas vezes, não fornecem subsídios para a previsão e avaliação de 

impactos. Sendo assim, o autor recomenda que a identificação de um número limitado 

de opções seja claramente definida, antes de decidir sobre os dados e informações 

necessárias para a AAE. 

Com base na análise dos casos, principalmente os casos 4 e 7, que realizaram 

uma melhor delimitação das alternativas, é possível verificar as contribuições da AAE 

para os planos de manejo, com relação à definição das melhores alternativas para 

alcançar os objetivos e a visão proposta pelo plano. Neste sentido, a avaliação de 

impactos fornece subsídios para o tomador de decisão e para população (por meio da 

consulta pública) na realização de comparações e estabelecimento de trade-offs sobre a 

significância dos impactos previstos nas dimensões ambientais, sociais e econômicas, 

como destacam Therivel (2004) e Fischer (2007). 
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A comparação entre as alternativas permite estabelecer trade-offs entre a 

significância/magnitude dos impactos previstos com a sensibilidade do meio e fornecer 

subsídios para o tomador de decisão decidir qual é a melhor alternativa a ser 

implementada. Neste contexto, a AAE identifica as implicações das decisões 

estratégicas no ambiente para assegurar que as questões ambientais sejam consideradas 

no processo de decisão e as questões ambientais, sociais e econômicas sejam avaliadas 

de modo integrado. 

5.5.3. Medidas mitigadoras e a avaliação em “cascata” (mecanismo tiering) 

A mitigação no processo da AAE analisa os impactos identificados na fase de 

previsão e avaliação de impactos para propor medidas que previnam e/ou reduzam os 

efeitos significativos resultantes da aplicação do plano de manejo, conforme recomenda 

a Diretiva Europeia (2001/42/CE) e o Protocolo da UNECE.  

Um aspecto importante sobre a proposição das medidas mitigadoras inseridas no 

âmbito da AAE é a avaliação com efeito cascata (Tiering), onde as propostas de 

mitigação podem ser inseridas desde os níveis mais altos de tomada de decisão 

(Políticas, Planos e Programas) até os níveis mais baixos, como é o caso dos projetos.  

Assim, para analisar os casos o seguinte critério de avaliação é verificado: 

Houve proposição de medidas mitigadoras para as propostas dos planos de manejo? A 

avaliação em cascata contribuiu para as próximas ações estratégicas e para a 

elaboração de termos de referência de EIAs? (Quadro 19). 

Quadro 19. Comparação das avaliações dos casos sobre o critério de avaliação: Houve 
proposição de medidas mitigadoras para as propostas para os planos de manejo? A 
avaliação em cascata contribuiu para as próximas ações estratégicas e para a 
elaboração de termos de referência de EIAs?12 

Planos referentes ao Parque Nacional Cairngorms 
Planos referentes ao Parque Nacional 

Loch Lomond & The Trossachs 
1. CNPP 

2007-
2012 

2. CNPP 
2012-
2017 

3. 
CNPLP 

2008 

4. 
PNCLDP 

2013 

5. 
WRSGP 

2010 

6. LLTNPP 
2007-2012 

7. LLTNPLP 
2010-2015 

8. LLTNPPP 
2012-2017 

A A A A A A A A 
Legenda: 1. 1. Cairngorms National Park Plan (2007 – 2012); 2. Cairngorms National Park Plan (2012-
2017); 3. Cairngorms National Park Local Plan; 4. Cairngorms National Park Local Development Plan; 5. 

                                                

12 Informações adicionais  sobre os casos avaliados são descritas no Apêndice 2 (Pag.:380). 
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Water resources Supplementary Planning Guidance; 6. Loch Lomond & The Trossachs National Park 
Plan – (2007-2012); 7. Loch Lomond & The Trossachs National Park Local Plan (2010 - 2015); 8. Loch 
Lomond & The Trossachs Park Partnership Plan (2012 - 2017).  
Sobre as escalas de avaliação: A - Muito bem realizado sem omissões importantes; B - Realizado de 
maneira satisfatória e completa com apenas algumas omissões ou inadequações; C - É considerado 
apenas satisfatório apesar de algumas omissões e inadequações; D - Indica que partes estão bem 
realizadas, mas como um todo está insatisfatório por conta de omissões e inadequações; E - Não é 
satisfatório, revelando omissões ou inadequações significantes; F - É muito insatisfatório com tarefas 
importantes realizadas de maneira pobre; G - Nenhuma tarefa realizada. 

A análise sobre a proposição de medidas mitigadoras nos casos é interessante, 

devido aos casos estarem vinculados dentro de uma hierarquia de planejamento, 

conforme é apresentado na Figura 13. Com isso, a integração vertical e horizontal entre 

os diferentes níveis de tomada de decisão foi analisada (mecanismo tiering) para os dois 

sistemas de planejamento. Esta integração é considerada como um potencial benefício 

da AAE por permitir que as medidas mitigadoras sejam trabalhadas em diferentes níveis 

(WOOD & DEJEDDOUR, 1992; FISCHER 1999; THERIVEL, 2004; FISCHER, 

2007).    

Neste contexto, destacam-se dois exemplos dos casos 2 e 8 sobre como as 

medidas mitigadoras são utilizadas no âmbito dos planos de manejo e a importância do 

mecanismo Tiering no processo de planejamento das áreas protegidas. 

AAE do caso 2 apresentou medidas mitigadoras para algumas ações do Plano 

Nacional do Parque Cairngorms (2012-2017). Uma das propostas do plano de manejo é 

aumentar e diversificar a economia do parque, porém um dos possíveis efeitos negativos 

verificados é sobre a diversidade de espécies e ecossistemas existentes no parque. Em 

contrapartida, para amenizar ou evitar este possível efeito negativo, o plano de manejo 

propõe melhorar a qualidade e a conectividade entre os hábitats e melhorar o estado de 

conservação das espécies importantes para o Parque.  

Sobre este caso, é importante destacar que o relatório ambiental deste plano de 

manejo apresentou a integração entre objetivos ambientais, sociais e econômicos. 

Assim, os efeitos negativos identificados em objetivos econômicos são minimizados 

pelos objetivos ambientais e vice-versa. Com esta configuração do plano de manejo, o 

equilíbrio entre os três pilares da sustentabilidade tende a ser favorecida.   
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Figura 13. Sistema de planejamento dos Parques Nacionais Cairngorms e Loch Lomond & The 
Trossachs com os respectivos casos analisados, com exceção do Plano de Desenvolvimento Local do 
Parque Nacional Loch Lomond & The Trossachs, que se encontra em processo de elaboração. 

Outras medidas mitigadoras do Plano Nacional do Parque Cairngorms (2012-

2017) foram realizadas por meio de modificações das ações de desenvolvimento (curto 

e médio prazo) do próprio plano. Como este plano é considerado estratégico para a 

região, é possível que as alterações realizadas pela AAE fortaleçam as próximas ações 

setoriais e o futuro plano de desenvolvimento local, já que as formulações das próximas 

ações estratégicas devem observar este plano. Sendo assim, quando as medidas 

mitigadoras são implementadas desde níveis mais altos de tomada de decisão, espera-se 

que as informações levantadas e avaliadas neste âmbito auxiliem no desenvolvimento 

dos próximos planos e nos termos de referência para futuros EIAs (THERIVEL, 2004; 

FISCHER, 2007). 

Sobre o Tiering, Fischer (2007) destaca que quando as alternativas são 

discutidas em níveis mais altos de tomada de decisão, existem mais opções do que 

quando discutidas a níveis de projetos. No caso de níveis mais altos de decisão é 

possível avaliar amplas áreas, tecnologias e políticas regulatórias, ficais e econômicas. 

Enquanto que para projetos são verificadas questões relacionadas a locais específicos, 

projeto, construção e operação. Esta consideração do autor auxilia a ilustrar que em 

cada nível de tomada de decisão as questões ambientais, sociais e econômicas são 

visualizadas em diferentes escalas (tempo e espaço). Portanto, as medidas mitigadoras 

propostas em cada nível favorecem que os níveis mais altos de tomada de decisão 

possam direcionar e orientar os níveis mais baixos com propostas mais sustentáveis e 
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também evitar a duplicação de avaliações (WOOD & DEJEDDOUR, 1992; FISCHER 

1999; THERIVEL 2004). 

O caso 8 apresentou as medidas mitigadoras como ações de manejo do próprio 

plano. Alguns impactos negativos identificados são resultados de incertezas 

relacionadas ao desdobramento de algumas ações. Por exemplo, o plano propõe ações 

estratégicas, mas não define a escala, a localização e o tipo de desenvolvimento que 

decorrem da ação em questão. Outras incertezas estão relacionadas com a extensão das 

mudanças de uso do solo como consequência da diversificação rural, e com os projetos 

de geração de energia renovável.   

De qualquer forma, o relatório ambiental apresenta uma síntese dos impactos 

identificados em cada política do plano com as respectivas medidas de controle 

inseridas por meio de outras políticas no próprio plano. Quando há incertezas sobre os 

impactos no relatório ambiental, é sugerido que estes impactos sejam detalhados em um 

próximo estudo. Assim, o relatório ambiental além de propor medidas que são inseridas 

no corpo do plano, também define medidas adicionais para serem abordadas em planos 

mais específicos ou por EIAs. Como exemplo, na Política sobre estoque de carbono, os 

potenciais impactos identificados são na paisagem, devido a um aumento nas florestas 

de woodland para geração de energia. Para minimizar estes impactos, o plano também 

propõe uma política de proteção das paisagens que representam as características 

especiais do Parque. Além desta política, medidas adicionais orientam a elaboração de 

um plano para as florestas woodland e indicam a necessidade de um EIAs. Outro 

exemplo de avaliação em cascata é na Política de visitantes do Parque. Existem ações 

direcionadas para melhorar a infraestrutura de acessos que, por sua vez, podem causar 

impacto negativo. Entretanto, no nível estratégico do Plano do Parque Nacional Loch 

Lomond & The Trossachs não é possível avaliar os impactos destas ações. Portanto, a 

avaliação destes impactos é realizada pelo Plano Local e também no nível de projeto, 

que está sujeito a autorização do órgão ambiental competente. 

As medidas mitigadoras podem assumir uma variedade de formas. Estas 

diferentes formas de propor medidas para mitigarem os impactos são encontradas nos 

casos avaliados. Assim, as medidas mitigadoras identificadas nos casos foram (ODMP, 

2005): 
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 Mudanças na alternativa considerada ou na ação estratégica como um 

todo; 

 Mudanças em propostas específicas na ação estratégica; 

 Inclusão de novas provisões na ação estratégica; 

 Inclusão de medidas técnicas para serem aplicadas durante a 

implementação da ação estratégica; 

 Identificação das questões para serem incorporadas em Estudos de 

Impacto Ambiental de projetos; 

 Proposição de mudanças para outras ações estratégicas.  

No aspecto geral, os casos atenderam as expectativas do propósito das medidas 

mitigadoras. Contudo, os três casos do Parque Nacional Loch Lomond & The Trossachs 

apresentaram algumas medidas que tornam a avaliação mais transparente, como: a 

síntese das medidas mitigadoras adotadas e/ou um resumo das modificações realizadas 

nas ações estratégicas como um resultado da AAE. A identificação destas modificações 

realizadas nas ações estratégicas como resultado da proposição de medidas mitigadoras 

pelo relatório ambiental é considerada pela autoridade Scottish Environment Protection 

Agency (consultada na avaliação do caso 8) como uma boa prática.  

Outro ponto a ser destacado é sobre as incertezas da avaliação dos impactos para 

o nível mais estratégico, que dificulta a proposição das medidas mitigadoras. Neste 

sentido, os relatórios ambientais têm sugerido avaliações mais específicas para os 

próximos níveis de tomada de decisão. Esta prática é condizente com as recomendações 

das autoridades consultadas. Apesar disso, é preciso ressaltar ainda em níveis 

estratégicos as oportunidades e criar impactos positivos. Quando uma incerteza é 

identificada a um nível estratégico e nenhuma providência ou ação é direcionada, não é 

possível nem minimizar impactos negativos nem otimizar impactos positivos. Lobos e 

Partidário (2014) ressaltam que as incertezas identificadas devem ser integradas na 

avaliação de maneira que estas sejam solucionadas na medida do possível. 

Por fim, Fischer (2007) evidência alguns critérios para a efetividade da avaliação 

em cascata, os quais foram observados nos casos analisados, a saber:  
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 A decisão operacional em conformidade com o plano de nível mais alto 

de tomada de decisão e com referência explícita ao referido plano – item 

identificado nos casos 2, 3, 4, 5, 7 e 8; 

 A revisão do plano tem como ponto de partida o próprio plano – 

observado nos casos 4 e 8. 

Discutir as medidas mitigadoras para os planos de manejo da categoria V da 

IUCN é interessante, pois esta categoria de manejo por permear aspectos econômicos, 

sociais e ambientais é comum que hajam conflitos entre estes temas, ou seja, as ações de 

cunho ambiental podem ocasionar impactos negativos nas ações econômicas e vice-

versa. Neste sentido, a AAE pode evitar, amenizar ou eliminar impactos negativos e 

otimizar os impactos positivos por meio da proposição das medidas mitigadoras. Outra 

questão a ser ressaltada é sobre o efeito cascata das medidas mitigadoras, que contribui 

pela tanto para a hierarquia traçada IUCN (estratégias – longo prazo e planos de ação – 

curto e médio prazo), como também para a elaboração dos termos de referência para 

futuros EIAs de projetos a serem desenvolvidos na área do plano de manejo. 

5.6. Produto final do processo de planejamento  

Depois de finalizado o prognóstico, alguns produtos do processo de 

planejamento são gerados, como: o plano de manejo, o relatório ambiental, o plano de 

implementação da AAE e o plano corporativo (referente à implementação do plano de 

manejo). Dentro do processo da AAE, o plano de manejo e o relatório ambiental são 

enviados para consulta pública e, se for o caso, alterações são realizadas com a 

publicação de uma nova versão final do relatório ambiental e do plano de manejo. O 

plano de implementação indicado pela AAE fornece diretrizes específicas para o 

andamento do plano de manejo em concordância com a avaliação da AAE. O plano 

corporativo são as orientações específicas para a implementação das ações do plano de 

manejo.  

Sendo assim, dois aspectos são avaliados: as informações contidas nos relatórios 

ambientais como subsídio para a avaliação dos planos de manejo e se o plano de 

implementação da AAE fornece diretrizes para a implantação dos planos de manejo 

junto com os planos corporativos. 
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5.6.1. Informações disponibilizadas pelos relatórios ambientais sobre as avaliações 
dos planos de manejo 

O relatório ambiental descreve como ocorreu todo o processo de avaliação da 

ação estratégica. Portanto, a forma como os resultados da avaliação são apresentados no 

relatório ambiental é importante para uma maior transparência do processo de tomada 

de decisão e para fornecer subsídios à participação da sociedade (ODMP, 2005; 

CHAKER et. al., 2006; FISCHER, 2007). Sobre este assunto, Brown e Therivel (2000) 

destacam que o fato do relatório tornar públicas as questões identificadas como 

relevantes no processo de avaliação da ação estratégica para uma posterior checagem do 

processo político de decisão, o torna essencial. 

A Diretiva Europeia (2001/42/CE), o Protocolo da UNECE e a autora Therivel 

(2004) destacam conteúdos importantes para serem abordados pelos relatórios 

ambientais. O Quadro 20 apresenta a avaliação dos casos sobre as informações 

disponibilizadas nos respectivos relatórios ambientais, com verificação se estes 

relatórios estão ou não em acordo com as recomendações da Diretiva Europeia 

(2001/42/CE), com o Protocolo da UNECE e com a Therivel (2004).  

Quadro 20.  Comparação das avaliações dos casos sobre o critério de avaliação: O 
relatório ambiental fornece todas as informações requeridas pela Diretiva Europeia 
(2001/42/CE), Protocolo da UNECE e Therivel (2004)?  

Planos referentes ao Parque Nacional Cairngorms 
Planos referentes ao Parque Nacional 

Loch Lomond & The Trossachs 
1. CNPP 

2007-
2012 

2. CNPP 
2012-
2017 

3. 
CNPLP 

2008 

4. 
PNCLDP 

2013 

5. 
WRSGP 

2010 

6. LLTNPP 
2007-2012 

7. LLTNPLP 
2010-2015 

8. LLTNPPP 
2012-2017 

B B B B B B B B 
Legenda: 1. Cairngorms National Park Plan (2007 – 2012); 2. Cairngorms National Park Plan (2012-
2017); 3. Cairngorms National Park Local Plan; 4. Cairngorms National Park Local Development Plan; 5. 
Water resources Supplementary Planning Guidance; 6. Loch Lomond & The Trossachs National Park 
Plan – (2007-2012); 7. Loch Lomond & The Trossachs National Park Local Plan (2010 - 2015); 8. Loch 
Lomond & The Trossachs Park Partnership Plan (2012 - 2017).  
Sobre as escalas de avaliação: A - Muito bem realizado sem omissões importantes; B - Realizado de 
maneira satisfatória e completa com apenas algumas omissões ou inadequações; C - É considerado 
apenas satisfatório apesar de algumas omissões e inadequações; D - Indica que partes estão bem 
realizadas, mas como um todo está insatisfatório por conta de omissões e inadequações; E - Não é 
satisfatório, revelando omissões ou inadequações significantes; F - É muito insatisfatório com tarefas 
importantes realizadas de maneira pobre; G - Nenhuma tarefa realizada. 

Para facilitar a análise e comparação dos casos sobre o conteúdo dos relatórios 

ambientais, os Quadro 21 e Quadro 22 apresentam as informações requeridas pela 
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Diretiva Europeia (2001/42/CE), pelo Protocolo da UNECE e pela autora Therivel 

(2004). 

De maneira geral, os relatórios ambientais dos casos são satisfatórios por 

cumprirem o propósito de divulgar como ocorreu a avaliação e as decisões no processo 

de elaboração dos planos de manejo. Poucos itens estão ausentes nos relatórios 

ambientais, como por exemplo, as considerações de alternativas e o detalhamento sobre 

as características ambientais relevantes que serão significativamente afetadas. Contudo, 

é necessário ter cautela em analisar a qualidade das AAEs somente pela presença e 

ausência dos itens requeridos pela Diretiva Europeia (2001/42/CE), Protocolo da 

UNECE e Therivel (2004) nos relatórios ambientais, pois nem sempre o fato de ter 

contemplado um item significa que este foi bem realizado. Como no caso do 

monitoramento, os resultados identificados para os casos são bons, porém na prática o 

monitoramento da AAE nos casos não tem sido aplicado.   
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Quadro 21. Checklist sobre as informações a serem apresentadas pelos relatórios ambientais segundo a Diretiva Europeia (2001/42/CE) e pelo 
Protocolo da UNECE. 

Informações requeridas pela Diretiva Europeia (2001/42/CE) e pelo Protocolo 
da UNECE para os relatórios ambientais  

Caso 
1 

Caso 
2 

Caso 
3 

Caso 
4 

Caso 
5 

Caso 
6 

Caso 
7 

Caso 
8 

Informações sobre os métodos de avaliação, o conteúdo da ação estratégica, a 
posição da AAE no processo de tomada de decisão. 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

Deixa claro se determinadas questões devem ser avaliadas de maneira mais 
adequada a níveis diferentes do processo, para evitar uma duplicação da avaliação; 

√ X √ √ √ √ √ √ 

Conteúdo e principais objetivos da ação estratégica e sua relação com outras ações 
estratégicas; 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

Aspectos relevantes sobre o estado atual do ambiente e sua evolução com e sem a 
ação estratégica; 

+/- √ +/- √ +/- +/- √ +/- 

Características relevantes das áreas que provavelmente serão significativamente 
afetadas; 

X X X X X X X X 

Problemas ambientais pertinentes à ação estratégica; √ √ √ √ √ √ √ √ 
Objetivos de proteção ambiental (nacional e internacional) relevantes para a ação 
estratégica e como estes objetivos e outras considerações ambientais foram 
considerados durante a preparação da ação estratégica; 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

Os eventuais efeitos significativos da ação estratégica sobre o ambiente; √ √ √ √ √ √ √ √ 
Propostas de medidas mitigadoras √ √ √ √ √ √ √ √ 
Justificativa do porque que a alternativa preferida foi escolhida com o 
detalhamento de como as questões ambientais/sustentabilidade foram levadas em 
consideração; 

X X X X X X X X 

Legenda: √ - informação presente; +/- - informação parcialmente presente; X – ausência da informação.
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Quadro 22. Checklist adicional sobre as informações a serem apresentadas pelos relatórios ambientais segundo Therivel (2004). 

Checklist de informações adicionais que devem conter no relatório segundo 
Therivel (2004) 

Caso 
1 

Caso 
2 

Caso 
3 

Caso 
4 

Caso 
5 

Caso 
6 

Caso 
7 

Caso 
8 

Contém um sumário não técnico com explicações da abordagem da AAE como 
um todo; 

√ √ √ √ √ X √ √ 

Que diferença o processo da AAE tem feito;  √ √ √ √ √ √ √ √ 
Quem desenvolveu a AAE, quando foi desenvolvida e quem foi consultado; √ √ √ √ √ √ √ √ 
O propósito da AAE √ √ √ √ √ √ √ √ 
Base de dados ambiental/sustentabilidade; √ √ √ √ √ √ √ √ 
Problemas ambientais/sustentabilidade; √ √ √ √ √ √ √ √ 
Dificuldades na coleta de dados e as suas limitações; √ X √ X X √ X X 
Impactos significantes da ação estratégica  √ √ √ √ √ √ √ √ 
Consideração de alternativas e porque estas foram rejeitadas;  X X X +/- X X +/- +/- 
Medidas mitigadoras foram consideradas; √ √ √ √ √ √ √ √ 
Quando medidas mitigadoras não foram consideradas explicar o porquê; √ √ √ √ √ √ √ √ 
Links para projetos de EIAs; √ √ √ √ √ √ √ √ 
Plano de implementação da ação estratégica X X X X +/- +/- X X 
Proposta de monitoramento; √ √ √ √ X √ √ √ 
É claro e conciso, é apresentado como um todo integrado e usa mapas e 
ilustrações onde apropriados; 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

Usa linguagem simples e evita jargões técnicos; √ √ √ √ √ √ √ √ 
Descreve a metodologia usada na AAE e esclarece quem (e como) foi consultado; √ √ √ √ √ √ √ √ 
Foco nas grandes questões; √ √ √ √ √ √ √ √ 
Reconhece fontes externas de informações (julgamento de especialistas e suas 
opiniões); 

√ √ √ √ √ X √ √ 

É escrito de forma imparcial e aberto. √ √ √ √ √ √ √ √ 
O relatório descreve como as questões ambientais e de sustentabilidade foram 
consideradas na tomada de decisão. 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

Legenda: √ - informação presente; +/- - informação parcialmente presente; X – ausência da informação.
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5.6.2. Orientações para a implementação do plano de manejo 

Um plano de implementação deve fazer parte do relatório ambiental para 

orientar a implementação do plano de manejo. Para Therivel (2004) este plano de 

implementação deve assegurar que a ação estratégica seja implementada de acordo com 

os objetivos da AAE e com os objetivos da própria ação estratégica. Para tanto, o plano 

de implementação faz uma síntese dos principais resultados da AAE, como: a indicação 

dos conflitos encontrados e a maneira como estes podem ser solucionados; as medidas 

mitigadoras a serem implementadas; outras ações estratégicas que devem ser 

empreendidas são especificadas; quando necessário, deve-se indicar quais as orientações 

que ainda faltam ser escritas, por exemplo, definição de padrões de eficiência energética 

para determinados setores; deixar claro o que será monitorado; e por fim, determinar 

quem são os responsáveis em acompanhar o processo de implementação da ação 

estratégica (THERIVEL, 2004; FISCHER, 2007).  

Em síntese, o plano de implementação faz os últimos ajustes no relatório 

ambiental com a definição do que deve ser feito para a implementação da ação 

estratégica. Nesta perspectiva, este plano pode fornecer informações para estabelecer e 

direcionar o plano corporativo, previsto pela IUCN, que trata da implementação do 

plano de manejo. Com a articulação entre o plano corporativo e o plano de 

implementação é possível que ambos os planos sejam implementados de maneira 

integrada. Como consequência desta integração, espera-se que a avaliação da AAE seja 

contínua ao longo do processo de implementação do plano de manejo. 

Ao considerar esta discussão, é verificado se os casos apresentam um plano de 

implementação com diretrizes para a implementação do plano de manejo com a 

definição das ações que precisam ser realizadas, as orientações a serem escritas, 

medidas mitigadoras que precisam ser implementadas e as ações que devem ser 

monitoradas. Os resultados desta pergunta/critério são apresentados no Quadro 23. 
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Quadro 23. Comparação das avaliações dos casos sobre o critério de avaliação: Existe 
um plano de implementação junto ao relatório que fornece diretrizes para a 
implementação do plano de manejo (ações que precisam ser realizadas, as orientações 
a serem escritas, medidas mitigadoras que precisam ser implementadas e as ações que 
devem ser monitoradas)? 

Planos referentes ao Parque Nacional Cairngorms 
Planos referentes ao Parque Nacional 

Loch Lomond & The Trossachs 
1. CNPP 

2007-
2012 

2. CNPP 
2012-
2017 

3. 
CNPLP 

2008 

4. 
PNCLDP 

2013 

5. 
WRSGP 

2010 

6. LLTNPP 
2007-2012 

7. LLTNPLP 
2010-2015 

8. LLTNPPP 
2012-2017 

G G G G E E G G 
Legenda: 1. Cairngorms National Park Plan (2007 – 2012); 2. Cairngorms National Park Plan (2012-
2017); 3. Cairngorms National Park Local Plan; 4. Cairngorms National Park Local Development Plan; 5. 
Water resources Supplementary Planning Guidance; 6. Loch Lomond & The Trossachs National Park 
Plan – (2007-2012); 7. Loch Lomond & The Trossachs National Park Local Plan (2010 - 2015); 8. Loch 
Lomond & The Trossachs Park Partnership Plan (2012 - 2017).  
Sobre as escalas de avaliação: A - Muito bem realizado sem omissões importantes; B - Realizado de 
maneira satisfatória e completa com apenas algumas omissões ou inadequações; C - É considerado 
apenas satisfatório apesar de algumas omissões e inadequações; D - Indica que partes estão bem 
realizadas, mas como um todo está insatisfatório por conta de omissões e inadequações; E - Não é 
satisfatório, revelando omissões ou inadequações significantes; F - É muito insatisfatório com tarefas 
importantes realizadas de maneira pobre; G - Nenhuma tarefa realizada. 

O cumprimento deste critério pelos casos é considerado muito insatisfatório. 

Para a maioria dos casos nenhuma tarefa foi realizada. Nos casos 5 e 6 algumas 

considerações são feitas, porém incipientes.  

O caso 5, nas avaliações dos impactos dos objetivos da ação estratégica, existe 

um espaço para descrever orientações para implementação, fatores chaves para o 

sucesso, medidas mitigadoras e monitoramento. Contudo, de fato, pouca informação 

relevante para a implementação da ação estratégica é apresentada.  

O caso 6, o relatório Post-adoption apresenta algumas estratégias para a 

implementação do plano de manejo, por exemplo: preparar o plano local e o sistema de 

monitoramento. De maneira geral, as diretrizes são descritas de forma simplificadas, 

com orientações superficiais que não fornecessem direções para a implementação do 

Plano do Parque Nacional Loch Lomond & The Trossachs (2007-2012).  

Apesar do resultado ruim para este critério, é considerado que os relatórios 

ambientais apresentam informações suficientes para elaborar um plano de 

implementação, porém, esta sistematização não foi feita ou, em alguns casos, foi mal 

realizada.  

5.7. Decisão  
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A decisão corresponde em assumir ou optar por um cenário futuro ou uma 

orientação de um planejamento por um determinado horizonte temporal, que 

corresponde ao período de vigência da ação estratégica.  O resultado final da decisão em 

um planejamento estratégico é a aprovação ou reprovação de um conjunto de diretrizes 

a serem implementadas em um determinado espaço geográfico e temporal 

(PARTIDÁRIO, 1999).  

Oliveira, Montaño e Souza (2009), Fischer (2007), Partidário (2007), Therivel 

(2004) destacam que a AAE é uma ferramenta com potencial em contribuir para a 

formulação de ações estratégicas mais sustentáveis por fornecer subsídios para os 

tomadores de decisão definirem quais caminhos seguir para atingir os objetivos 

propostos pela ação estratégica com observação à variável ambiental.  

Para Oliveira, Montaño e Souza (2009) o processo decisório consiste em ações 

desde consultas públicas preliminares para a formulação da ação estratégica e do 

relatório ambiental até a decisão em si. As ações e os propósitos do processo de tomada 

de decisão são apresentados pelos autores no Quadro 24.   

A IUCN também prevê para a elaboração do plano de manejo que antes da 

decisão, este deve passar por um processo de consulta pública e as decisões devem ser 

divulgadas com a justificativa sobre como as considerações do público foram ou não 

inseridas na proposta final do plano de manejo. Neste contexto de processo decisório, 

verifica-se que a AAE e a IUCN apresentam convergências. 

Quando o plano de manejo é submetido a uma AAE, a tomada de decisão será 

realizada com base em uma avaliação de impactos das ações propostas pelo plano de 

manejo, com o objetivo de tornar transparente “quem ganha e quem perde” com a 

adoção do plano, antecipar problemas e evitar erros com uma abordagem proativa. 

Neste sentido, as alternativas de implementação do plano de manejo são colocadas na 

pauta de discussão para serem discutidas com a população, com as partes interessadas e 

com outros atores (instituições púbicas, ONGs e outros) (THERIVEL, 2004; FISCHER, 

2007; GAUTHIERA, SIMARD E WAAUB, 2011). 

Todo o processo de avaliação da AAE tem como objetivo influenciar as decisões 

sobre o plano de manejo. Assim, as decisões são avaliadas por meio de dois critérios 
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análise: os momentos de consulta pública e a disponibilização de informações sobre as 

decisões.  

 

5.7.1. Momentos de consulta pública 

A consulta pública na AAE é uma forma de fazer com que a sociedade participe 

do processo de tomada de decisão. Para Oliveira, Montaño e Souza (2009) (apud 

SOUZA, 200313), a sustentabilidade vai além da consideração dos três pilares 

(ambiental, social e econômico), esta deve incluir a participação da sociedade e sua 

manifestação no tempo e no espaço, pois...  

“... aspectos de escala temporal, em que se avaliam as consequências das 
atividades antrópicas de curto, médio e longo prazos, dos aspectos espaciais, nos quais 
são avaliados os fatores ambientais associados aos meios biológico, físico e antrópicos 
(sociais, econômicos e culturais), há os aspectos de identidade da sociedade, que se dá 
em função da participação no processo decisório, atribuindo ao processo legitimidade e 

aos participantes corresponsabilidade (OLIVEIRA, MONTAÑA E SOUZA, 2009, 
pag. 11).” 

                                                

13 SOUZA, M. P. Sustentabilidade ambiental. São Carlos:[s.n.]. 1 Transparência, 
color, 9cm x 13cm. 2003. 

Quadro 24. Processo decisório na AAE (OLIVEIRA, MONTAÑA E SOUZA, 
2009). 
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Para Gauthiera, Simard e Waaub (2011), a participação pública deve ser 

integrada ao processo da AAE para permitir que informações relevantes sejam incluídas 

no processo de tomada de decisão. Fato que aumenta a credibilidade da seleção das 

ações estratégicas devido ao processo de tomada de decisão ser mais aberto, 

democrático e transparente por permitir que terceiros analisem as conclusões dos 

representantes públicos. 

Canter (1996) define a participação pública no contexto da avaliação ambiental 

como um processo contínuo de comunicação com a promoção do entendimento do 

público sobre os mecanismos e processos através dos quais os problemas ambientais são 

investigados e resolvidos pela agência responsável. Assim, este processo de participação 

informa ao público sobre o estado e o progresso dos estudos da formulação e avaliação 

das ações estratégicas. Além disso, a participação pública é solicitada formalmente para 

que todos os cidadãos interessados opinem sobre as alternativas de desenvolvimento. 

Contudo, Fischer (1999), Therivel (2004), Fischer (2007) e Partidário (2007a) destacam 

que é necessário que a participação pública ocorra no início do processo de 

desenvolvimento da AAE e do plano de manejo, com vistas ao melhor aproveitamento 

dos benefícios da participação pública. Esta prática ajuda a identificar, o quanto antes, 

os possíveis problemas e pode evitar atrasos devido à oposição pública. 

A Diretiva Europeia (2001/42/CE) requer que a consulta ao público aconteça 

antes da aprovação da ação estratégica (do plano de manejo) com a disponibilização do 

esboço da ação estratégica juntamente com o relatório ambiental. Além desta consulta 

ao final do processo de elaboração da ação estratégica, o Protocolo da UNECE também 

prevê a consulta ao público para o relatório de Scoping. Com relação à consulta as 

autoridades ambientais e de sustentabilidade, a Diretiva Europeia (2001/42/42) e o 

Protocolo da UNECE definem que esta aconteça na fase do Screening, do relatório de 

Scoping e no relatório ambiental.  

Para Therivel (2004) quando a consulta ao público acontece em apenas um 

momento, a do relatório ambiental com o esboço da ação estratégica, esta tem efeito 

limitado. Para tanto, a autora destaca outros momentos (além dos previstos pela Diretiva 

e pelo Protocolo) do processo da AAE onde é importante abrir para a consulta ao 

público, a saber: i) na identificação dos indicadores ambientais e de sustentabilidade, ii) 

na relação com outras ações estratégicas, iii) no relatório de scoping, iv) na 
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identificação e comparação das alternativas mais sustentáveis, v) na avaliação das 

alternativas e, vi) na divulgação do relatório. 

Sobre o aspecto da consulta pública, a IUCN também destaca alguns momentos 

do processo de elaboração do plano de manejo em que o público deve der envolvido, 

como: na elaboração da visão, na preparação do diagnóstico e antes do plano ser 

aprovado.  

Neste contexto, considera-se que a consulta pública tanto para a AAE como para 

a IUCN é importante. A AAE reforça a participação pública e a consulta a outras 

agências em diversos momentos do processo de elaboração das ações estratégicas. A 

participação pública (desde as primeiras etapas de planejamento) é considerada como 

um importante benefício promovido pela AAE, pois as primeiras consultas ajudam a 

identificar alguns problemas e questões que, por sua vez, podem ser trabalhados com 

antecedência (WOOD, DEJEDDOUR, 1992; FISCHER, 1999). Assim, caso o plano de 

manejo seja submetido a uma AAE, a participação pública pode ganhar maior ênfase, 

pois a perspectiva de participação (no plano de manejo e na AAE) é diferente. Na AAE, 

a participação pública acontece tanto no processo de planejamento do plano de manejo 

como no processo de tomada de decisão (THERIVEL, 2004; FISCHER, 2007; 

MCCLUSKEY; JOÃO, 2011). 

Com base nesta discussão, são avaliados junto aos casos quais foram os 

momentos de consulta pública. Esta avaliação é sintetizada no Quadro 25.  

Quadro 25. Comparação das avaliações dos casos sobre o critério de avaliação: Quais 
foram os momentos de consulta pública dos relatórios ambientais dos planos de 
manejo? 

Planos referentes ao Parque Nacional Cairngorms 
Planos referentes ao Parque Nacional 

Loch Lomond & The Trossachs 
1. CNPP 

2007-
2012 

2. CNPP 
2012-
2017 

3. 
CNPLP 

2008 

4. 
PNCLDP 

2013 

5. 
WRSGP 

2010 

6. LLTNPP 
2007-2012 

7. LLTNPLP 
2010-2015 

8. LLTNPPP 
2012-2017 

D D D D D D D D 
Legenda: 1. Cairngorms National Park Plan (2007 – 2012); 2. Cairngorms National Park Plan (2012-
2017); 3. Cairngorms National Park Local Plan; 4. Cairngorms National Park Local Development Plan; 5. 
Water resources Supplementary Planning Guidance; 6. Loch Lomond & The Trossachs National Park 
Plan – (2007-2012); 7. Loch Lomond & The Trossachs National Park Local Plan (2010 - 2015); 8. Loch 
Lomond & The Trossachs Park Partnership Plan (2012 - 2017).  
Sobre as escalas de avaliação: A - Muito bem realizado sem omissões importantes; B - Realizado de 
maneira satisfatória e completa com apenas algumas omissões ou inadequações; C - É considerado 
apenas satisfatório apesar de algumas omissões e inadequações; D - Indica que partes estão bem 
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realizadas, mas como um todo está insatisfatório por conta de omissões e inadequações; E - Não é 
satisfatório, revelando omissões ou inadequações significantes; F - É muito insatisfatório com tarefas 
importantes realizadas de maneira pobre; G - Nenhuma tarefa realizada. 

De maneira geral, ao considerar os argumentos de Fischer (1999), Therivel 

(2004), Fischer, 2007, Partidário, 2007 e Gauthiera, Simard e Waaub (2011) sobre os 

diferentes momentos em que a consulta ao público deve ser aberta, os casos não 

apresentam um bom desempenho sobre este critério. Por outro lado, nos casos, a 

consulta pública é realizada no processo final da elaboração do esboço dos planos de 

manejo com os respectivos relatórios ambientais, como é requerido pela Diretiva 

Europeia (2001/42/CE). Neste impasse, entre os requisitos da Diretiva Europeia e das 

recomendações dos autores, optou-se por avaliar os casos de acordo com os argumentos 

dos autores citados, devido a estes outros momentos de consultas públicas serem 

considerados como uma boa prática na AAE. 

Em síntese, com exceção dos casos 4 e 7, os outros casos apresentaram somente 

um momento de consulta ao público, no relatório ambiental. Os casos 4 e 7, os 

relatórios ambientais foram disponibilizados para consulta pública em dois momentos. 

Após a primeira consulta pública, as considerações realizadas pelas autoridades e pela 

população acarretaram em mudanças nos relatórios ambientais e nos planos, por isso os 

relatórios ambientais e os planos modificados foram apresentados para mais uma 

consulta pública.  

As consultas realizadas nos casos foram por meio de consulta às instituições 

públicas que verificam a qualidade do processo da AAE (no relatório de scoping e no 

relatório ambiental), e a consulta ao público, que é restrita ao relatório ambiental 

(processo final da AAE). Lobos e Partidário (2014) destacam que este formato de 

consulta é uma prática comum nos países que seguem a Diretiva Europeia 

(2001/42/CE), onde a participação pública é restrita ao final do processo de avaliação. 

Apesar da expectativa de que com a AAE a participação pública fosse ampliada 

no processo de elaboração dos planos de manejo, a abordagem da consulta pública 

apresentada pela AAE mostrou uma perspectiva de avaliação dos planos de manejo, fato 

que não aconteceria se os planos não fossem submetidos a uma AAE. Assim, apesar de 

não ser o ideal de uma boa prática, considera-se que os planos ganharam com este novo 

momento de consulta ao público.  
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A realidade encontrada nos casos é frequente na prática da AAE. Como 

destacam Gauthiera, Simard e Waaub (2011) e Lobos e Partidário (2014), a participação 

pública na AAE ainda é um desafio para a prática. Há uma necessidade de que a 

participação pública seja compreendida como suplementar ao processo de planejamento 

e como um recurso de validação no processo decisório ao invés de um componente 

administrativo do processo de planejamento. Neste contexto, Lobos e Partidário (2014) 

ressaltam que em casos onde há ampla participação pública na AAE, uma discussão 

efetiva é promovida entre os agentes e o público interessado. 

5.7.2. Informar a decisão 

Após a aprovação do plano de manejo, a Diretiva Europeia (2001/42/CE), o 

Protocolo da UNECE e Therivel (2004) recomendam que as decisões tomadas sejam 

apresentadas ao público. A IUCN destaca que as sugestões apresentadas pelo público 

devem ser respondidas, no sentido de como as sugestões foram incorporadas no plano 

de manejo, e caso as sugestões não tenham sido levadas em consideração, isto deve ser 

justificado. 

A informação sobre as decisões é importante para se concretizar a participação 

pública com o esclarecimento de como as contribuições foram incorporadas na decisão 

final. Para Partidário (1999), o processo de participação deve fazer com que as pessoas 

tenham confiança de que seus valores, preocupações e preferências são levados em 

conta quando as decisões são tomadas. A falta de esclarecimento e a ausência do sentido 

de corresponsabilização comunitária levam a uma tendência em enfatizar os interesses 

individuais isoladamente – “not in my back yard”. Para a participação ser útil, primeiro 

é necessário disponibilizar as informações, sem isso, a população não pode apresentar 

suas críticas, questões e propostas para influenciar a tomada de decisão. Segundo, se 

caso a população não reconhece a relação entre sua contribuição e a decisão final, fica a 

sensação de que o esforço da participação não compensou. Portanto, é essencial que a 

comunidade seja informada de que sua participação foi útil e “valeu à pena” o esforço 

em participar (PARTIDÁRIO, 1999; THERIVEL 2004; PARTIDÁRIO, 2007). 

Neste contexto, informar ao público envolvido as decisões tomadas durante o 

processo de elaboração do plano de manejo é essencial para a comunidade reconhecer a 
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relação da sua contribuição com a decisão final. O efetivo envolvimento do público e a 

corresponsabilização auxiliam no processo de implementação do plano de manejo.  

Com base nesta discussão, é avaliado como os casos apresentam as informações 

sobre as decisões tomadas. Para tanto, o artigo 9º da Diretiva Europeia (2001/42/CE) é 

utilizado como base de avaliação e comparação dos casos (Quadro 26).  

Quadro 26. Comparação das avaliações dos casos sobre o critério de avaliação: As 
informações previstas no artigo 9º da Diretiva Europeia 2001/42/CE são 
disponibilizadas para o público e autoridades? 

Planos referentes ao Parque Nacional Cairngorms 
Planos referentes ao Parque Nacional 

Loch Lomond & The Trossachs 
1. CNPP 

2007-
2012 

2. CNPP 
2012-
2017 

3. 
CNPLP 

2008 

4. 
PNCLDP 

2013 

5. 
WRSGP 

2010 

6. LLTNPP 
2007-2012 

7. LLTNPLP 
2010-2015 

8. LLTNPPP 
2012-2017 

B C B C C E A B 
Legenda: 1. 1. Cairngorms National Park Plan (2007 – 2012); 2. Cairngorms National Park Plan (2012-
2017); 3. Cairngorms National Park Local Plan; 4. Cairngorms National Park Local Development Plan; 5. 
Water resources Supplementary Planning Guidance; 6. Loch Lomond & The Trossachs National Park 
Plan – (2007-2012); 7. Loch Lomond & The Trossachs National Park Local Plan (2010 - 2015); 8. Loch 
Lomond & The Trossachs Park Partnership Plan (2012 - 2017).  
Sobre as escalas de avaliação: A - Muito bem realizado sem omissões importantes; B - Realizado de 
maneira satisfatória e completa com apenas algumas omissões ou inadequações; C - É considerado 
apenas satisfatório apesar de algumas omissões e inadequações; D - Indica que partes estão bem 
realizadas, mas como um todo está insatisfatório por conta de omissões e inadequações; E - Não é 
satisfatório, revelando omissões ou inadequações significantes; F - É muito insatisfatório com tarefas 
importantes realizadas de maneira pobre; G - Nenhuma tarefa realizada. 

A análise dos caos é resumida no Quadro 27. A partir das informações 

apresentadas, verificou-se um item crítico na maioria dos relatórios ambientais, que é 

sobre a justificativa na escolha da alternativa preferida. Com relação à escolha da 

alternativa, deve ser destacado que nem todos os casos apresentam alternativas de 

desenvolvimento, e quando estas são apresentadas, não são claras as justificativas sobre 

o porquê certas alternativas foram escolhidas em detrimento de outras. A ausência desta 

justificativa implica na falta de transparência sobre como as alternativas foram 

escolhidas.  

A declaração sobre como as sugestões realizadas pelas autoridades e pelo 

público em geral foram consideradas na decisão final é um item essencial para 

consolidar a participação pública na AAE, como ressalta Partidário (1999). Entretanto, 

estas declarações apresentadas pelos casos (exceto 1 e 7) somente dizem respeito as 

respostas às consultas realizadas com as autoridades.  
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Quadro 27. Checklist sobre as informações que os casos devem fornecer as 
autoridades, ao público e a todos os consultados (Art. 9º. da Diretiva Europeia 
2001/42/CE).   

Informações que devem ser 
fornecidas as autoridade, ao 
público e a todos consultados 

(Art. 9º.) 

Caso 
1 

Caso 
2 

Caso 
3 

Caso 
4 

Caso 
5 

Caso 
6 

Caso 
7 

Caso 
8 

A ação estratégica aprovada; √ √ √ √ √ X √ √ 
Uma declaração resumindo a 
forma como as considerações 
sugeridas nas consultas foram 
integradas na ação estratégica; 

√ X √ X X X √ √ 

O relatório ambiental; √ √ √ √ √ √ √ √ 
Os resultados das consultas 
realizadas; 

√ √ √ √ √ √ √ √ 

As razões que levaram a 
escolher a ação estratégica 
aprovada, à luz de outras 
alternativas razoáveis 
abordadas; 

X X X X X X √ X 

As medidas decididas para 
efeitos de controle. 

√ √ √ √ X X √ √ 

Destaque para o caso 7, onde no final do processo de elaboração do Plano Local 

do Parque Nacional Loch Lomond & The Trossachs (2010-2015) foi realizado um 

procedimento formal de inspeção para examinar todas as recomendações das 

autoridades e do público em geral. Este documento foi publicado com o detalhamento 

de como cada sugestão foi incorporada ou não no desenho final no plano. Pode ser que 

este esclarecimento auxilie a alcançar uma consolidação da participação pública com a 

promoção de uma discussão mais efetiva entre diferentes atores. Entretanto, não é 

possível avaliar o alcance do efeito das informações prestadas ao público por meio de 

uma análise documental. Contudo, o fato dos casos apresentarem um feedback para o 

público já é um indício para as especulações sobre os benefícios14 da informação da 

decisão para a participação pública, como ressaltados por Canter (1996), Partidário 

(1999), Fischer (1999), Partidário (2007) e Gauthiera, Simard e Waaub (2011). 

                                                

14 Aumento da transparência por permitir que terceiros analisem as conclusões dos representantes 
públicos; ajuda a evitar controvérsias; confrontos e atrasos no processo de tomada de decisão; reforça a 
aderência da ação estratégica antes que esta seja adotada, e assegura a melhor aplicação da ação 
estratégica. 
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Apesar da participação pública apresentada nos casos estar distante de uma boa 

prática, cabe ressaltar que as consultas às autoridades foram essenciais para a melhora 

das avaliações dos planos de manejo. 

5.8. Monitoramento 

Na perspectiva da AAE, quando uma ação estratégica é aprovada, um sistema de 

monitoramento é colocado em prática. Este sistema acompanha os resultados da 

implementação das medidas ou das ações definidas pela ação estratégica aprovada (no 

caso em questão, os planos de manejo). Na avaliação de impactos de políticas, planos e 

programas, por serem níveis mais estratégicos, existe um contexto de incertezas 

associado à concretização de um conjunto de soluções de planejamento. Para Partidário 

(1999), estas incertezas resultam da resposta de um sistema complexo e dinâmico, nas 

suas vertentes sociais, econômicas e ambientais, e às novas medidas ou ações propostas 

pela ação estratégica aprovada. Neste sentido, o monitoramento dos resultados das 

ações propostas e dos impactos previstos é fundamental para garantir que os objetivos 

estipulados pela ação estratégica sejam alcançados e que os impactos imprevistos sejam 

mitigados o quanto antes.  

Canter (1996) acrescenta que o monitoramento é o ciclo de vida da gestão 

ambiental que acompanha os estudos ambientais empreendidos durante a fase de 

implementação do plano de manejo aprovado. Dentro desta perspectiva, Fischer (2007) 

ressalta que a AAE nunca deve ser utilizada como um instrumento reativo. Ao contrário 

disso, a AAE deve ser compreendida como um instrumento de gestão/planejamento 

ambiental proativo.  

O monitoramento mensura as variáveis ambientais durante a implementação do 

plano de manejo para determinar as condições existentes, as variações e os processos de 

mudanças. Com isso, os efeitos do monitoramento envolvem o acompanhamento da 

qualidade ambiental durante a implementação do plano de manejo para identificar as 

mudanças ocorridas como um resultado das ações propostas pelo próprio plano de 

manejo (CANTER, 1996; CHAKER et. al.; 2006; FISCHER, 2007). Para tanto, o 

monitoramento deve prever uma periodicidade de coleta de dados no intuito de 

assegurar que as condições observadas são os padrões encontrados (CANTER, 1996). 

Neste contexto, o sistema de monitoramento deve (CANTER, 1996; FISCHER, 2007):  
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 Promover informações (e documentar) sobre os impactos do plano de 

manejo previstos na fase de prognóstico;  

 Observar o desenvolvimento do plano de manejo para verificar a 

conformidade com os objetivos/critérios estabelecidos pelo plano de 

manejo e pela AAE; 

 Verificar as relações de causa e efeito do meio ambiente com as 

atividades definidas pelo plano de manejo; 

 Alertar as agências sobre os impactos adversos imprevistos ou mudança 

repentina das tendências dos impactos; 

 Avaliar a efetividade da implementação das medidas mitigadoras; 

 Promover informações para validar ou ajustar as técnicas de previsão de 

impacto. 

Como síntese da discussão apresentada, as fases do planejamento, como: os 

objetivos, a base de dados e o prognóstico são o foco do monitoramento na AAE para 

acompanhar a implementação do plano de manejo. Esta perspectiva de monitoramento 

na AAE auxilia no sistema de monitoramento requerido pela IUCN (desempenho do 

plano de manejo e a evolução da qualidade ambiental da área protegida), de maneira 

que a AAE acompanha e avalia os efeitos ambientais adversos da implementação das 

ações propostas pelo plano de manejo sobre a qualidade ambiental, no intuito de que os 

efeitos adversos imprevistos sejam previamente identificados e corrigidos de maneira 

proativa.  

Neste contexto, os casos são avaliados com relação ao sistema de 

monitoramento estipulado pela AAE, e como estes avaliam os efeitos ambientais 

adversos da implementação dos planos de manejo e a evolução da qualidade ambiental 

(Quadro 28). 
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Quadro 28. Comparação das avaliações dos casos sobre o critério de avaliação: Como o 
sistema de monitoramento da AAE está estruturado? Os efeitos ambientais adversos da 
implementação dos planos de manejo são acompanhados? É possível verificar a 
evolução da qualidade ambiental e o desempenho dos planos de manejo com o sistema 
de monitoramento proposto pela AAE? 

Planos referentes ao Parque Nacional Cairngorms 
Planos referentes ao Parque Nacional 

Loch Lomond & The Trossachs 
1. CNPP 

2007-
2012 

2. CNPP 
2012-
2017 

3. 
CNPLP 

2008 

4. 
PNCLDP 

2013 

5. 
WRSGP 

2010 

6. LLTNPP 
2007-2012 

7. LLTNPLP 
2010-2015 

8. LLTNPPP 
2012-2017 

F F F F G F F G 
Legenda: 1. Cairngorms National Park Plan (2007 – 2012); 2. Cairngorms National Park Plan (2012-
2017); 3. Cairngorms National Park Local Plan; 4. Cairngorms National Park Local Development Plan; 5. 
Water resources Supplementary Planning Guidance; 6. Loch Lomond & The Trossachs National Park 
Plan – (2007-2012); 7. Loch Lomond & The Trossachs National Park Local Plan (2010 - 2015); 8. Loch 
Lomond & The Trossachs Park Partnership Plan (2012 - 2017).  
Sobre as escalas de avaliação: A - Muito bem realizado sem omissões importantes; B - Realizado de 
maneira satisfatória e completa com apenas algumas omissões ou inadequações; C - É considerado 
apenas satisfatório apesar de algumas omissões e inadequações; D - Indica que partes estão bem 
realizadas, mas como um todo está insatisfatório por conta de omissões e inadequações; E - Não é 
satisfatório, revelando omissões ou inadequações significantes; F - É muito insatisfatório com tarefas 
importantes realizadas de maneira pobre; G - Nenhuma tarefa realizada. 

Os casos 1, 2, 3 e 4 apresentam o mesmo modelo para o sistema de 

monitoramento da AAE, onde este é estruturado por meio de indicadores definidos para 

cada objetivo da AAE, como recomenda a ODMP (2005). Os casos 5 e 8 não 

apresentam um sistema de monitoramento.  

 O caso 6 apresenta uma estrutura de monitoramento integrada da AAE com o 

Plano do Parque Nacional Loch Lomond & Trossachs (2007-2012) e com o State of the 

Park Report, como apresentado na Figura 14. Para tanto, o relatório ambiental ressalta 

que ainda há a necessidade de desenvolver indicadores que conectem a base de dados do 

State of the Park Report com os objetivos da AAE. No relatório ambiental, é descrito 

que para criar esta abordagem integrada de monitoramento, a técnica Balance Score 

Card será utilizada. A finalização desta abordagem foi prevista para ser realizada como 

parte integrante do processo final do plano e ser apresentada no relatório de Post-

adoption da AAE. Contudo, nenhum dos resultados previstos foi apresentado no 

relatório de Post-adoption da AAE. 
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O caso 7 prevê um monitoramento da AAE articulado com o do Plano Local do 

Parque Nacional Loch Lomond & Trossachs (2010-2015). O objetivo do 

monitoramento em conjunto é identificar qualquer efeito adverso e/ou imprevisto no 

ambiente com antecedência para que medidas corretivas sejam aplicadas onde 

apropriado. Para tanto, algumas questões chaves são identificadas para serem 

respondidas, a saber: a) A previsão e avaliação de impactos foram exatas? b) As 

medidas mitigadoras estão sendo executadas e estão surtindo efeito? c) Há efeitos 

ambientais adversos? No relatório de post-adoption deste caso, uma estratégia de 

monitoramento é apresentada, porém esta estratégia não é articulada com os objetivos 

e/ou a base de dados da AAE. Assim, o sistema de monitoramento proposto não deixa 

claro como irá monitorar os efeitos ambientais significativos identificados na previsão e 

avaliação de impactos, as medidas mitigadoras propostas e a evolução da qualidade 

ambiental.  

Em teoria, a partir do acompanhamento periódico dos indicadores dos objetivos 

da AAE é possível monitorar o desempenho do plano de manejo e seus efeitos sobre a 

Figura 14. Estrutura do sistema de monitoramento integrado do caso 6. 
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qualidade ambiental da área protegida (proposto pelos casos 1, 2, 3 e 4). Contudo, a 

ODMP (2005) destaca que o monitoramento da AAE, além de acompanhar os 

indicadores dos objetivos definidos pela AAE, deve estar atento aos aspectos da base de 

dados ambientais com indicativo de efeitos adversos, aos efeitos significativos 

identificados na avaliação ambiental e às medidas mitigadoras e compensatórias 

propostas.  

Estar atento a estas questões indicadas pela ODMP (2005) é garantir uma melhor 

eficácia do propósito do monitoramento da AAE. Entretanto, tais questões não são 

pontuadas pelos casos. Além disso, para que o monitoramento dos indicadores da AAE 

contribuísse para a avaliação da implementação dos planos de manejo, seria 

imprescindível que dados destes fossem coletados com certa periodicidade (CANTER, 

1996), fato que não ocorre nenhum dos casos avaliados.  

Ainda assim, os planos de manejo apresentam um sistema de monitoramento 

para acompanhar a evolução das ações propostas. Entretanto, estes monitoramentos são 

desvinculados dos monitoramentos propostos pelas AAEs. Na prática, é possível que os 

sistemas de monitoramento apresentados para as AAEs não existam, pois nos relatórios 

anuais sobre evolução dos planos, a AAE não é mencionada e não há relatórios de 

monitoramento das AAEs desenvolvidas para os casos nos sites oficiais do Parque 

Nacional Cairngorms e do Parque Nacional Loch Lomond & Trossachs. 

As perspectivas de monitoramento integrado propostas pelos casos 6 e 7 são 

interessantes pelo ponto de vista de evitar avaliações duplicadas, como destacado por 

Fischer (2007). Entretanto, os arranjos dos monitoramentos não são muito bem 

definidos pelos respectivos relatórios ambientais, no sentido de não mostrar 

efetivamente como os impactos, medidas mitigadoras e a qualidade ambiental serão 

monitorados.   

5.9. Revisão 

O processo de revisão marca o fim e o início de um novo ciclo de planejamento. 

Em um planejamento estratégico, a fase de revisão acompanha o monitoramento, no 

intuito de rever de maneira sistemática e adaptativa as modificações detectadas no 
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território que requerem abordagens estratégicas diferenciadas, ou seja, alguns elementos 

das estratégias são revistos (PARTIDÁRIO, 1999). 

No contexto dinâmico de um planejamento estratégico, muitos 

desenvolvimentos intermediários ocorrem entre o início e o final da ação estratégica e 

da AAE, podendo ser registrados novos impactos ambientais e sociais, mudanças nas 

intenções iniciais da proposta, implementação de outros desenvolvimentos na área de 

planejamento, entre outros. Este cenário complexo e dinâmico associado ao fato de 

muitas vezes o desenvolvimento da ação estratégica ser totalmente independente da 

proposta inicial faz com que os conteúdos da ação estratégica e as informações de 

impacto da AAE tornem-se desatualizados e imprevisíveis a um curto prazo. Assim, 

sem uma gestão adaptativa que permeie a implementação do processo de planejamento, 

falhas ao implementar a ação estratégica podem ser esperadas (PARTIDÁRIO, ARTS, 

2005; GACHECHILADZE-BOZHESKU, FISCHER, 2012; LOBOS, PARTIDÁRIO, 

2014). 

A gestão adaptativa na AAE é realizada no contexto do follow-up, que para 

Oliveira, Montaño e Souza (2009), tem o propósito de garantir que a área ambiental 

estará compondo e sendo assimilada pelo processo decisório por meio da 

retroalimentação contínua da AAE. Contudo, e apesar da AAE estar no debate de 

muitas publicações internacionais, conferências e workshop, o follow-up não é muito 

envolvido nestas discussões (PARTIDÁRIO, ARTS, 2005; GACHECHILADZE; 

NOBLE; BITTER, 2009). Para Partidário e Arts (2005) isto ocorre porque o 

monitoramento da AAE é limitado ao acompanhamento de indicadores. Gachechiladze-

Bozhesku e Fischer (2012) ratificam a percepção de Partidário e Arts (2005) e ressaltam 

que a AAE tem um foco tradicional em influenciar a formulação da ação estratégica, 

mas frequentemente a sua implementação tem sido deixada de lado, o que pode 

ocasionar na perda de benefícios gerais da AAE após a tomada de decisão. 

No contexto das incertezas do planejamento estratégico, o follow-up torna-se 

essencial para acompanhar as reais modificações e promover um feedback e um 

aprendizado à luz da experiência. Gachechiladze, Noble e Bitter (2009) e 

Gachechiladze-Bozhesku e Fischer (2012) destacam alguns benefícios do follow-up na 

AAE, como: i) gestão direcionada para alcançar os objetivos e as metas da ação 

estratégica com observância aos objetivos da AAE; ii) adequação ambiental na 
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implementação da ação estratégica e consequente proteção ambiental; iii) 

acompanhamento dos impactos ambientais; iv) criação de redes e cooperações; v) 

manutenção das decisões flexíveis para lidar com as incertezas e aumenta a 

adaptabilidade da gestão no contexto de mudanças; vi) promoção de meios de 

aprendizado e de informações; vii) fornecimento de benefícios corporativos (aumenta a 

credibilidade da ação estratégica, melhora a imagem corporativa dos responsáveis pela 

implementação das ações e mostra para os atores envolvidos a importância da 

implementação das ações). Assim, para alcançar estes benefícios Partidário e Arts 

(2005), Fischer (2007) e Gachechiladze-Bozhesku e Fischer (2012) apresentam 4 fases 

para o processo do follow-up, a saber: o monitoramento, a avaliação, o manejo e a 

comunicação.  

A fase do monitoramento é prevista pela Diretiva Europeia (2001/42/CE), o 

Protocolo da UNECE, Therivel (2004) e ODPM (2005). Contudo, no que se refere a 

gestão adaptativa faltam diretrizes nestas referências.  A falta de requerimentos legais e 

de orientações sobre métodos são consideradas por Gachechiladze-Bozhesku e Fischer 

(2012) e Lobos e Partidário (2014) como barreiras para implementação o follow-up na 

AAE. Os autores destacam que as fases de monitoramento e avaliação são mais comuns 

na prática, entretanto as fases de manejo e comunicação são raras de serem observadas.  

A fase de manejo significa tomar decisões e ações em respostas às questões 

identificadas por meio do monitoramento e da avaliação. Neste sentido, a fase de 

manejo deve reagir a eventos imprevistos e impactos inesperados para ajustar o 

conhecimento “imperfeito” (devido às incertezas) sobre as ações e assegurar que as 

recomendações da AAE sejam corretamente traduzidas para dentro da implementação 

das ações e decisões. Já a fase de comunicação tem a função de informar, por meio de 

relatórios aos atores e ao público, sobre o progresso da implementação da ação 

estratégica (levando em consideração a AAE), bem como, o aprendizado com os 

feedbacks e os resultados da participação pública (PARTIDÁDIO, ARTS, 2005; 

GACHECHILADZE-BOZHESKU, FISCHER, 2012). 

Cabe ressaltar que para o follow-up apresentar as características de uma gestão 

adaptativa é essencial que este seja direcionado à implementação da ação estratégica 

com responsabilidade ambiental/sustentabilidade e com desenvolvimento flexível e 

adaptativo das respostas do monitoramento e avaliação. Para tanto, é necessário vincular 
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os resultados do monitoramento e da avaliação com respostas gerenciais rápidas para 

lidar com as mudanças ambientais e promover um feedback eficaz e auxiliar nas 

decisões necessárias durante a implementação da ação estratégica (PARTIDÁDIO, 

ARTS, 2005; GACHECHILADZE-BOZHESKU, FISCHER, 2012). 

Na perspectiva dos planos de manejo, a IUCN requer que seja realizada uma 

gestão adaptativa para a implementação das ações dos planos de manejo. Para a IUCN, 

o plano de manejo tem uma projeção de longo prazo (25 anos), de médio e curto prazo 

(5 anos). As revisões acontecem em dois momentos: anualmente por meio dos 

resultados do monitoramento, que atualizam o diagnóstico; e no prazo de 5 anos sendo 

uma revisão mais ampla que envolve um novo ciclo de avaliação e participação da 

sociedade e outros atores. A gestão adaptativa deve estar inserida na sistemática do 

monitoramento e nas revisões periódicas do plano de manejo para que em respostas às 

novas informações seja possível ajustar as ações do plano de manejo à nova realidade. 

Os resultados da gestão adaptativa obtidos durante a implementação do plano de manejo 

auxiliam na revisão do próximo ciclo (5 anos) de planejamento. 

Neste contexto do plano de manejo, a estrutura do follow-up da AAE fornece 

subsídios e complementa a prática da gestão adaptativa do plano de manejo, requerida 

pela IUCN, no sentido que os impactos previstos e as medidas mitigadoras adotadas são 

acompanhados e avaliados pelo monitoramento da AAE e se a caso, impactos 

inesperados ou se as medidas mitigadoras propostas não surtirem efeito positivo, a 

gestão adaptativa da AAE identifica e propõe medidas gerenciais adicionais para evitar 

ou minimizar os impactos negativos imprevistos o quanto antes. Assim, o follow-up da 

AAE tem o papel de acompanhar a implementação do plano de manejo e dos fatores 

ambientais relevantes para a área protegida e comunicar o desempenho ambiental do 

plano de manejo (GACHECHILADZE-BOZHESKU, FISCHER, 2012). Neste caso, os 

dados obtidos e as experiências aprendidas durante o processo de implementação do 

plano de manejo orientam novos caminhos a seguir e incorpora novas informações à 

base de dados para dar início a um novo ciclo de avaliação que culmina na revisão do 

plano de manejo. 

Com base nesta discussão, é verificado junto aos casos se o follow-up da AAE 

promove uma gestão adaptativa com intuito de fornecer subsídios a revisão do plano de 

manejo (Quadro 29). 
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Quadro 29. Comparação das avaliações dos casos sobre o critério de avaliação: O 
follow-up da AAE promove uma gestão adaptativa com intuito de fornecer subsídios a 
revisão do plano de manejo? 

Planos referentes ao Parque Nacional Cairngorms 
Planos referentes ao Parque Nacional 

Loch Lomond & The Trossachs 
1. CNPP 

2007-
2012 

2. CNPP 
2012-
2017 

3. 
CNPLP 

2008 

4. 
PNCLDP 

2013 

5. 
WRSGP 

2010 

6. LLTNPP 
2007-2012 

7. LLTNPLP 
2010-2015 

8. LLTNPPP 
2012-2017 

G G G G G G G G 
Legenda: 1. Cairngorms National Park Plan (2007 – 2012); 2. Cairngorms National Park Plan (2012-
2017); 3. Cairngorms National Park Local Plan; 4. Cairngorms National Park Local Development Plan; 5. 
Water resources Supplementary Planning Guidance; 6. Loch Lomond & The Trossachs National Park 
Plan – (2007-2012); 7. Loch Lomond & The Trossachs National Park Local Plan (2010 - 2015); 8. Loch 
Lomond & The Trossachs Park Partnership Plan (2012 - 2017).  
Sobre as escalas de avaliação: A - Muito bem realizado sem omissões importantes; B - Realizado de 
maneira satisfatória e completa com apenas algumas omissões ou inadequações; C - É considerado 
apenas satisfatório apesar de algumas omissões e inadequações; D - Indica que partes estão bem 
realizadas, mas como um todo está insatisfatório por conta de omissões e inadequações; E - Não é 
satisfatório, revelando omissões ou inadequações significantes; F - É muito insatisfatório com tarefas 
importantes realizadas de maneira pobre; G - Nenhuma tarefa realizada. 

Os casos analisados não apresentam estrutura de suporte para a gestão adaptativa 

da AAE. O follow-up dos casos é limitado ao acompanhamento de indicadores, e 

mesmo assim, o resultado deste não é divulgado ou não existem. Para Lobos e 

Partidário (2014), o follow-up não deve ser baseado somente no monitoramento de 

indicadores ambientais e nas previsões feitas durante a avaliação. Ao invés disso, Lobos 

e Partidário (2014) sugerem que o follow-up deve propor estratégias para verificar as 

mudanças que ocorrem na implementação da ação estratégica e no seu contexto com 

tempo para permitir uma resposta a estas mudanças. Contudo, esta percepção do follow-

up da AAE não é uma realidade na prática da AAE.  Lobos e Partidário (2014) 

avaliaram 100 relatórios ambientais de AAEs em diversos países e verificaram que em 

71% dos casos o follow-up é utilizado somente para monitorar indicadores ambientais 

e/ou simplesmente nenhuma orientação para o monitoramento é descrita. Este cenário 

da prática condiz com a prática dos casos avaliados nesta pesquisa.  

Apesar deste cenário crítico, é verificado nas informações disponibilizadas pelos 

casos que, se o monitoramento AAE acompanhar a implementação do plano de manejo, 

este pode fornecer informações úteis para a gestão adaptativa e para a revisão do plano 

de manejo. Esta percepção é confirmada pela Scottish Environment Protection Agency 

no parecer emitido para o caso 7, quando a autoridade ressalta que é importante 

reconhecer que o processo da AAE deve ser contínuo. E também pelas orientações de 
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Partidário e Arts (2005), Gachechiladze-Bozhesku e Fischer (2012) quando alertam que 

o follow-up da AAE deve caminhar junto com a implementação da ação estratégica. 

Devido à falta de experiências práticas dos casos estudado nesta pesquisa, cabe 

ilustrar a prática do follow-up da AAE em um caso discutido por Gachechiladze, Noble 

e Bitter (2009), onde os autores exploram o follow-up da AAE de 20 anos no 

planejamento e avaliação da Floresta Pasquia-Porcupine, Saskatchewan, no Canadá, 

para identificar as oportunidades do aprendizado com uma experiência prática do 

follow-up da AAE.  

O setor florestal na Província Saskatchewan apresenta 46% do seu território com 

áreas florestadas, composta por quatro florestas, uma destas é a Floresta Pasquia-

Porcupine. A concessão de exploração dos recursos florestais desta floresta é da 

Companhia Weyerhaeuser. Para explorar os recursos florestais é necessário elaborar um 

Plano de Gestão Florestal para os próximos 20 anos, com revisões a cada 10 anos. Este 

plano é submetido a uma AAE e estará sujeito a um programa de monitoramento e de 

follow-up da AAE. O follow-up da AAE é orientado para avaliar os impactos da prática 

de colheita, determinar a eficiência das medidas mitigadoras, estudar a viabilidade de 

práticas alternativas e envolver o público. O cronograma do follow-up da AAE 

acompanha a implementação do Plano de Gestão Florestal com reuniões trimestrais, 

relatórios anuais sobre a operacionalização do plano, que oferecem base para uma 

avaliação da evolução do plano a cada 5 anos (compara o volume de colheita anual com 

o previsto e os níveis de regeneração do estoque florestal) que, por sua vez, auxilia no 

processo de revisão do plano a cada 10 anos. Esta rotina de revisões e avaliações tem o 

propósito de revisar os objetivos e as metas do Plano de Gestão Florestal e lidar com 

situações adversas, que de certa maneira afetam a implementação do plano.  

Os autores destacam que este processo do follow-up foi vital para o aprendizado 

institucional e processual com a oportunidade de observar e conectar os efeitos da ação 

com as intenções das estratégias, dos objetivos e das suposições. Outro aspecto 

importante observado no referido caso é o mecanismo tiering existente no sistema de 

planejamento do caso da Floresta Pasquia-Porcupine. O follow-up foi fundamental para 

assegurar a consistência ambiental entre o Plano de Gestão da Floresta com os níveis 

mais altos e mais baixos de tomada de decisão. 
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Assim, tal experiência do follow-up da AAE corrobora com a opinião de alguns 

autores (PARTIDÁRIO, ARTS, 2005; FISCHER, 2007; GACHECHILADZE-

BOZHESKU, FISCHER, 2012; LOBOS, PARTIDÁRIO, 2014) e evidencia a 

importância da continuidade da AAE no processo pós-decisional.  

5.10. Visão geral da avaliação dos casos 

O Quadro 30 resume a avaliação dos casos para cada seção avaliada, ou seja, as 

fases do planejamento, a fase que antecede o processo de planejamento e dos produtos 

resultantes do planejamento.   

Quadro 30. Resumo da avaliação dos casos segundo as fases de planejamento.  

Fases do 
planejamento 

1. 
CNPP 
2007-
2012 

2. 
CNPP 
2012-
2017 

3. 
CNPLP 

2008 

4. 
PNCLDP 

2013 

5. 
WRSGP 

2010 

6. 
LLTNPP 

2007-
2012 

7. 
LLTNPLP 
2010-2015 

8. 
LLTNPPP 
2012-2017 

Screening (fase 
que antecede o 
ciclo de 
planejamento) 

A A A A A C A A 

Objetivos D B D B D D D C 

Inventário e 
diagnóstico 

D C D C D D C C 

Produto parcial do 
processo de 
planejamento 

B B B B B B B B 

Prognóstico D D D B D D B C 

Produtos finais D D D D D D D D 

Decisão C D C D D D C C 

Monitoramento F F F F G F F G 

Revisão G G G G G G G G 

Avaliação do 
relatório 
ambiental com 
um todo 

D C D C D D C C 

Legenda: 1. Cairngorms National Park Plan (2007 – 2012); 2. Cairngorms National Park Plan (2012-
2017); 3. Cairngorms National Park Local Plan; 4. Cairngorms National Park Local Development Plan; 5. 
Water resources Supplementary Planning Guidance; 6. Loch Lomond & The Trossachs National Park 
Plan – (2007-2012); 7. Loch Lomond & The Trossachs National Park Local Plan (2010 - 2015); 8. Loch 
Lomond & The Trossachs Park Partnership Plan (2012 - 2017). 

Com relação aos a fase dos objetivos, a avaliação mostrou que existem alguns 

pontos críticos entre a teoria e a prática analisada. A teoria mostra importantes 

contribuições da AAE para os planos de manejo, porém estas não são encontradas na 

totalidade dos casos avaliados. Assim, os pontos mais críticos foram observados com 
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relação: a) a integração dos objetivos ambientais, sociais e econômicos; b) a articulação 

dos objetivos da AAE com a base de dados; e c) a integração dos planos de manejo com 

as AAEs para uma gestão adaptativa. 

Por outro lado, no que diz respeito à influência dos objetivos da AAE nas visões 

dos planos de manejo, a prática condiz com a teoria, sendo possível verificar as 

alterações nas ações dos planos de manejo por intermédio dos objetivos da AAE. 

Contudo, para que os objetivos da AAE influenciem os objetivos do plano de manejo 

com qualidade é preciso que os objetivos da AAE sejam formulados com a observação 

dos aspectos ambientais, sociais, econômicos e a integração entre estes e a vinculação à 

base dados. Sendo assim, os casos 2, 4 e 8 que observaram estes critérios obtiveram na 

avaliação geral da formulação dos objetivos um resultado satisfatório. 

 Cabe destacar que na avaliação dos casos, os casos 2 e 4 mostraram um melhor 

desempenho para a formulação de objetivos ambientais, sociais e econômicos. O 

principal destaque destes casos é a integração entre os objetivos ambientais, sociais e 

econômicos, pois esta integração refletiu na resolução de conflitos, evidenciou 

oportunidades e contribuiu para a avaliação dos três pilares da sustentabilidade dos 

planos de manejo. Os casos 1, 3 e 5 por apresentarem uma deficiência na articulação 

dos objetivos com a base de dados da AAE foram considerados com um menor 

desempenho, pois esta relação com a base de dados é importante para contribuir com a 

avaliação do estoque ambiental das áreas protegidas, como é requerida pela IUCN. Os 

casos 6 e 7 exibem uma grade de nota igual aos casos 1, 3 e 5, porém com problemas 

diferentes, ou seja, uma abordagem dos objetivos da AAE sem a integração dos pilares 

da sustentabilidade e a articulação da AAE com o plano de manejo é menos evidente do 

que nos outros casos.  

Assim como os objetivos, o inventário e o diagnóstico apresentaram como 

resultado da avaliação dos critérios pontos críticos entre a teoria e prática. 

Os aspectos críticos estão principalmente relacionados à avaliação do estoque 

ambiental e à integração dos dados das questões ambientais, sociais e econômicas. A 

avaliação do estoque ambiental é problemática devido à falta de articulação entre os 

objetivos da AAE com a base de dados. Nos casos avaliados, esta articulação é quase 

inexistente. É importante que a base de dados da AAE seja articulada com os objetivos 
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da AAE, pois são os objetivos da AAE que avaliam as ações dos planos de manejo. 

Portanto, esta articulação permite que a avaliação seja direcionada à base de dados da 

AAE e, consequentemente, ao estoque ambiental da área protegida. A articulação da 

base de dados com os objetivos da AAE pode ser realizada por meio da formulação de 

indicadores para cada objetivo da AAE. Contudo, nos casos 1, 2, 3 e 4, que apresentam 

indicadores no intuito de monitorar o estoque ambiental, este acompanhamento 

encontra-se somente “no papel”, na prática não existe monitoramento dos objetivos da 

AAE articulados com a base de dados. Assim, a análise dos casos mostra uma falta de 

articulação da base de dados com as demais etapas do processo de avaliação.  

Sobre a integração dos dados ambientais, sociais e econômicos, esta não é 

realizada pela maioria dos casos. A falta de integração dos aspectos ambientais, sociais 

e econômicos na base de dados tem ocasionado uma perda de oportunidades nas 

interseções dos três pilares da sustentabilidade. Neste contexto, considera-se que a 

avaliação do estoque ambiental e a integração dos dados ambientais, sociais e 

econômicos são aspectos chaves para a avaliação da situação atual com e sem o plano 

de manejo. Portanto, como a base para avaliação da situação atual com e sem os planos 

de manejos é falha, logo, esta avaliação também é realizada de maneira insatisfatória 

para a maioria dos casos estudados.  

Contudo, apesar destes aspectos críticos encontrados na prática, alguns pontos 

de convergência entre a teoria e a prática são verificados. Um ponto positivo entre a 

prática e a teoria é a identificação e proposição de soluções para os problemas 

ambientais encontrados. Em alguns casos, apesar de a AAE identificar os problemas 

ambientais na área de estudo, os planos não propõem ações para solucionar os 

problemas encontrados com a justificativa de que o objetivo é cumprir com os objetivos 

dos planos de manejo. Neste sentido, a contribuição da AAE para identificar os 

problemas ambientais é clara, porém fica a critério do tomador de decisão criar ou não 

estratégias no plano de manejo para solucionar estes problemas ambientais identificados 

pela AAE. Outro ponto positivo é a articulação entre as ações estratégicas, que mostrou 

um bom exemplo na prática.  

Na avaliação geral do inventário e do diagnóstico, os casos 2, 4, 7 e 8 obtiveram 

desempenho satisfatório, porém com algumas inadequações e omissões para os critérios 

avaliados. Enquanto os casos 7 e 8 apresentaram uma melhor avaliação do estoque 
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ambiental, porém ainda não a ideal, e os casos 2 e 4 apresentam uma melhor integração 

entre os objetivos ambientais, sociais e econômicos. Os outros casos foram 

considerados insatisfatórios para os critérios avaliados por apresentarem deficiências 

tanto na avaliação do estoque ambiental como na integração dos dados ambientais, 

sociais e econômicos. Com relação aos outros critérios avaliados, de maneira geral, 

estes foram considerados satisfatórios em todos os casos analisados. Contudo, no que 

diz respeito a etapa de consulta ao público nesta fase da avaliação, esta foi considerada 

insatisfatória. 

A avaliação do relatório de scoping mostrou que a consulta às autoridades 

contribuí para o aprimoramento do processo de avaliação da AAE. Em todos os casos, 

as autoridades emitiram pareceres construtivos e pertinentes para as avaliações.  Quando 

estes comentários foram incorporados pelos relatórios ambientais, estes apresentavam 

uma avaliação mais clara das ações estratégicas. Entretanto, quando são avaliadas nos 

casos as possíveis contribuições da consulta ao público nesta fase de planejamento, 

nenhum resultado é obtido, pois não houve participação pública nesta fase da AAE em 

nenhum dos casos estudados.   

Com relação ao prognóstico, entre os critérios avaliados alguns são melhores 

aplicados na prática do que outros. Os critérios que não obtiveram bons resultados na 

prática são: a consideração de alternativas, e consequentemente, uma previsão e 

avaliação de impactos direcionada a auxiliar na identificação da melhor alternativa a ser 

implementada; e a ponderação de “quem ganha e quem perde” com a adoção do plano. 

Dentro da perspectiva da avaliação de impacto, Therivel (2004) recomenda uma 

avaliação de “juízo de valor” sobre “quem ganha e quem perde” com a adoção da ação 

estratégica. Contudo, esta concepção não é muito bem incorporada pelos casos que, por 

sua vez, deixam a critério do leitor decidir ou interpretar “quem ganha e quem perde” 

com a implementação do plano de manejo. Apesar das falhas evidentes no prognóstico, 

a previsão e a avaliação de impactos são realizadas para identificar os impactos 

positivos e negativos das ações dos planos de manejo contra os objetivos da AAE. 

Contudo, nesta avaliação dos objetivos da AAE, a base de dados AAE não tem sido 

considerada. Apesar disso, a avaliação dos impactos positivos e negativos das ações dos 

planos de manejo contribui para a proposição de medidas mitigadoras. Sendo a 

proposição das medidas mitigadoras um aspecto positivo encontrado na avaliação dos 
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casos em que a teoria corresponde com a prática. Sob este aspecto, as medidas 

mitigadoras e a avaliação em cascata apresentam bons resultados, onde foi possível 

reconhecer os conceitos da teoria na prática dos casos avaliados. 

Neste contexto, os casos 4 e 7 e 8 obtiveram os melhores resultados na avaliação 

da seção do prognóstico. Contudo, estes casos também apresentaram algumas 

inadequações, como, por exemplo: não são claros os critérios utilizados para definir as 

alternativas; falta de justificativa sobre a escolha da melhor alternativa a ser 

implementada (casos 4 e 8); a avaliação de impactos não faz relação com a base de 

dados, exceto o caso 8, que avalia os impactos cumulativos contra a base de dados com 

uma abordagem qualitativa e genérica; e a avaliação de “quem ganha e quem perde” 

com a adoção da ação estratégica deixou a desejar em quase todos os casos, com 

exceção do caso 5. Com relação aos casos 1, 2, 3, 5 e 6, estes mostram um desempenho 

insatisfatório para o prognóstico, que além das inadequações apresentadas nos outros 

casos, não apresentam alternativas, o que torna a previsão e avaliação de impactos 

pautada em uma única possibilidade e direcionada somente na proposição de medidas 

mitigadoras. Apesar destes pontos negativos, algumas partes estão bem realizadas, 

como a proposição de medidas mitigadoras (todos os casos). Na maioria dos casos as 

medidas mitigadoras são inseridas como propostas do próprio plano, e quando não é 

possível introduzir tais medidas nos planos, devido à incompatibilidade de escalas, estas 

são sugeridas para serem trabalhadas no âmbito de planos mais específicos e/ou com o 

direcionamento de futuros EIAs.  

Como resultado do processo de avaliação da AAE, dois produtos são gerados: o 

relatório ambiental com a descrição de como ocorreu à avaliação ambiental, e o plano 

de implementação com as orientações para a implantação das ações estratégicas 

avaliadas. Apesar dos relatórios ambientais terem fornecido informações satisfatórias 

sobre como ocorreu à avaliação da AAE, o plano de implementação deixou a desejar. A 

falta de adequação dos planos de implementação pode comprometer a continuidade da 

AAE ao longo do processo de implementação dos planos de manejo. Portanto, como 

resultado final dos produtos finais, estes são considerados insatisfatórios, porém com 

algumas partes bem realizadas, como é o caso dos relatórios ambientais.  

Com relação a fase de decisão, na avaliação dos casos alguns pontos chaves são 

observados onde a prática não condiz com a teoria, como, por exemplo, os momentos de 
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consulta pública estão restritos ao final do processo de avaliação da AAE (isso ocorre 

em todos os casos avaliados). Em contrapartida, a boa prática recomenda que a 

participação pública permeie todo o processo da AAE. Outro aspecto falho da prática 

com a teoria, diz respeito às informações prestadas ao público. Para o fortalecimento da 

participação pública é preciso que as informações sobre como as sugestões do público 

foram consideradas na tomada de decisão sejam divulgadas. Esta prestação de 

informações ao público foi realizada pelos casos 1, 3, 7 e 8. Portanto, estes casos 

obtiveram um desempenho superior aos demais casos analisados. Os casos 2, 4, 5 e 6 

são considerados insatisfatórios, pois além de apresentarem momentos restritos a 

participação pública, faltou o esclarecimento ao público sobre as como respectivas 

sugestões foram incorporadas ao processo de tomada de decisão. 

Após o termino da avaliação da AAE e das decisões terem sido tomadas, o 

monitoramento acompanha a implementação dos planos de manejo com relação aos 

resultados identificados pela AAE. Com relação ao monitoramento, os seguintes 

aspectos são avaliados nos casos: a proposição de um sistema de monitoramento, o 

acompanhamento dos efeitos adversos previstos pela AAE e a qualidade ambiental da 

área protegida.  

Os resultados da avaliação mostram que a abordagem realizada pelos casos 

sobre o monitoramento é muito insatisfatória. Apesar da maioria dos casos 

apresentarem um sistema de monitoramento (1, 2, 3, 4, 6 e 7), estes não são 

implementados na prática. Assim, os resultados evidenciam que as práticas dos casos 

avaliados precisam ser mais trabalhadas para atingir as expectativas da teoria sobre o 

monitoramento. 

Devido ao processo ineficiente de monitoramento da AAE, o processo de 

revisão da AAE em conjunto com a revisão do plano de manejo é prejudicado. Isto 

ocorre, pois o critério utilizado pela presente pesquisa para avaliar o processo de 

revisão, considera que este deve ser atrelado ao sistema de monitoramento e ao follow-

up para permitir uma gestão adaptativa. Como resultado da avaliação, foi identificado 

que os casos não apresentam uma gestão adaptativa da AAE (follow-up) articulada com 

os planos de manejo. Sendo assim, não existe um processo de revisão articulado entre a 

AAE e o plano de manejo. Apesar desta constatação, os planos de manejo têm sido 

revisados a cada cinco anos como previsto pela IUCN, porém sem a interferência da 

AAE. 
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Na avaliação do relatório como um todo, verifica-se que a base de dados da 

AAE tem um papel crucial em todo o processo de avaliação da AAE. A Figura 15 

representa a articulação da base de dados da AAE com todo o processo de 

planejamento. A base de dados influência e é influenciada pelos objetivos da AAE que, 

por sua vez, influenciará o prognóstico, ou seja, a avaliação das ações do plano de 

manejo. Na sequência, este prognóstico influência a tomada de decisão que deverá ser 

monitorado. Os resultados do monitoramento são a base para o novo ciclo de 

planejamento, que culmina na revisão do plano de manejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro desta perspectiva, verifica-se que os casos que melhor trabalharam as 

questões relacionadas com a base de dados obtiveram melhores resultados na avaliação 

geral dos relatórios ambientais.  

Apesar de os casos 2, 4, 7 e 8 apresentarem um melhor desempenho na 

articulação da base de dados com as demais etapas do processo de planejamento, esta 

ainda não é bem considerada na fase de prognóstico e por consequência não é um ponto 

chave de influência nas decisões. No outros casos, a base de dados da AAE tem sido 

apresentada de maneira desarticulada com os objetivos da AAE e com o prognóstico, o 

Figura 15. Representação da influência da base de dados da AAE no processo de planejamento 
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que dificulta a avaliação do estoque ambiental da área protegida, como requerida pela 

IUCN. 

De maneira geral, as fases de planejamento melhores avaliadas foram as etapas 

de Screening e os produtos parciais do processo de planejamento (relatório Scoping). Os 

objetivos, inventário, diagnóstico e prognóstico não apresentam uniformidade entre os 

casos estudados, porém alguns casos podem ser considerados como bons exemplos de 

execução destas fases dos processos de planejamento. Com destaque para os casos 2 e 4 

pela consideração de questões ambientais, sociais e econômicas nos objetivos e na base 

de dados da AAE, e para os casos 4, 7 e 8 para o prognóstico, por terem sido os únicos 

casos que ponderam alternativas de desenvolvimento para os respectivos planos de 

manejo.  

A fase de decisão mostra que ainda é preciso avançar na consulta pública e na 

prestação de informações ao público que participou do processo da AAE. Nos produtos 

finais, o plano de implementação não é apresentado pelos casos, fato que prejudica o 

encaminhamento do processo contínuo da AAE para as fases de monitoramento e 

revisão que, por sua vez, são os dois itens mais críticos dos relatórios ambientais. Tal 

fato indica que não existe a continuidade do processo da AAE para o início do próximo 

ciclo de planejamento. 

5.11. Contribuições da AAE para os planos de manejo das áreas 

protegidas da categoria V da IUCN. 

O Quadro 31 apresenta as contribuições da Avaliação Ambiental Estratégica 

(AAE) para os planos de manejo das áreas protegidas da categoria V da IUCN 

identificadas na avaliação dos 8 casos. 

As contribuições da AAE para os planos de manejo apresentadas no Quadro 31 

não foram constatadas integralmente na prática, principalmente, na abordagem da AAE 

após a decisão (plano de manejo aprovado). Outras contribuições referentes à avaliação 

da base de dados da AAE e à indicação de alternativas não têm sido muito bem 

empregada em todas nas práticas avaliadas. Contudo, alguns casos mostram estas 

contribuições na prática.  
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Quadro 31. Síntese das contribuições da AAE para os planos de manejo das áreas 
protegidas da Categoria V da IUCN. 

Estrutura da decisão 
estratégica do Plano de 
manejo (Categoria V) 

AAE 
Contribuições da AAE para os planos 

de manejo 

Formulação da visão a 
longo prazo e dos 

objetivos de médio e 
curto prazos.   

Identificar objetivos e 
indicadores da AAE 

(incluir questões 
ambientais, sociais e 

econômicas). 

Auxilia na observação das questões 
relacionadas à sustentabilidade 
(dimensões ambiental, social e 
econômica) por meio da avaliação dos 
objetivos do plano de manejo.  

Auxilia a reformular as ações do plano 
para obter um resultado com um mínimo 
de impacto ambiental negativo e o 
máximo de impacto ambiental positivo, 
além de minimizar os impactos negativos 
de maneira proativa. 

Identifica os meios para 
alcançar a visão e os 

objetivos; 
 Identifica questões 
estratégicas e ações 

prioritárias. 

Descreve a base de 
dados (ambiental);               

Identifica potenciais 
problemas e 
tendências;                                                    

Faz a articulação com 
outras ações 
estratégicas.                                             

A base de dados da AAE apresenta 
informações sobre a situação atual da área 
protegida e avalia como as ações do plano 
de manejo podem interferir no estoque 
ambiental da área. 

A identificação das tendências e dos 
problemas ajuda na priorização de 
questões relevantes para a área protegida. 
Com isso, ações podem ser priorizadas 
para solucionar e/ou amenizar os 
problemas encontrados. 

Quando previsões negativas sobre o 
estoque ambiental forem identificadas, 
ações prioritárias podem ser 
implementadas para minimizar os 
impactos negativos.  
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Quadro 31. Síntese das contribuições da AAE para os planos de manejo das áreas 
protegidas da Categoria V da IUCN (Capítulo I) (continuação). 

Estrutura da decisão 
estratégica do Plano de 
manejo (Categoria V) 

AAE 
Contribuições da AAE para os planos 

de manejo 

Identifica os meios para 
alcançar a visão e os 

objetivos;  
Identifica questões 
estratégicas e ações 

prioritárias 
(continuação). 

Descreve a base de 
dados (ambiental);               

Identifica potenciais 
problemas e 
tendências;                                                    

Faz a articulação com 
outras ações 
estratégicas 

(continuação).                                             

Auxilia na avaliação de como as 
alternativas podem lidar com os 
problemas identificados. Portanto, é 
possível otimizar as ações do plano de 
manejo para encontrar caminhos para 
trabalhar os problemas ambientais da área 
protegida. 

Avalia a situação atual com e sem o plano 
de manejo. Com isso, tem a oportunidade 
de discutir com a população a importância 
de implementar ou não o plano de manejo. 

Avalia e fornece bases para o 
monitoramento do estoque ambiental da 
área protegida. Portanto, direciona o plano 
de manejo a alcançar os objetivos com a 
atenção em como as ações do plano estão 
interferindo no estoque ambiental. 
Por meio da integração dos dados 
ambientais, sociais e econômicos, os 
problemas e os conflitos entre estas três 
dimensões da sustentabilidade são 
identificados nos objetivos do plano de 
manejo. A partir desta análise, é possível 
propor medidas mitigadoras para 
solucionar os problemas/conflitos ainda 
nos estágios iniciais de elaboração do 
plano de manejo, com a compatibilização 
dos objetivos (ambientais, sociais e 
econômicos). Neste contexto, a relação do 
homem e a natureza podem ser discutidas. 
Verifica o impacto da implementação da 
ação estratégica na base ambiental 
(estoque ambiental) para prever como será 
o cenário futuro das questões 
ambientais/sustentabilidade e dos 
problemas ambientais identificados. 
Identifica conflitos entre ações 
estratégicas que interferem na área 
protegida. 
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Quadro 31. Síntese das contribuições da AAE para os planos de manejo das áreas 
protegidas da Categoria V da IUCN (Capítulo I) (continuação). 

Estrutura da decisão 
estratégica do Plano de 
manejo (Categoria V) 

AAE 
Contribuições da AAE para os planos 
de manejo 

Relatório sobre o 
diagnóstico prévio da 

área protegida.  
(Consulta pública) 

Relatório de Scoping 
(Consulta pública e as 

autoridades 
competentes) 

A AAE preconiza a consulta às 
autoridades, que tem o objetivo de 
aconselhar como a avaliação deve 
prosseguir. Esta consulta auxilia a 
melhorar a qualidade dos relatórios 
ambientais. 
Promove a consulta ao público neste 
momento da avaliação para discutir ainda 
no início da elaboração do plano de 
manejo, se as aspirações da comunidade 
vão de encontro com as ações promovidas 
do plano de manejo. 

Definição das estratégias 
(direcionam medidas de 

longo prazo) para 
alcançar a visão e dos 

planos de ação 
(estipulam medidas de 
médio e curto prazo) 

para alcançar as 
estratégias. 

Identifica as 
alternativas (mais) 

sustentáveis. 

Discute e orienta a identificação das 
alternativas para a definição das 
estratégias e dos planos de ação para 
alcançar a visão do plano de manejo.  

Favorece a transparência ao processo de 
elaboração do plano de manejo, no sentido 
de que outras possibilidades foram 
discutidas para a escolha de um conjunto 
de ações que serão implementados na área 
protegida. 

Prever e avaliar 
impacto(s) da(s) 
alternativa(s). 

Avalia o impacto da visão e/ou dos 
objetivos dos planos de manejo sobre os 
objetivos da AAE e da base ambiental 
para verificar o quão bom ou o quão ruim 
é o plano de manejo. 

Avalia os impactos das alternativas nas 
dimensões ambientais, sociais e 
econômicas e evidência quem ganha e 
quem perde com a adoção do plano de 
manejo. 

Permite estabelecer trade-offs e orientar a 
tomada de decisão sobre a melhor (ou 
melhores) alternativa a ser implementada. 

Auxilia a propor medidas mitigadoras 
para minimizar os impactos identificados 
nas alternativas escolhidas. 
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Quadro 31. Síntese das contribuições da AAE para os planos de manejo das áreas 
protegidas da Categoria V da IUCN (Capítulo I) (continuação). 

Estrutura da decisão 
estratégica do Plano de 
manejo (Categoria V) 

AAE 
Contribuições da AAE para os planos 
de manejo 

Refinar as estratégias e 
os planos de ação 

escolhidos 
(documentar). 

Mitigar impactos da(s) 
alternativa(s) 

(estratégias e planos de 
ação) escolhida(s) 

(documentar). 

Auxilia a evitar, amenizar impactos 
negativos e otimizar os impactos positivos 
por meio da proposição das medidas 
mitigadoras. 
Avaliação em cascata dos diferentes níveis 
de tomada de decisão dos planos de 
manejo (ex. das estratégias, dos planos de 
ação e planos e/ou programas locais). Por 
meio da AAE, as considerações 
ambientais/sustentabilidade permeiam 
todo o processo e hierarquia de 
planejamento da área protegida. 
Fortalece as decisões com relação aos 
EIAs. 

Minimiza os conflitos entre as dimensões 
ambientais, sociais e econômicas. 

Decisão formal / 
divulgação do plano de 

manejo. 

Finalizar o relatório 
ambiental,  

estabelecer diretrizes 
para implementação do 

plano de manejo. 

Favorece a transparência no processo de 
tomada de decisão.  

Fornece informação sobre a avaliação das 
propostas contidas no plano de manejo 
para a consulta pública e para participação 
da sociedade. 

A elaboração de um plano de 
implementação auxilia a assegurar que o 
plano de manejo seja implementado de 
acordo com os objetivos da AAE e com os 
próprios objetivos do plano de manejo. 

Promove a participação pública no 
processo de tomada de decisão. 

Esclarece como as sugestões da 
participação pública foram incorporadas 
na decisão final do plano manejo. 

A integração do plano de implementação 
com o plano corporativo (plano de 
execução do plano de manejo) pode 
permitir que o processo de avaliação da 
AAE seja contínuo e caminhe junto com o 
processo de implementação do plano de 
manejo. 
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Quadro 31. Síntese das contribuições da AAE para os planos de manejo das áreas 
protegidas da Categoria V da IUCN (Capítulo I) (continuação). 

Estrutura da decisão 
estratégica do Plano de 
manejo (Categoria V) 

AAE 
Contribuições da AAE para os planos 

de manejo 

Implementação e 
monitoramento do plano 

de manejo. 

Monitorar os impactos 
da ação estratégica. 

Acompanha a qualidade ambiental por 
meio da base de dados da AAE durante a 
implementação do plano de manejo para 
identificar as mudanças ocorridas como 
um resultado das ações propostas pelo 
plano. 

Monitora os impactos previstos, as 
medidas mitigadoras e as compensatórias, 
no intuito de promover que os objetivos 
estipulados pelo plano de manejo sejam 
alcançados e que os impactos previstos 
sejam mitigados e os impactos negativos 
imprevistos sejam identificados a tempo 
de propor medidas de correção.  

Avalia a efetividade da implementação 
das medidas mitigadoras. 

Auxilia no ajuste de técnicas de previsão 
de impacto. 

Gestão adaptativa do 
plano de manejo. 

Follow-up. 

Direciona o alcance dos objetivos e das 
metas do plano de manejo com 
observação dos objetivos e base de dados 
da AAE. 
Mantém as decisões flexíveis para lidar 
com as incertezas e aumenta a 
adaptabilidade da gestão no contexto de 
mudanças. 
Favorece a adequação ambiental na 
implementação do plano de manejo, e 
consequentemente, a proteção ambiental 
por meio do acompanhamento dos 
impactos ambientais. 

Promove meios de aprendizado e de 
informações. 

O follow-up da AAE acompanha a 
implementação do plano de manejo e dos 
fatores ambientais relevantes para a área 
protegida e comunica o desempenho 
ambiental do plano de manejo. 



168 

 

6. CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

A avaliação das contribuições da AAE para os planos de manejo de áreas 

protegidas da categoria V trouxe reflexões importantes para a construção dos planos de 

manejo. A partir da análise teórica e prática dos casos da AAE, foram identificadas 

contribuições da AAE para os planos de manejo. Contudo, para que isto ocorra a AAE 

precisa ser bem executada. 

Sendo assim, para que as contribuições da AAE para os planos de manejo sejam 

efetivadas é preciso observar alguns critérios, a saber: 

 A existência da integração entre o processo da AAE com o processo de 

elaboração dos planos de manejo, e de preferência, que o fluxo de 

trabalho da AAE e do plano de manejo seja desenvolvido pelo mesmo 

órgão responsável pela gestão da área protegida. Seguir esta orientação é 

fundamental para que os resultados da AAE sejam realmente absorvidos 

pelo plano de manejo. Assim, quanto mais integrados estiverem os 

processos, mais a AAE pode contribuir para os planos de manejo; 

 Cada etapa da AAE traz contribuições importantes para a construção dos 

planos de manejo. Portanto, não adianta os processos serem integrados se 

as etapas do processo da AAE não forem elaboradas e executadas com a 

clareza dos objetivos que cada etapa deve alcançar na construção do 

processo de avaliação como um todo;  

 Para que os objetivos da AAE avaliem os planos de manejo sobre as 

questões relacionadas à sustentabilidade, estes precisam considerar 

questões ambientais, sociais e econômicas e a integração entre estes. Sem 

isto, a avaliação dos planos de manejo fica sendo unilateral e a integração 

das dimensões ambiental, social e econômica com a compatibilização 

dos objetivos das dimensões ambiental, social e econômica fica 

prejudicada.   

 A avaliação e o acompanhamento do estoque ambiental da área protegida 

é uma importante contribuição da AAE para os planos de manejo. A base 

de dados da AAE apresenta um papel fundamental na descrição e na 

avaliação do estoque ambiental da área protegida. Contudo, para que esta 
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contribuição seja percebida na prática é preciso que a base de dados da 

AAE cumpra com o objetivo de avaliar o estoque ambiental. Para tanto, é 

preciso que a base de dados da AAE seja articulada e influencie as 

demais etapas do processo da AAE e de elaboração do plano de manejo; 

A partir da avaliação dos casos foram verificados alguns aspectos em que a AAE 

inova dentro de uma abordagem de avaliação dos planos de manejo, sendo estes: 

 Quando os planos de manejo são submetidos a uma AAE, estes são avaliados 

de maneira mais ampla e transparente, no sentido que outras possibilidades 

também foram levadas em consideração para a escolha de um conjunto de 

ações que será implementado na área protegida; 

 A partir da articulação dos objetivos do plano de manejo com outras ações 

estratégicas, conflitos entre os objetivos do plano de manejo e outras ações 

estratégicas são identificados e estratégias para minimização destes conflitos 

podem ser definidas;  

 A previsão e avaliação de impactos da AAE permite a avaliação dos 

possíveis impactos dos planos de manejo. Desta maneira, é possível prever o 

quão bom ou quão ruim é o plano de manejo e quem ganha e quem perde 

com a implementação do mesmo;  

 A partir da definição de alternativas viáveis para alcançar os objetivos do 

plano de manejo é possível estabelecer trade-offs e orientar a tomada de 

decisão sobre a melhor (ou melhores) alternativa a ser implementada. Com 

isto, a transparência no processo de tomada de decisão é favorecida; 

 Por meio da avaliação das ações do plano de manejo, propostas de mitigação 

de impactos ambientais, sociais e econômicos podem ser desenvolvidas. 

Com isso, as propostas de medidas mitigadoras no contexto dos planos de 

manejo podem auxiliar a reduzir conflitos sociais e econômicos e a fortalecer 

a avaliação em cascata (tiering) de futuros planos ou projetos a serem 

realizados na área protegida;  

 O monitoramento desenvolvido pela AAE no contexto dos planos de manejo 

tem como propósito verificar o desempenho do plano de manejo e a 

evolução da qualidade ambiental da área protegida. Para tanto, a estrutura de 

monitoramento da AAE pode ser desenvolvida junto com a proposta de 
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monitoramento do plano de manejo. Este sistema conjunto de 

monitoramento direciona e fornece base para a próxima revisão do plano de 

manejo;  

 No processo da AAE dois relatórios são publicados: um parcial (relatório de 

scoping) e um final (relatório ambiental). Estes relatórios são importantes 

para melhorar eficácia da AAE e para tornar públicas as questões avaliadas 

no plano de manejo, fato que favorece a transparência do processo.  

 A AAE incorpora ao contexto dos planos de manejo a participação pública 

tanto no processo de tomada de decisão como no de avaliação do plano de 

manejo.  

Com base nos casos avaliados, foi possível verificar que a maior parte das 

contribuições da AAE identificadas na teoria é encontrada na prática. Sendo o estágio 

pós-decisional o mais crítico na prática da AAE, onde o monitoramento, o follow-up e o 

plano de implementação são ou muito insatisfatórios ou inexistentes. Contudo, as outras 

etapas da AAE que antecedem a aprovação do plano de manejo apresentaram bons 

resultados nas práticas dos casos avaliados.  

Dos oito casos avaliados, quatro apresentaram um desempenho satisfatório com 

algumas omissões ou inadequações. Os outros casos foram considerados insatisfatórios 

de acordo com os critérios avaliados. Sendo assim, os casos 2, 4, 7 e 8 apresentaram os 

melhores resultados entre as AAEs avaliadas. Neste sentido, estes casos destacam-se 

dos demais com alguns exemplos de boas práticas, como:  

 A integração entre os objetivos ambientais, sociais e econômicos nos 

objetivos da AAE dos casos 2 e 4; 

  A identificação de alternativas dos casos 4 e 7 e,  

 A avaliação do estoque ambiental contra as ações dos planos de manejo nos 

casos 7 e 8. 

Os exemplos práticos das contribuições da AAE para os planos de manejo da 

categoria V da IUCN reforçam o que a teoria destaca e evidencia a importância da AAE 

para o planejamento das áreas protegidas desta categoria de manejo, onde sem a AAE 

estas contribuições não são alcançadas. 
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CAPÍTULO II – Avaliação do planejamento das Áreas de 

Proteção Ambiental 

1. INTRODUÇÃO  

Este capítulo tem como objetivo avaliar o planejamento e os planos de manejo 

das Áreas de Proteção Ambiental (APAs), que representam a categoria V segundo a 

classificação da IUCN. Contudo, antes de definir o método para alcançar este objetivo, 

uma breve contextualização é realizada sobre as áreas protegidas no Brasil, onde é 

ressaltado o arcabouço legal e a situação atual das Unidades de Conservação (UC) com 

ênfase nas APAs.  

Especificamente sobre as APAs, uma síntese sobre o histórico e o propósito 

desta categoria de manejo é apresentada, bem como, os aspectos legais que fornecem 

suporte para a criação e manejo das APAs no Brasil. Além disso, uma análise da 

distribuição territorial com atenção à situação dos planos de manejo das APAs é 

destacada. A partir destas informações levantadas, 17 APAs com planos de manejo 

foram selecionadas como parte do escopo de análise para avaliar o planejamento e os 

respectivos planos de manejo. Para a avaliação das 17 APAs, o trabalho de Faria (2004) 

e as orientações da IUCN para a elaboração de plano de manejo de áreas protegidas da 

categoria V (Management Guidelines for IUCN Category V Protected Areas Protected 

Landscapes/Seascapes) são utilizados como principais bases. Sendo assim, a partir 

desta avaliação foi possível compreender os pontos fortes e fracos do planejamento das 

APAs avaliadas.  
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2. ÁREAS PROTEGIDAS NO BRASIL 

No Brasil, as primeiras iniciativas conservacionistas ocorreram entre 1920 e 

1970. Em 1934, os primeiros dispositivos legais de proteção à natureza foram 

instituídos. Entre estes dispositivos destacam-se o Código Florestal (1934), o Código de 

Caça e Pesca (1934), o Código das Águas (1934) e o Decreto de Proteção dos Animais 

(1934). Dentre todos estes dispositivos legais, o Código Florestal se tornou o mais 

importante instrumento de política de proteção à natureza na época, pois pela primeira 

vez as bases para a proteção territorial dos principais ecossistemas florestais e das 

demais formas de vegetação natural do país foram definidas de maneira objetiva 

(MEDEIROS, 2006). Além disso, o Código Florestal estabeleceu diferentes tipologias 

de áreas a serem especialmente protegidas. 

Neste contexto, ocorreu a formalização dos primeiros parques e florestas 

nacionais no Brasil. Em 1937, houve a criação do Parque Nacional de Itatiaia e em 1939 

dos Parques Nacionais do Iguaçu e da Serra dos Órgãos. Nos anos seguintes, dezenas de 

parques foram criadas. 

De acordo com Medeiros (2006), a tradição brasileira na criação de espaços 

protegidos seguiu a lógica da categorização em função dos objetivos e finalidades da 

área criada, estabelecida pelo Código Florestal de 1934. Mais tarde outros dispositivos 

voltados para criação de tipologias de áreas protegidas foram estabelecidos (Quadro 32). 

Esta situação fez com que se iniciasse uma reflexão sobre a necessidade de um 

sistema mais integrado para a criação e o gerenciamento de áreas protegidas. Entretanto, 

esse sistema só foi efetivado anos mais tarde, com a aprovação da Lei Federal 

9.985/2000, que institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). 

Segundo Cabral e Souza (2005), o SNUC constituiu um marco para a criação, 

implementação, consolidação e gestão das unidades de conservação.  

Para Irving e Garay (2004) e Medeiros (2006) os espaços especialmente 

protegidos no Brasil são compostos, basicamente, por duas tipologias distintas de 

espaços destinados à proteção dos recursos naturais. A primeira refere-se às áreas 

protegidas territorialmente demarcadas e com dinâmicas de uso e de gestão bem 

definidas, denominadas de Unidades de Conservação (UCs), que fazem parte do SNUC. 
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A segunda refere-se aos espaços protegidos por meio de instrumentos legais pelos seus 

atributos e serviços, sobretudo ecológicos, como as Áreas de Preservação Permanente 

(APPs) e as Reservas Legais (RL), incluídas na segunda versão do Código Florestal de 

1965 (Lei 4.771/1965) e mantidas pelo Novo Código Florestal de 2012 (Lei 12.651/12). 

Quadro 32. Categorias de Manejo e dispositivos legais com relação à criação de Áreas 
Protegidas no Brasil, anterior à instituição do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação em 2000 (Lei 9.985/2000). Fonte: Medeiros, Irving e Garay (2004) 

Categoria Instrumento de criação 

Parque Nacional 
Código Florestal de 1934 (Decreto nº 23.793 de 
23/01/1934) 

Floresta Nacional 
Código Florestal de 1934 (Decreto nº 23.793 de 
23/01/1934) 

Áreas de Preservação 
Permanente 

Código Florestal de 1965 (Lei nº 4.771 de 
15/09/1965) 

Reserva Legal 
Código Florestal de 1965 (Lei nº 4.771 de 
15/09/1965) 

Reserva Biológica 
Lei de Proteção à Fauna (Lei nº 5.197 de 
03/01/1967) 

Parque de Caça Federal 
Lei de Proteção à Fauna (Lei nº 5.197 de 
03/01/1967) 

Estações Ecológicas Lei nº 6.902 de 27/04/1981 

Áreas de Proteção Ambiental Lei nº 6.902 de 27/04/1981 

Reservas Ecológicas Decreto nº 89.336 de 31/01/1984 

Áreas de Relevante Interesse 
Ecológico 

Decreto nº 89.336 de 31/01/1984 

O SNUC divide as UCs em dois grupos, com características específicas: as de 

proteção integral e as de uso sustentável. As UCs de proteção integral têm por objetivo 

básico preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos seus recursos 

naturais. Estão neste grupo: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, 

Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre. As UCs de uso sustentável têm por 

objetivo compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável dos recursos 

naturais. Este grupo é constituído pelas seguintes categorias: Área de Proteção 

Ambiental (APA), Área de Relevante Interesse Ecológico (ARIE), Floresta Nacional, 

Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável 

(RSD) e Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN). 
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2.1. Situação atual das unidades de conservação no Brasil 

Nesta seção sobre a situação atual das unidades de conservação no Brasil não se 

pretende abordar conceitos ou discorrer sobre cada categoria de UC, mas, apenas, 

apresentar algumas tabelas e comentários sobre os números, áreas e situação dos planos 

de manejo das UCs existentes nas esferas Federais e Estaduais. Para realizar este 

levantamento, os dados disponíveis no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação 

(CNUC) foram utilizados. 

É importante ressaltar que o CNUC trabalha com as unidades de conservação 

que são definidas pelo SUNC. Portanto, os Estados que possuem outras categorias de 

UCs, além das estabelecidas pelo SNUC, definidas por regulamentos estaduais, não são 

contabilizados no CNUC. Outra questão a ser mencionada é que o CNUC depende das 

atualizações das equipes gestoras ou dos gestores das UCs. Sendo assim, para uma UC 

fazer parte deste banco de dados, a equipe gestora ou gestor precisa cadastrá-la e manter 

as informações atualizadas, como por exemplo, a situação do plano de manejo. Para as 

APAs, além da pesquisa no CNUC, também foram verificadas as informações das 

mesmas nos sites dos respectivos órgãos ambientais estaduais responsáveis pela gestão 

das UCs. 

As Unidades de Conservação Federais atualmente são administradas pelo 

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), somando 142 

UCs de proteção integral e 177 UCs de uso sustentável (Tabela 1). Do total das UCs 

(319), apenas 30% tem planos de manejo, sendo 19,7% provenientes das categorias de 

proteção integral e 10,3% das categorias de uso sustentável. 
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Tabela 1. Distribuição das Unidades de Conservação Federais por número, área e com 
planos de manejo, em Abril de 2015. 

Categorias Nº. de UCs (%) 
Área de 

UCs 
(Km2) 

(%) 
Com 

planos de 
manejo 

(%) 

Proteção Integral 

Estação Ecológica 31 9,7% 69.234 9,2% 10 3,1% 

Reserva Biológica 30 9,4% 39.043 5,2% 19 6,0% 

Parque Nacional 71 22,3% 253.724 33,7% 34 10,7% 

Monumento Natural 3 0,9% 443 0,1% 0 0,0% 

Refúgio da vida silvestre 7 2,2% 2.019 0,3% 0 0,0% 

Subtotal 142 44,5% 364.463 48,4% 63 19,7% 

Uso Sustentável 

APA a 32 10,0% 100.233 13,3% 10 3,1% 

ARIE b 16 5,0% 448 0,1% 0 0,0% 

Floresta Nacional 65 20,4% 163.235 21,7% 15 4,7% 

Reserva Extrativista 62 19,4% 123.458 16,4% 8 2,5% 

Reserva de Fauna 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

RDS c 2 0,6% 1.026 0,1% 0 0,0% 

Subtotal 177 55,5% 388.400 51,6% 33 10,3% 

Total 319 100% 752.863 100% 96 30,1% 
a Área de Proteção Ambiental 
b Área Relevante de Interesse Ecológico 
c Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2015) 

Tabela 2 apresenta a distribuição das categorias das Unidades de Conservação 

Estaduais por número, área e com planos de manejo. O sistema de unidades de 

conservação Estadual possui quase o dobro de UCs, em termos de número, quando 

comparados com o sistema Federal (663, sendo 331 de proteção integral e 332 de uso 

sustentável). Deste total, apenas 21,7% das UCs Estaduais apresentam planos de 

manejo.  

A proporção entre as UCs de proteção integral e uso sustentável chamam a 

atenção, onde as de uso sustentável sempre possuem a maior extensão. Ao analisar as 

Tabelas 1 e 2, pode-se observar que as maiores contribuições em área de UCs provem 

das UCs Estaduais de Uso sustentável, correspondendo a 43%, sendo que deste total 

27% pertencem à categoria das APAs (considerou-se somente as APAs Estaduais). No 

somatório das áreas das UCs Federais e Estaduais, as UCs de proteção integral 

correspondem a 33% e as de uso sustentável 67%. Contudo, mesmo as UCs de uso 
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sustentável apresentando a maior área, estas contribuem com o menor percentual de 

UCs com planos de manejo (Tabela 3).  

Tabela 2. Distribuição das Unidades de Conservação Estaduais por número, área e com 
planos de manejo, em Abril de 2015. 

Categorias Nº. de UCs (%) 
Área de 

UCs 
(Km2) 

(%) 
Com 

planos de 
manejo 

(%) 

Proteção Integral 

Estação Ecológica 60 9,0% 47.713 5,6% 14 2,1% 

Reserva Biológica 22 3,3% 13.512 1,6% 7 1,1% 

Parque Nacional 195 29,4% 95.490 11,2% 66 10,0% 

Monumento Natural 27 4,1% 764 0,1% 1 0,2% 

Refúgio da vida silvestre 27 4,1% 1.478 0,2% 0 0,0% 

Subtotal 331 49,9% 158.955 18,7% 88 13,3% 

Uso Sustentável 

APA a 212 32,0% 426.279 50,1% 37 5,6% 

ARIE b 24 3,6% 443 0,1% 3 0,5% 

Floresta Nacional 39 5,9% 136.205 16,0% 11 1,7% 

Reserva Extrativista 28 4,2% 20.215 2,4% 1 0,2% 

Reserva de Fauna 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

RDS c 29 4,4% 109.273 12,8% 4 0,6% 

Subtotal 332 50,1% 692.416 81,3% 56 8,4% 

Total 663 100% 851.371 100% 144 21,7% 
a Área de Proteção Ambiental 
b Área Relevante de Interesse Ecológico 
c Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2015) 

Desta maneira, o cenário atual das UCs é contemplado com 982 UCs (473 de 

proteção integral e 509 de uso sustentável – 48% e 52% respectivamente) e em área 

com 1.604.234 Km2, ou seja, 19% do território brasileiro. As APAs, os Parques e as 

Florestas são as categorias que contribuem com o maior número e áreas protegidas, 

sendo as APAs com 244 unidades e uma área de aproximadamente 526.512 Km2 

(32,8% da área total das UCs), os Parques com 266 unidades e com uma área de 

349.214 Km2 (21,8% da área total das UCs), e as Florestas com 104 unidades e com 

área de 299.440 Km2 (18,7% da área total das UCs). 

Contudo, estes números não querem dizer que o Brasil apresenta uma estratégia 

eficaz na conservação da diversidade biológica. Para tanto, é preciso avaliar a 
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efetividade da gestão destas áreas para verificar se estas não são apenas UCs de “papel”. 

Existem alguns indicadores que evidenciam a existência de uma gestão nas UCs, que 

são a nomeação de um gestor responsável, a criação de um conselho gestor e a 

aprovação de um plano de manejo. Entre estes indicadores, a presença dos planos de 

manejo foi verificada nas UCs Federais e Estaduais. Como resultado, foi constatado que 

24 % do total das UCs apresentam planos de manejo aprovados. Para agravar esta 

situação, Scardua (2007) destaca que a maior parte das UCs que apresentam planos de 

manejo, estes ainda não foram implementados. 

Tabela 3. Distribuição das Unidades de Conservação Federais e Estaduais por número, 
área e com planos de manejo, em Abril de 2015.  

Categorias Nº. de UCs (%) 
Área de 

UCs (Km2) 
(%) 

Com 
planos de 
manejo 

(%) 

Proteção Integral             

Estação Ecológica 91 9,3% 116.947 7,3% 24 2,4% 

Reserva Biológica 52 5,3% 52.555 3,3% 26 2,6% 

Parque Nacional 266 27,1% 349.214 21,8% 100 10,2% 

Monumento Natural 30 3,1% 1.206 0,1% 1 0,1% 

Refúgio da vida silvestre 34 3,5% 3.496 0,2% 0 0,0% 

Subtotal 473 48% 523.418 33% 151 15,4% 

Uso Sustentável   
     

APA a 244 24,8% 526.512 32,8% 47 4,8% 

ARIE b 40 4,1% 891 0,1% 3 0,3% 

Floresta Nacional 104 10,6% 299.440 18,7% 26 2,6% 

Reserva Extrativista 90 9,2% 143.673 9,0% 9 0,9% 

Reserva de Fauna 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

RDS c 31 3,2% 110.300 6,9% 4 0,4% 

Subtotal 509 52% 1.080.816 67% 89 9,1% 

Total 982 100% 1.604.234 100% 240 24% 
a Área de Proteção Ambiental 
b Área Relevante de Interesse Ecológico 
c Reserva de Desenvolvimento Sustentável 
Fonte: Ministério do Meio Ambiente (2015) 

 
 
 
 
 
 
 
 



181 

3. ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

As primeiras APAs no Brasil foram criadas no início da década de 1980. A 

criação desta categoria de manejo foi baseada nos modelos europeus de proteção de 

paisagens culturais, a exemplo dos Parques Naturais existentes na França. Uma das 

características destas áreas protegidas da França foi à incorporação de propriedades 

privadas em seu território. Esta categoria de manejo surge como resultado da 

colaboração entre as comunidades locais com as associações e com a administração 

regional central. A princípio, o objetivo era criar um sistema para conservação do 

patrimônio natural e cultural, promover e melhorar as oportunidades sociais e empregos 

e fazer uma avaliação do uso educacional e recreativo da área. Neste contexto, esta 

categoria de manejo propunha valorizar a rica biodiversidade, os valores naturais e 

agregar o passado histórico de exploração que aquela determinada paisagem conta 

(LOOKWOOD, 2006a).  

Para Moraes (2011), esta categoria de manejo apresenta-se como um 

instrumento adequado para a proteção do entorno de UCs de proteção integral, e a 

criação de UCs em áreas com ocupação humana, nas quais a indenização e relocação da 

população fossem consideradas inviáveis.  

Apesar das APAs terem sido criadas no Brasil baseada nos modelos da França, 

diferente da abordagem francesa, no Brasil, a criação destes espaços protegidos 

apresentaram uma abordagem “Top-down”, enquanto na França a criação destas áreas 

proporcionava uma abordagem “Bottom-up”. Assim, o processo de criação das 

primeiras APAs no Brasil (décadas de 1980 e 1990) teve como características um 

processo top-down, sem envolvimento da sociedade. As definições do território da 

futura área protegida eram estabelecidas em escritórios com pouca ou nenhuma 

percepção prática das áreas. Este processo de seleção de áreas protegidas resultou em 

muitos conflitos, principalmente, com as populações. Neste contexto, a busca pela 

ampliação dos canais de participação é essencial para fazer das populações locais 

parceiros na gestão da área protegida (MACEDO, 2008; ABREU, PINHEIRO, 2012). 

Dentro desta perspectiva, os conselhos gestores são ser percebidos como uma potencial 

ferramenta para o estabelecimento da cogestão do Poder Público com a sociedade civil. 
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O conselho gestor é um espaço onde a sociedade e o governo participam no 

intuito de planejar, acompanhar, opinar sobre a UC e discutir soluções para as questões 

socioambientais da região. Sendo o conselho gestor um instrumento importante para 

compatibilizar a conservação com o desenvolvimento por meio de processos 

participativos de gestão territorial (MACEDO, 2008; ABREU, PINHEIRO, 2012). 

Assim, considera-se que a criação deste espaço de discussão dentro das APAs 

proporciona um maior envolvimento com a comunidade e facilita a aliança de parcerias. 

Além disso, MMA/IBAMA (2007) corrobora com esta discussão e destaca que o 

manejo adequado de uma APA deve ser realizado com o envolvimento dos atores 

envolvidos no território da APA por meio da gestão participativa do ordenamento do 

território. Nestes termos, a gestão participativa para a categoria de manejo das APAs é 

considerada uma ferramenta imprescindível. 

Para Miranda (2002) a participação pública tem como propósito melhorar a 

gestão das UCs com a criação de alianças com as comunidades do entorno e estabelecer 

outras parcerias que colaborem com o processo de conservação das áreas protegidas. 

Com relação a este tema, o SNUC estabelece que todas as categorias de UCs devem ter 

conselhos para possibilitar que os territórios legalmente protegidos sejam geridos de 

maneira democrática e efetiva. Sendo assim, os conselhos das UCs ganharam caráter 

legal (e obrigatoriedade). 

Considerando este contexto de gestão das APAs, o IBAMA (2001) publicou um 

roteiro metodológico para a elaboração dos planos de manejo das APAs, que destaca 

esta categoria de manejo com o objetivo de conservar a biodiversidade e promover o 

uso sustentável dos recursos naturais em áreas constituídas, principalmente, por 

propriedades privadas. Para tanto, as APAs devem possuir sistemas de planejamento 

com ordenamento territorial com zonas de diferentes graus de proteção, restrições e 

permissões e um sistema de gestão, que deve ser realizado de maneira participativa e 

contribuir para a melhoria da qualidade de vida da comunidade. 

No Brasil, as orientações para a elaboração de planos de manejo são realizadas 

por meio de roteiros metodológicos. Na década de 1970, os primeiros planos de manejo 

realizados no Brasil foram baseados em um roteiro sugerido pela FAO. Depois houve 

uma diversificação destas orientações. Na década de 1990, devido à preocupação com 

falta de implementação dos planos de manejo, outros roteiros foram elaborados 
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(DOURAJEANNI, 2003; MEDEIROS, PEREIRA, 2011). Em 2001, o IBAMA 

publicou o roteiro para as APAs. Em 2002, foi publicado o roteiro metodológico para o 

planejamento dos Parques, Reservas Biológicas e Estações Ecológicas, que buscou 

melhorar os roteiros anteriores e incorporar conceitos de planejamento contínuo, 

gradativo, participativo e flexível, como recomenda o SNUC. Este roteiro ainda não foi 

revisado. Contudo, Medeiros e Pereira (2011), na avaliação dos planos de manejo dos 

Parques localizados no Estado do Rio de Janeiro, ressalta que os planos de manejo que 

seguiram as orientações deste roteiro de 2002 apresentam um melhor planejamento da 

execução das atividades. Apesar deste avanço nas orientações para elaborar planos de 

manejo, a implementação destes planos ainda é considerada precária pelo autor. Este 

cenário aponta que plano de manejo como instrumento de gestão ainda se encontra em 

processo de discussão, aprendizado e amadurecimento (MEDEIROS, PEREIRA, 2011).  

Em virtude deste contexto, as limitações verificadas nos planos de manejo são 

assimiladas e surgem novas orientações na tentativa de arquitetar um modelo de plano 

de manejo que realmente contribua como um instrumento de gestão e para alcançar os 

objetivos pelos quais as áreas protegidas foram criadas. Assim, Lockwood (2006a) 

discute uma nova abordagem dos planos de manejo, os quais devem ter as seguintes 

características:  

 Documento curto; 

 Objetivos realísticos com avaliação do desempenho; 

 A definição das ações deve ser baseada na escolha da melhor alternativa 

para alcançar os objetivos propostos; 

  Flexível suficiente para permitir modificações das ações com base nas 

experiências e novas informações; 

 Realizar ajustes dos objetivos e possuir medidas de desempenho 

(adaptativo); 

 Mais participativos, com envolvimento das comunidades locais. 

Além destas orientações pontuadas por Lockwood (2006a), Phillips (2002) 

recomenda que os planos de manejo das APAs devam promover uma visão de longo 

prazo a ser alcançada por meio de objetivos de médio e curto prazo. Amend et al. (2002) 

ressaltam que a visão deve descrever uma projeção a longo prazo das condições 

ambientais, sendo esta plausível e possível. Assim, para atingir a visão de longo prazo, 
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Phillips (2002) prevê revisões a cada cinco anos para verificar se os objetivos de médio 

e curto prazo estão sendo atingidos, e revisões anuais para acompanhar o andamento dos 

objetivos de médio e curto prazos. 

3.1. Dispositivos legais que incidem sobre as Áreas de Proteção 

Ambiental 

Considerando este contexto, a seguir é apresentado o histórico dos dispositivos 

legais que orientam a criação e a gestão das APAs no Brasil. 

As APAs foram instituídas no Brasil por meio da Lei Federal nº 6.902/1981. Os 

artigos 8º e 9º dispõem:  

“Art. . 8º - O Poder Executivo, quando houver relevante interesse público, 
poderá declarar determinadas áreas do Território Nacional como de interesse 
para a proteção ambiental, a fim de assegurar o bem-estar das populações 
humanas e conservar ou melhorar as condições ecológicas locais. 
Art. . 9º - Em cada Área de Proteção Ambiental, dentro dos princípios 
constitucionais que regem o exercício do direito de propriedade, o Poder 
Executivo estabelecerá normas, limitando ou proibindo: 
a) a implantação e o funcionamento de indústrias potencialmente poluidoras, 
capazes de afetar mananciais de água; 
b) a realização de obras de terraplenagem e a abertura de canais, quando essas 
iniciativas importarem em sensível alteração das condições ecológicas locais; 
c) o exercício de atividades capazes de provocar uma acelerada erosão das 
terras e/ou um acentuado assoreamento das coleções hídricas; 
d) o exercício de atividades que ameacem extinguir na área protegida as 
espécies raras da biota regional.” 

A Lei Federal n.º 6.938/81, que instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente, 

destaca a APA como um dos instrumentos para alcançar os respectivos objetivos, no 

artigo 9º, inciso VI: 

“Art. 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: (...)  
VI – a criação de espaços territoriais especialmente protegidos pelo Poder 
Público federal, estadual e municipal, tais como áreas de proteção ambiental, 
de relevante interesse ecológico e reservas extrativistas;” 

Em 1987, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) por meio da 

Resolução n.º 11/8715 no artigo 1º, letra “c”, declarou a APA como UC, especialmente 

as zonas de vida silvestre e os corredores ecológicos. Em 1988, outra Resolução do 

CONAMA, a 10/8816, dispõe sobre a regulamentação das APAs. No Art. 1º desta 

                                                

15 Complementada pela Resolução nº 12, de 1988, a qual foi revogada pela Resolução nº 428, de 
2010. 

16 Resolução rrevogada pela Resolução nº 428, de 2010. 



185 

Resolução fica estabelecido que as “APAs são UCs, destinadas a proteger e conservar a 

qualidade ambiental e os sistemas naturais ali existentes, visando à melhoria da 

qualidade de vida da população local e também objetivando a proteção dos ecossistemas 

regionais.” Além disso, esta resolução orienta sobre a elaboração do Zoneamento 

Ecológico Econômico no território da APA, onde o zoneamento deverá estabelecer 

normas de uso de acordo com as condições locais bióticas, geológicas, urbanísticas, 

agropastoris, extrativistas, culturais e outras. Por meio desta resolução foi exigida a 

licença especial a ser concedida pela entidade administradora da APA, para qualquer 

projeto de urbanização ou loteamento rural a ser implantado em seu território.   

Apesar de não fazer referência direta às APAs, o Artigo 225 da Constituição 

Federal apresenta um marco legal importante para as UCs no Brasil. A saber:  

“Art. 225 – Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 
presentes e futuras gerações.  
§ 1º - Para assegurara efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público:  
III – definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 
componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;” – Inciso 
regulamentado pelo SNUC. 

Em 1990, o Decreto Federal n.º 99.274/90 regulamentou a Lei nº 6.902/81, e a 

Lei nº 6.938/81, que dispõem, respectivamente, sobre a criação de Estações Ecológicas 

e Áreas de Proteção Ambiental e sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Este 

Decreto nos artigos 25 a 32, que trata sobre o Capítulo II - Das APAs, destacam sobre: a 

criação das APAs; a orientação aos proprietários para que os objetivos da legislação 

sejam alcançados; a vinculação da propriedade privada (dentro dos limites das APAs) 

com o nome da APA para a promoção de atividades turísticas e indicação de 

procedência dos produtos nela originados; e a prioridade de crédito e financiamento 

destinados à melhoria do uso racional do solo e das condições sanitárias e habitacionais 

das propriedades situadas nas Áreas de Proteção Ambiental. 

Em 1998, a Lei Federal n.º 9.605/98, a Lei dos Crimes Ambientais, estabelece as 

infrações ambientais penais contra a flora e contra as UCs. No Artigo 15 ficam 

estabelecidas as circunstâncias que agravam a pena, quando não constituem ou 

qualifiquem o crime, entre estes agravos estão à infração que atinge as áreas dentro das 

UCs.  
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Em 2000, com a aprovação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação 

(Lei Federal nº 9985/2000), as APAs são definidas no artigo 15 como: 

 “área em geral extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de 
atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais especialmente importantes 
para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como 
objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais.”    

Sendo assim, as APAs apresentam como desafio conciliar a conservação com a 

promoção da qualidade de vida da população, observando um desenvolvimento com a 

utilização sustentável dos recursos naturais por meio do disciplinamento do uso e 

ocupação do solo. 

A partir deste cenário legal sobre as APAs, Figura 16 mostra a evolução da 

criação das APAs (em número e área) com relação aos dispositivos legais que 

regulamentam ou regulamentaram as APAs.  

Exposto o panorama legal sobre as APAs, os objetivos e algumas diretrizes para 

a elaboração dos respectivos planos de manejo, na próxima seção são apresentados 

alguns dados sobre a distribuição destas UCs no Brasil. 
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As APA equivalem à categoria de manejo V da IUCN com as seguintes  

3.3. Distribuição das Áreas de Proteção Ambiental no Brasil 

De acordo com os dados do Cadastro Nacional de Unidades de Conservação 

(CNUC) e dos Órgãos Estaduais responsáveis pela gestão das respectivas UCs, o Brasil 

possui um total de 244 Áreas de Proteção Ambiental (APA), com 32 APAs Federais e 

212 Estaduais. Considerando as APAs em termos de área, estas se distribuem na 

seguinte proporção: 19% Federais (100.232,86 Km2), 81% Estaduais (426.279 Km2). 

Do total das APAs, apenas 19% (47) possuem planos de manejo. Contudo, quando este 

dado é observado pelo parâmetro da área das APAs que possuem planos de manejo, a 

Figura 16. Evolução das APAs (em número e área) desde o primeiro dispositivo legal que a institui até 
ano de 2013. 
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situação fica um pouco pior. Neste caso, de 526.512 Km2, que é a extensão territorial 

total das APAs, apenas 43.234 Km2 estão sob a cobertura de planos de manejo, ou seja, 

apenas 8% do total do território das APAs.  

Se for considerada a distribuição das APAs por biomas, o maior número desta 

categoria concentra-se na Mata Atlântica com 56% do total, apresentado 136 unidades, 

em segundo está o Cerrado com 22% (53), em terceiro a Caatinga com 12% (30) e em 

quarto a Amazônia com 10% (24) (Figura 17). Contudo, a distribuição das APAs 

segundo a área que estas ocupam nos biomas apresenta outra configuração, conforme 

mostra a Figura 18. O bioma da Amazônia apresenta-se como o segundo mais bem 

representado pelas APAs com 140.496 Km2 (27%), seguido do Cerrado com 117.897 

Km2 (22%) e a Mata Atlântica apresenta a maior área de cobertura com 216.852 Km2 

(41%). Sobre esta distribuição cabe ressaltar que o Bioma Pampa apresenta 1 APA 

Federal com 3.168 Km2 

 

Figura 17. Distribuição do número de APAs por biomas. 
Fonte: MMA e Órgãos Estaduais responsáveis pela gestão das UCs (2015). 
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Figura 18. Distribuição das APAs segundo a área que ocupam nos biomas brasileiros. 
Fonte: MMA e Órgãos Estaduais responsáveis pela gestão das UCs (2015). 

Com relação à distribuição do número das APAs nos Estados Brasileiros e no 

Distrito Federal, os Estados que possuem maior número desta categoria são os Estados 

da Bahia e de São Paulo ambos com 32 APAs, seguido pelos Estados de Minas Gerais, 

de Pernambuco e do Rio de Janeiro com 20, 19 e 17 respectivamente (Figura 19).  

 

Figura 19. Distribuição das APAs nos Estados Brasileiros e no Distrito Federal. 
Fonte: MMA e Órgãos Estaduais responsáveis pela gestão das UCs (2015). 

Contudo, quando a distribuição das APAs é analisada sob a perspectiva da área 

que estas ocupam nos Estados Brasileiros e no Distrito Federal, a configuração é outra, 

como mostra a Figura 20.  Dentro desta percepção, o Estado da Bahia também se 

destaca, com 26% das APAs em seu território (um total de 137.028 Km2). Outros 

Estados, além da Bahia, têm apresentado uma maior representatividade de área de APAs 
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com relação aos demais Estados, sendo estes: o Pará (89.476 Km2), Maranhão (64.176 

Km2) e São Paulo (41.760 Km2).  

 

Figura 20. Distribuição das APAs segundo a área que ocupam nos Estados Brasileiros e no Distrito 
Federal. 
Fonte: MMA e Órgãos Estaduais responsáveis pela gestão das UCs (2013). 

Dentro do escopo de análise da presente pesquisa é preciso expor os dados das 

APAs que possuem planos de manejo. No cenário atual, as APAs com planos de manejo 

são 47 (sendo 10 Federais, 34 Estaduais e 3 no Distrito Federal), o que representa 19% 

do total de APAs. Considerando a área, as APAs com planos de manejo totalizam 

43.234 Km2, ou seja, 8% do território total das APAs.  

Sendo assim, a Figura 21 apresenta como as APAs com planos de manejo se 

distribuem nos Estados e no Distrito Federal com referência ao número e área. Quando 

o cenário é analisado pela perspectiva de números de APAs com planos de manejo por 

Estados, os Estados da Bahia e do Rio de Janeiro apresentam uma maior contribuição 

com 28% e 19% (ou seja, 13 e 9). O que significa que 40% das APAs localizadas na 

Bahia e 53% das situadas no Estado do Rio de Janeiro apresentam planos de manejo. 

Ao analisar o cenário do ponto de vista da área das APAs com planos de manejo, outros 

Estados além do estado da Bahia, também se destacam, como o Paraná e o Tocantins 

com 23% e 13%, respectivamente.  
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Figura 21. Distribuição das APAs com plano de manejo nos Estados Brasileiros e no Distrito Federal 
com relação ao percentual de número e área. 
Fonte: MMA e Órgãos Estaduais responsáveis pela gestão das UCs (2013). 
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4. MÉTODO 

O método empregado no desenvolvimento deste capítulo segue no intuito de 

avaliar o planejamento e os planos de manejo das Áreas de Proteção Ambiental (APAs). 

Para tanto, uma amostra do universo das APAs Federais e Estaduais com planos de 

manejo foi selecionada. Para avaliar esta seleção uma ferramenta de avaliação de 

eficácia de áreas protegidas foi adaptada ao contexto das APAs.  

4.3. Seleção da amostra 

É importante ressaltar que inicialmente a amostra foi baseada nos dados do 

Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (CNUC), os quais foram levantados em 

novembro de 2011 (início de desenvolvimento desta pesquisa). Com base nestes dados, 

o projeto foi submetido e aprovado no Edital Universal do CNPQ, por meio do qual, 

recursos foram disponibilizados para as visitas de campo e entrevistas com os 

respectivos gestores das APAs. Entretanto, o universo amostral sofreu atualizações ao 

longo do desenvolvimento do projeto. Isto ocorreu devido à discrepância de dados 

apresentados pelo CNUC entre os anos de 2011 e 2013. O CNUC é atualizado pelos 

responsáveis pelas UCs. Portanto, se os responsáveis não incluem as UCs ou não 

atualizam os dados, como exemplo, a aprovação dos planos de manejo, estes dados são 

considerados inexistentes para o CNUC e consequentemente para quem o utiliza como 

base. 

No primeiro levantamento das APAs, em 201117, o universo amostral foi de 28 

APAs (Federais, Estaduais, Distrito Federal e Municipais) com planos de manejo. 

Contudo, os dados divulgados pelo 1º. Seminário das APAs (ocorrido em 2013) 

apresentou um cenário diferente do levantamento realizado em 2011. Esta diferença 

apresentou-se com relação ao número de APAs existentes e com relação à quantidade 

de APAs com planos de manejo.  

                                                

17 Os dados das APAs com planos de manejo referente ao levantamento de 2011 é apresentado 
no Apêndice 3. 
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Considerando os novos fatos, um novo levantamento de dados no CNUC foi 

realizado em maio de 2013. Para complementar estas informações, além do CNUC 

também foram consultados os Órgãos Estaduais e do Distrito Federal responsáveis pela 

gestão das UCs. Neste segundo levantamento, os dados das APAs municipais não foram 

considerados. Sendo assim, os Quadro 33 e Quadro 34 apresentam a lista das APAs 

Federais, Estaduais e do Distrito Federal com planos de manejo. 

Quadro 33. Listas das 10 APAs Federais com planos de manejo (Maio de 2013). 

APAs Estado 
Criação da 
UC (ano) 

Planos de 
manejo 
(ano) 

Conselho 
Gestor 
(ano) 

Extensão 
territorial 

(Km2)  

APA de Piaçabuçu AL 1983 2010 2013 91,07 

APA Carste da Lagoa Santa MG 1990 1998 2005 391,53 

APA de Fernando de 
Noronha 

PE 1986 2005 2002 8,84 

APA Costa dos Corais PE 1997 2012 2011 4.042,80 

APA de Guaraqueçaba PR 1985 1995 2002 2.824,44 

APA de Petrópolis RJ 1982 2007 2001 682,24 

APA de Cairuçu RJ 1983 2005 2001 326,10 

APA de Guapimirim RJ 1984 2004 2001 139,27 

APA Bacia do Rio São João / 
Mico Leão Dourado 

RJ 2002 2008 2005 1.503,73 

APA de Cananéia-Iguapé-
Peruíbe 

SP 1984 1996 2002 2.023,08 

         Total     
12.033,10 

Quadro 34. Listas das 37 APAs Estaduais e do Distrito Federal com planos de manejo 
(Maio de 2013). 

APAs Estado 
Criação da 
UC (ano) 

Planos de 
manejo 
(ano) 

Conselho 
Gestor 
(ano) 

Extensão 
territorial 

(Km2)  

APA de Santa Rita AL 1984 2009 2009 98,97 

APA da Marituba do Peixe AL 1988 2006 2006 185,34 

APA de Presidente 
Figueiredo - Caverna do 
Moroaga 

AM 1990 2012 2009 4.085,56 

APA Lagoas e Dunas do 
Abaeté 

BA 1987 1998 2011 12,42 

APA Mangue Seco BA 1991 1994 - 33,95 

APA Guaibim BA 1992 1993 - 20,79 

APA Litoral Norte BA 1992 1995 - 1.420,00 

 APA Tinharé / Boipeba BA 1992 1998 - 433,00 

APA Marimbus / Iraquara BA 1993 1997 - 1.248,86 

APA Coroa Vermelha BA 1993 1998 - 37,15 

APA Costa de Itacaré/ Serra 
Grande 

BA 1993 2006 - 626,08 

APA Caraíva/ Trancoso BA 1993 2000 2010 319,27 

 APA Rio Capivara BA 1993 2001 2010 18,00 
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Quadro 34. Listas das 37 APAs Estaduais e do Distrito Federal com planos de manejo 
(Maio de 2013) (continuação). 

APAs Estado 
Criação da 
UC (ano) 

Planos de 
manejo 
(ano) 

Conselho 
Gestor 
(ano) 

Extensão 
territorial 

(Km2) 

APA Santo Antônio BA 1994 1998 2010 259,23 

APA Pratigi BA 1998 2006 - 856,86 

APA Lagoa Encantada BA 2003 1998 - 1.584,02 

APA do Lago Paranoá DF 1889 2012 2004 160,71 

APA da Bacia dos Ribeirões 
Do Gama e Cabeça de Veado 

DF 1986 2006 2002 237,41 

APA de Setiba ES 1994 2008 2006 129,60 

APA Fernão Dias MG 1997 2009 2009 1.792,52 

APA de Guadalupe PE 1997 1998 2009 442,55 

APA Aldeia-Beberibe PE 2010 2013? - 316,34 

APA Estadual da Escarpa 
Devoniana 

PR 1992 2005 2013 3.923,63 

APA de Guaratuba PR 1992 2007 2006 1.195,96 

APA da Serra Da Esperança PR 1992 2009 2007 2.065,55 

APA Tamoios RJ 1981 1994 2008 206,50 

APA de Maricá RJ 1984 2007 2009 9,69 

APA de Massambaba RJ 1986 2009 2002 106,36 

APA da Serra De Sapiatiba RJ 1990 2009 2004 59,60 

APA do Pau Brasil RJ 1992 2002 2002 105,47 

APA de Jenipabu RN 1995 2009 2006 18,72 

APA dos Recifes De Corais  RN 2001 2012 2001 1.800,00 

APA Rota do Sol RS 1997 2009 - 615,72 

APA Itupararanga SP 1998 2010 2009 935,86 

APA São Francisco Xavier SP 2002 2008 2006 115,59 

APA Serra do Lajeado TO 1997 2012 1997 1.214,17 

APA Jalapão TO 2000 2003 2012 4.617,30 

         Total     
31.308,78 

A partir deste novo levantamento de dados, o universo amostral passou de 28 

para 47 APAs com planos de manejo. Neste contexto, o Quadro 35 apresenta as APAs 

selecionadas para a presente pesquisa. 

A seleção da amostra a ser avaliada foi definida tendo como critérios os Estados 

mais próximos e/ou com maior quantidade de APA com planos de manejo e os Estados 

ou as APAs com particularidades peculiares e únicas.  Sendo assim, o Estado de São 

Paulo foi escolhido devido ao fato da pesquisa ser realizada dentro deste Estado. O 

Estado do Rio de Janeiro foi indicado por conter uma representatividade de APAs com 

planos de manejo, sendo 5 Estaduais e 4 Federais. A APA Fernando de Noronha é 
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definida dentro do escopo da pesquisa devido ao contexto sui generis, que está inserida. 

As APAs do Estado da Bahia, a princípio, faziam parte desta seleção por apresentar 13 

APAs com planos de manejo. Contudo, a Diretoria de Unidades de Conservação 

vinculada ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos da Bahia (INEMA) 

impôs procedimentos de avaliação de projeto como requisito para visitar as APAs sob 

sua gestão e entrevistar os respectivos gestores. Os procedimentos de avaliação foram 

iniciados, porém o tempo de resposta não foi compatível com o tempo disponível para 

realização das visitas e entrevistas. Dada à inviabilidade do estudo das APAs no Estado 

da Bahia, foi possível incluir as APAs do Estado do Paraná pelo histórico nas questões 

ambientais que o Estado apresenta e as APAs de Brasília por ser a capital do País.   

Quadro 35. Lista das APAs com planos de manejo analisadas na presente pesquisa. 

Área de Proteção Ambiental 

Estaduais do Rio de Janeiro 

Tamoios 

Maricá 

Massambaba 

Serra de Sapiatiba 

Pau Brasil 

Estaduais do Paraná 

Escarpara Devoniana 

Guaratuba 

Serra da Esperança 

Estaduais de São Paulo 

Itupararanga 

São Francisco Xavier 

Do Distrito Federal 

Gama e Cabeça de Veado 

Lago Paranoá 

Federais 

Petrópolis - RJ 

Cairuçu - RJ 

Guapimirim - RJ 

Fernando de Noronha - Rocas - São 
Pedro e São Paulo - PE 

Bacia do Rio São João / Mico-Leão-
Dourado - RJ 
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4.4. Coleta de dados  

Os dados obtidos para a avaliação do planejamento e dos planos de manejo das 

APAs foram analisados por meio da triangulação de dados de três fontes, a saber: 

análise documental dos planos de manejo e outros documentos disponíveis, observação 

de campo e entrevistas semiestruturadas com os gestores das APAs.  Estas entrevistas 

foram guiadas por um roteiro de entrevista semiestruturado (Apêndice 4). As 

observações de campo foram orientadas pelas informações contidas nos zoneamentos e 

nos planos de manejo. Sendo assim, com base nas entrevistas, nas observações de 

campo e nas análises documentais, a metodologia proposta por Faria (2004), que avalia 

a eficácia da gestão das áreas protegidas, foi respondida. 

4.5. Ferramenta de análise 

A avaliação da eficácia das áreas protegidas é um procedimento incluído no 

programa de trabalho da Convenção sobre a Diversidade Biológica (LEVERINGTON, 

et al., 2010). As metodologias de avaliação são diversas, e por conta desta grande 

diversidade de metodologia a IUNC publicou um Guia de Boa prática para a avaliação 

da eficácia das áreas protegidas (Evaluating Effectiveness: A framework for assessing 

management effectiveness of protected areas). Este guia fornece orientações para um 

sistema de avaliação da eficácia das áreas protegidas e promove um checklist das 

questões que necessitam ser avaliadas (Hockings, et al., 2006). Para tanto, seis 

elementos são intitulados como pontos centrais das avaliações das áreas protegidas, que 

são: o contexto (valores e ameaças), o planejamento, a alocação de recursos (inputs), o 

resultado das ações de manejo (processo), a produção de bens e serviços (outputs) e o 

impacto (outcomes).  

Sobre este assunto, Hockings (2003) avaliou 27 metodologias de avaliação de 

eficácia de gestão de áreas protegidas com relação ao guia de boas práticas proposto 

pela IUCN (uma versão anterior ao publicado em 2006). Como resultado, duas 

metodologias atendiam aos requisitos dos seis elementos sugeridos pela IUCN, sendo 

estas: a metodologia do RAPPAM (Avaliação Rápida e Priorização do Manejo de 

Unidades de Conservação) e a Efetividade de Manejo de Áreas Protegidas (EMAP). 

Ambas as metodologias têm sido aplicadas no Brasil. Contudo, o método RAPPAM é 

proposto com o foco de avaliar sistemas de áreas protegidas (ERVIN, 2003) e a EMAP 
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fornece informações para o nível tanto de sistemas como da unidade individual 

(FARIA, 2004).  

Com base nestas informações e considerando o escopo de análise da presente 

pesquisa que é a avaliação das APAs individualmente, optou-se pela utilização da 

metodologia EMAP. Esta metodologia foi atualizada por Faria (2004), que também é o 

autor da primeira e da segunda versão da mesma, sendo a primeira versão proposta em 

1993 e a segunda em 2000. Esta terceira versão da metodologia foi aplicada por Faria 

(2004) para avaliar as UCs do Estado de São Paulo (tanto de proteção integral como de 

uso sustentável).  

Contudo, ao considerar as especificidades da categoria de manejo das APAs, a 

metodologia de Faria (2004) foi adaptada. O Guia da IUCN para gestão de áreas 

protegidas da categoria V (PHILLIPS, 2002), que dispõe sobre princípios e diretrizes 

para o manejo da categoria V (a categoria das APAs), foi utilizado como base para 

adaptar os indicadores propostos por Faria (2004). Além desta adaptação, a avaliação 

foi direcionada para atender os objetivos da presente pesquisa, que é o de avaliar o 

planejamento e os planos de manejo. 

4.5.1. Adaptação da proposta metodológica: seleção dos indicadores 

Os indicadores utilizados são adaptados de Faria (2004), que utilizou um 

conjunto de indicadores para avaliar a eficácia das Unidades de Conservação 

gerenciadas pelo Instituto Florestal de São Paulo. Este mesmo conjunto de indicadores 

foi utilizado por Pellin (2010) para avaliar a eficácia de manejo das Reservas 

Particulares do Patrimônio Natural (RPPN) do Mato Grosso do Sul.  Nas pesquisas 

desenvolvidas por Pellin (2010) e Faria (2004) foram utilizados indicadores por 

componentes da gestão da unidade, ou âmbitos, como, por exemplo, Político-Legal, 

Planejamento e ordenamento, Administração, Conhecimento, Qualidade dos recursos 

naturais e Usos atuais. Entretanto, o foco desta pesquisa está na avaliação do processo 

de planejamento, o que incluí os planos de manejo. Assim, entende-se que não é 

necessário avaliar todos os âmbitos descritos acima. Neste sentido, a presente pesquisa 

faz um recorte ao conjunto de indicadores propostos para o âmbito de planejamento.  

Entretanto, como os trabalhos de Faria (2004) e Pellin (2010) utilizaram 

indicadores para avaliar uma categoria de manejo diferente da categoria V da IUCN, 

algumas adaptações nas variáveis foram necessárias para ajustar os indicadores a esta 
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categoria de manejo, bem como, novas variáveis foram criadas. Desta maneira, o 

Quadro 36 apresenta as variáveis que foram adaptadas e as que foram criadas.  

Quadro 36. Indicadores utilizados para avaliar a eficácia dos planos de manejo neste 
trabalho, com a indicação de se tratar de um indicador adaptado ou não ou novo 
conforme os propostos por Faria (2004) e Pellin (2010). 

 Indicadores 

Âmbito Dimensões de análise Variável Adaptado ou Novo 

Planejamento e 
Ordenamento 

Contexto 

Contexto da área protegida Novo 

Definição dos limites Novo 

Articulação com outros 
planos e programas setoriais 

e de nível nacional, regional e 
local 

Novo 

Processo 

Participação Novo 

Consulta pública Novo 

Monitoramento Adaptado 

Gestão adaptativa Adaptado 

Conteúdo e execução 

Plano de Manejo Adaptado 

Planejamento e uso do solo Adaptado 

Ações de Manejo Adaptado 

Plano corporativo Novo 

Para uma melhor compreensão dos indicadores utilizados nesta pesquisa, cada 

variável e subvariável são descritas a seguir. 

Âmbito de planejamento e ordenamento 

Os indicadores que compõem o âmbito de planejamento e ordenamento têm a 

função de avaliar a adequação do planejamento da área protegida da categoria V aos 

critérios estabelecidos pela IUCN. Para tanto, este grupo de indicadores é subdividido 

em três “dimensões de análise” que são indicadores de maior hierarquia e permitem 

visualizar os aspectos mais gerais do planejamento das APAs. As “variáveis” são 

indicadores de maior sensibilidade para descrever uma situação relacionada à 

determinada dimensão de análise. As “subvariáveis” são indicadores com o foco na 

ação ou atividade relacionada a uma variável (FARIA, 2004, PELLIN, 2011).  

Assim, as dimensões de análise estão relacionadas ao contexto, processo, 

execução e conteúdo do plano de manejo. A Figura 22 apresenta uma ilustração de 

como estas dimensões são interpretadas.  
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Figura 22. Ilustração da relação das dimensões de análise. 

A primeira e mais ampla dimensão está relacionada ao contexto em que o plano 

de manejo está inserido. Com isso, esta dimensão avalia as bases que o plano de manejo 

está fundamentado. A segunda dimensão diz respeito ao processo de planejamento do 

plano de manejo que é tão importante quanto o próprio plano, pois é nesta dimensão que 

o plano de manejo adquire um aspecto dinâmico, ou seja, onde este está sempre 

acompanhando as alterações do meio. A terceira e última dimensão é o próprio plano de 

manejo, que diz respeito às ações que devem ser desempenhadas pelo plano. Assim, 

nesta dimensão é avaliado o conteúdo e a execução do plano. Dentro deste contexto, o 

Quadro 37 apresenta as dimensões de análise e suas respectivas variáveis e 

subvariáveis.  

A seguir cada variável e subvariável das respectivas dimensões de análise são 

descritas. 
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Quadro 37. Relação das variáveis e subvariáveis contidas em cada dimensão de análise. 
Dimensões 
de análise 

Variáveis Subvariáveis 

C
on

te
xt

o 
qu

e 
o 

pl
an

o 
d

e 
m

an
ej

o 
es

tá
 i

ns
er

id
o 

Contexto da área protegida. ----- 
Definição dos limites. ----- 
Articulação com outros planos 
e programas setoriais e de 
nível nacional, regional e 
local. 

----- 

P
ro

ce
ss

o 
d

o 
p

la
no

 
de

 m
an

ej
o Participação. ----- 

Consulta pública. ----- 
Monitoramento. ----- 
Gestão Adaptativa ----- 

C
on

te
úd

o 
e 

E
x

ec
uç

ão
 d

o
 p

la
n

o 
de

 m
an

ej
o

 

Plano de manejo 
 Atualidades 
 Características 
 Execução do plano 

Planejamento do uso do solo 
 Controle do uso do solo 
 Zoneamento 

Ações de manejo 

 Estudos ambientais e pesquisas 
o Execução 
 Sistemas de informações 
o Execução 
 Recuperação da biodiversidade 
o Execução 
 Proteção e conservação do patrimônio 
histórico e cultural 
o Execução 
 Proteção e conservação da paisagem e 
da biodiversidade 
o Execução 
 Uso sustentável dos recursos naturais 
o Execução 
 Desenvolvimento econômico 
o Execução 
 Turismo sustentável 
o Execução 
 Educação ambiental 
o Execução 
 Papel da população local 
o Execução 
 Fiscalização 
o Execução 
 Gerência da área protegida 
o Execução 
 Orçamento 
o Execução 

 Plano Corporativo ----- 
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1ª. Dimensão - Contexto  

Esta dimensão trata de três variáveis, que são descritas a seguir, sendo estas: o 

contexto em que a APA está inserida, definição dos limites da área a ser protegida e a 

articulação com outros planos e programas setoriais e de nível nacional, regional e local.  

Variável - Contexto da área protegida  
A área protegida faz parte de um conjunto de áreas protegidas, onde esta 
desempenha funções bem definidas que auxiliam as outras áreas. 

4 

A área protegida faz parte de um conjunto de áreas protegidas, onde esta 
desempenha funções que auxiliam as outras áreas, porém estas funções ainda não 
estão bem delimitadas. 

3 

A área protegida faz parte de um conjunto de áreas protegidas, porém não é definido 
como esta pode auxiliar as outras áreas protegidas. 

2 

A área protegida não está inserida em um conjunto de áreas protegidas, porém suas 
funções estão bem definidas. 

1 

A área protegida não está inserida em um conjunto de áreas protegidas e suas 
funções ainda não estão muito claras. 

0 

 

Variável - Definição dos limites  
Os limites físicos da área protegida foram estabelecidos de acordo com as 
características naturais e/ou sociais da área, sendo que os limites abrangem toda a 
área com a característica que se deseja proteger, de modo, a conservar a integridade 
da área. Para isso os fatores culturais, sociais, econômicos, naturais e a integração 
entre estes fatores foram considerados, bem como, as áreas de desenvolvimento 
urbano e industrial foram excluídas dos limites da área protegida. 

4 

Os limites físicos da área protegida foram estabelecidos de acordo com as 
características naturais e/ou sociais da área, sendo que os limites abrangem toda a 
área com a característica que se deseja proteger, de modo, a conservar a integridade 
da área. Para isso os fatores culturais, sociais, econômicos, naturais. Contudo, a 
integração entre estes fatores não foram considerados e as áreas de desenvolvimento 
urbano e industrial não foram excluídas dos limites da área protegida. 
OU 
Os limites físicos da área protegida foram estabelecidos de acordo com as 
características naturais e/ou sociais da área, sendo que os limites abrangem toda a 
área com a característica que se deseja proteger. Contudo, a integração entre os 
fatores culturais, sociais, econômicos não foram considerados, porém as áreas de 
desenvolvimento urbano e industrial foram excluídas dos limites da área protegida. 

3 

Os limites físicos da área protegida foram estabelecidos sem considerar as 
características sociais, contemplando somente as características naturais da área, 
sendo que os limites abrangem toda a área com a característica natural que se deseja 
proteger. As áreas de desenvolvimento não urbano e industrial foram excluídas dos 
limites da área protegida. 

2 

Os limites físicos da área protegida foram estabelecidos no intuito de proteger as 
características naturais e/ou sociais da área, porém os limites não abrangem toda a 
área com a característica que se deseja proteger e os fatores culturais, sociais, 
econômicos e naturais não foram considerados. 

1 

Os limites físicos da área protegida foram definidos sem considerar características 
naturais e/ou sociais da área. 

0 
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Variável - Articulação com outras políticas, planos e programas setoriais e 
territoriais de nível nacional, regional e local.  

 

As políticas, os planos e os programas (PPP) setoriais / territoriais de nível nacional, 
regional e local que afetam, de maneira positiva ou negativa, os limites da APA são 
considerados e confrontados com os objetivos e com o diagnóstico da área para 
identificar os conflitos e os impactos negativos. Com base nesta análise, o plano de 
manejo propõe medidas para compatibilizar estes PPPs com os objetivos da APA 
para que os impactos negativos sejam evitados, reduzidos, mitigados e por último 
compensados.  

4 

Alguns planos e os programas (PPP) setoriais /territoriais de nível regional e local 
que afetam, de maneira positiva ou negativa, os limites da APA são considerados e 
confrontados com os objetivos da área para identificar os conflitos e os impactos 
negativos. Com base nesta análise, o plano de manejo propõe medidas para 
compatibilizar estes planos e programas com os objetivos da APA. 

3 

Alguns planos e os programas (PPP) setoriais / territoriais de nível regional e local 
que afetam, de maneira positiva ou negativa, os limites da APA são considerados e 
alguns conflitos são identificados. No entanto, o plano de manejo não propõe 
nenhuma medida para compatibilizar os PPPs com os objetivos da APA. 

2 

Alguns planos e programas são apenas identificados e não são considerados na 
elaboração do plano de manejo. 

1 

O plano de manejo foi elaborado sem nenhuma consideração a outros PPPs. 0 

2ª. Dimensão - Processo do Plano de manejo 

Alguns elementos são essenciais para um processo contínuo de elaboração, 

atualizações e revisões dos planos de manejo. Estes elementos são elencados como as 

variáveis desta dimensão de análise. Assim, as variáveis descritas nesta seção são a 

participação pública, a consulta pública, o monitoramento e a gestão adaptativa.  

Variável - Participação pública  
A gestão da APA é participativa, contando com entidades do governo, 
especialistas, grupos de interesses e a comunidade civil. A participação de todos 
estes os atores tem sido efetiva.  Além disso, a comunidade local tem 
responsabilidades na gestão e na proteção os recursos naturais. 

4 

A gestão da APA é participativa, contando com entidades do governo, 
especialistas, grupos de interesses e a comunidade civil. A participação de todos 
os atores tem sido efetiva. Entretanto, a participação da comunidade local não 
tem responsabilidade na gestão da área.  

3 

A gestão da APA é participativa, contando com entidades do governo, 
especialistas, grupos de interesses e a comunidade civil. A participação de todos 
os atores acontece sem um cronograma definido.  

2 

É prevista uma gestão participativa mas esta no momento não acontece na 
prática. 

1 

Não existe gestão participativa e não há perspectivas para que esta aconteça. 0 
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Variável - Consulta pública  
A consulta pública acontece, em pelo menos três momentos no processo de 
elaboração do plano de manejo (na proposta inicial, na 1ª. versão do plano de 
manejo e na versão final). Finalizado o plano de manejo, todas as vezes que 
alterações no plano forem necessárias a consulta é aberta. Os processos de consulta 
acontecem com ampla participação da sociedade e gera um documento que esclarece 
como e onde as sugestão foram inseridas no plano ou porquê não foram 
consideradas.   

4 

A consulta pública acontece em pelo menos um momento no processo de elaboração 
do plano de manejo. Finalizado o plano de manejo, todas as vezes que alterações no 
plano forem necessárias a consulta é aberta. Os processos de consulta acontecem 
com participação da sociedade e gera um documento que esclarece como e onde as 
sugestão foram inseridas no plano ou porquê não foram consideradas.  Contudo, este 
documento não está disponível junto com o plano de manejo. 

3 

A consulta pública acontece em pelo menos um momento no processo de elaboração 
do plano de manejo. Finalizado o plano de manejo, todas as vezes que alterações no 
plano forem necessárias, a consulta é aberta. Entretanto, as considerações realizadas 
durante a consulta não gera um documento que esclareça como as sugestões foram 
incorporadas no plano.  

2 

A consulta pública não acontece no processo de elaboração do plano de manejo, 
somente quando o plano é finalizado. As considerações realizadas durante a consulta 
nem sempre são incorporadas ao plano.  

1 

Não acontece a consulta pública em nenhum momento. 0 

 

Variável - Monitoramento   
O monitoramento das ações realizadas na área está bem estruturado. Todos os planos 
de ações são monitorados, onde as metas, os indicadores, as medidas e os métodos 
são estipulados previamente para a execução do monitoramento. Os resultados das 
ações monitoradas ajudam na atualização do diagnóstico e na avaliação da 
efetividade do plano de manejo.  

4 

O monitoramento das ações realizadas na área está estruturado, os planos de ações 
são monitorados. Contudo falta um maior detalhamento sobre as metas, os 
indicadores, as medidas e os métodos para a execução do monitoramento. Os 
resultados das ações monitoradas ajudam na atualização do diagnóstico e na 
avaliação da efetividade do plano de manejo. 

3 

O monitoramento das ações realizadas na área é parcialmente estruturado, carecendo 
de insumos específicos para alcançar o nível desejado e não apresenta detalhamento 
de metas, indicadores medidas e métodos de execução do monitoramento. Nem 
todos os planos de ações são monitorados e os seus resultados não têm ajudado na 
atualização do diagnóstico e na avaliação da efetividade do plano de manejo.  

2 

Algumas atividades são monitoradas, mas um programa de monitoramento para as 
ações de manejo não existe ou as condições são muito precárias para seu 
desenvolvimento. 

1 

Não existe monitoramento das ações realizadas. 0 
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Variável - Gestão adaptativa  
A gestão adaptativa é bem estruturada e sistematizada, funcionando com um 
cronograma pré-definido, com base no monitoramento do plano de manejo e em 
revisões periódicas para ajustar as práticas do manejo à luz da experiência.  

4 

A gestão adaptativa é estruturada e sistematizada, funcionando com um cronograma 
pré-definido, porém as conexões entre as revisões periódicas e o monitoramento do 
plano de manejo não são claras. 

3 

A gestão adaptativa é parcialmente estruturada, os dados do monitoramento são 
utilizados somente no período da revisão do plano de manejo e os ajustes das 
práticas de manejo a luz da experiência são realizados sem metodologia definida. 

2 

Não existe uma gestão adaptativa, porém alguns ajustes são realizados na revisão do 
plano de manejo de acordo com a experiência, porém estes ajustes não são feitos de 
maneira sistemática.  

1 

Não existe uma gestão adaptativa e nem nada similar. 0 

 

3ª. Dimensão – Execução e conteúdo do plano de manejo 

A estrutura de elaboração de plano de manejo apresentada pela IUCN é 

sintetizada por meio de variáveis e subvariáveis, que são descritas abaixo. No entanto, 

as variáveis e subvariáveis apresentadas não especificam a estrutura de um plano de 

manejo, mas sim, a lógica que este traz. Também são apresentadas como variáveis, as 

ações (conteúdo) que são previstas por este modelo proposto por Phillips (2002) e 

algumas ações também propostas pelo roteiro metodológico de APAs do IBAMA 

(2001). 

A variável - Plano de manejo está subdividida em três subvariáveis, que são 

referentes à atualidade, às características e ao nível de implementação dos planos de 

manejo. Os planos de manejo devem apontar diretrizes para a gestão e o manejo das 

APAs com as orientações necessárias para fornecer subsídios às tomadas de decisões. 

Assim, os planos de manejo das APAs devem auxiliar no suporte às tomadas de 

decisões no intuito de garantir a conservação da diversidade biológica por meio do 

ordenamento territorial e do uso sustentável dos recursos naturais (IBAMA, 2001). 

Subvariável - Atualidades do plano de manejo.  O plano de manejo deve ser 

projetado com objetivos de longo prazo, entre 20 a 25 anos (as visões), os quais são 

implementados por objetivos de médio e curto prazo com a perspectiva de 5 anos 

(ações, planos de ações ou programas). Os objetivos de médio e curto prazo são 
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atualizados por meio de revisões anuais do diagnóstico (da base de dados), que podem 

acontecer por meio do monitoramento.  

Após os estabelecidos dos objetivos de cima para baixo (top-down – das visões 

para as ações), as atualizações fazem uma avaliação destes objetivos de baixo para cima 

(buttom-up – das ações para as visões). Assim, as atualizações fornecem um feedback 

do processo, onde o monitoramento atualiza o diagnóstico, que avalia como as ações 

(objetivos de médio e curto prazo) estão sendo implementadas, e as ações verificam se o 

plano de manejo está sendo implementado para alcançar as visões definidas.  

Estas atualizações são importantes para estabelecer as tendências atuais e 

identificar alterações no meio que possam afetar a gestão, o ambiente e as comunidades 

locais. Baseado nisto, é possível desenvolver indicadores para avaliar o desempenho da 

própria agência, verificar o progresso da implementação das ações e avaliar os impactos 

dos mesmos. 

Após um período de 5 anos, os planos de manejo devem passar por uma revisão 

mais ampla com um novo ciclo de participação dos atores. A partir desta primeira 

análise, pode-se verificar a necessidade de redefinir as propostas, reformulando, 

acrescentando ou excluindo ações de médio e curto prazo.  Assim, o objetivo deste 

processo cíclico de planejamento é evitar equívocos, aprimorar e corrigir as ações que 

estão sendo, ou ainda serão, implementadas pelo plano de manejo. 

Subvariável - Atualidade do plano de manejo  

Existe um plano de manejo que foi elaborado com uma perspectiva de longo prazo 
(de 20 a 25 anos), que é composta por objetivos de médio e curto prazo, que são 
revisados a cada 5 anos, porém o diagnóstico é revisado anualmente por meio do 
monitoramento dos planos de ação. Atualmente o plano é implementado pela 
administração da unidade. 

4 

Existe um plano de manejo que foi elaborado sem uma perspectiva de longo prazo 
(de 20 a 25 anos), mas tem objetivos de médio e curto prazo, que são revisados a 
cada 5 anos, porém o diagnóstico é revisado anualmente por meio do 
monitoramento dos planos de ação. Atualmente o plano é implementado pela 
administração da unidade. 

3 

Existe um plano de manejo que foi elaborado sem uma perspectiva de longo e 
médio prazo (de 20 a 25 anos), mas tem objetivos de curto prazo, que são revisados 
a cada 5 anos. Atualmente o plano é parcialmente implementado pela administração 
da unidade. 

2 

Há um plano de manejo com mais de 5 anos sem revisão. 1 
Há somente um plano de manejo muito desatualizado (>10 anos) que a direção da 
área já não utiliza. 

0 
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Subvariável - Características do plano de manejo  

O plano de manejo possui informações do meio biótico, físico e antrópico 
(desenvolvimento local) que contribuem para a gestão da unidade, apresenta um 
zoneamento compatível com as características da área e apresenta diretrizes claras 
para o seu manejo com programas e projetos bem estruturados. 

4 

O plano de manejo possui informações do meio biótico, físico e antrópico que 
contribuem para a gestão da unidade, apresenta um zoneamento compatível com as 
características da área, no entanto, os programas e projetos apresentam algumas 
deficiências. 

3 

O plano de manejo possui informações do meio biótico, físico e antrópico, porém 
estes dados são poucos ou não são utilizados pela gestão da unidade, apresenta um 
zoneamento compatível com as características da área, no entanto, os programas e 
projetos apresentam algumas deficiências. 

2 

O plano de manejo possui informações do meio biótico, físico e antrópico, porém 
estes dados não são utilizados pela gestão da unidade, não apresenta um zoneamento 
ou este é inadequado, e apresenta algumas deficiências relacionadas aos programas e 
projetos. 

1 

O plano de manejo não possui informações do meio biótico, físico e antrópico que 
contribuem para a gestão da unidade, não apresenta um zoneamento ou este é 
inadequado, e apresenta grandes deficiências relacionadas aos programas e projetos. 

0 

 

Subvariável execução do plano de manejo  
Plano executado em 90% ou mais do planejado 4 
Plano executado em 75% a 90% do planejado 3 
Executado em 50% a 75% do planejado 2 
Só conseguiu executar 35% a 50% do planejado 1 
Menos de 35% do proposto do plano foi executado 0 

 

Variável - Planejamento do uso do solo. Esta variável refere-se à existência de 

um zoneamento, de um controle do uso do solo. Nem todas as formas de 

desenvolvimento econômico são aceitáveis. Além disso, todas as estruturas ou 

construções e todas as mudanças de uso de solo devem estar sujeitas ao controle por 

meio de algum sistema de planejamento de uso do solo. Assim, é necessário filtrar o que 

não é apropriado e assegurar que os usos permitidos estejam em acordo com as 

necessidades da área. Para tanto, o zoneamento do território define quais atividades 

podem ser desenvolvidas e quais devem ser proibidas ou limitadas em cada zona 

proposta no zoneamento. Nesta variável é importante considerar se o zoneamento é 

atual, se foi elaborado segundo estudos técnicos e se conceitos técnicos são 

incorporados nas normas de usos permitidos em cada zona (IBAMA, 2001).  
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Subvariável zoneamento  

Existe um sistema de zoneamento definido, cujo delineamento incorpora conceitos 
técnico-científicos; a regulamentação está estabelecida e o conselho gestor conhece 
devidamente as regras de uso impostas as zonas. 

4 

Há as condições acima exposta, porém o zoneamento não é muito bem conhecido 
pelo conselho gestor. 

3 

O zoneamento existente necessita passar por uma revisão criteriosa devido às 
mudanças ocorridas (se a área esta sendo replanejada a ponderação poderá ser neste 
nível). 

2 

O zoneamento proposto é muito desajustado da realidade e as zonas são pouco 
reconhecidas e aceitas entre o comitê gestor; suas normas não condizem com os usos 
e atividades atuais. 

1 

Não há nenhum tipo de zoneamento na área. 0 

 
Com relação à subvariável controle do uso do solo, esta avalia a 

correspondência dos usos existentes no território com os objetivos da APA e com os 

objetivos propostos por cada zona determinadas no zoneamento. Os usos devem estar 

coerentes com os padrões e com as diretrizes de uso do solo indicadas pelo zoneamento. 

A conformidade dos usos é importante para a unidade, pois a sua incompatibilidade 

pode vir a se tornar uma ameaça ao cumprimento dos objetivos da APA (IBAMA, 2001; 

PHILLIPS, 2002).  

Subvariável - Controle do uso do solo  

Usos compatíveis, de acordo com o zoneamento proposto e sob bom manejo técnico 
e administrativo. 

4 

Usos compatíveis, de acordo com o zoneamento proposto e com manejo técnico e 
administrativo aceitável. 

3 

Usos compatíveis, de acordo com o zoneamento proposto e com manejo técnico e 
administrativo deficiente. 

2 

Usos incompatíveis, e de incidência mediana sobre os recursos, comunidades 
ameaçadas ou em perigo. 

1 

Usos incompatíveis, e de elevada incidência, com destruição e perda dos recursos. 0 

 

Variável - Ações de manejo. As ações de manejo referem-se aos resultados de 

um processo de planejamento que definem e preveem as atividades a serem 

desenvolvidas na APA, visando cumprir os objetivos de médio e curto prazos para 

alcançar os objetivos estabelecidos pelas visões (PHILLIPIS, 2002).  

Obviamente, as ações de manejo realizadas nas APAs diferem de acordo com as 

peculiaridades da área, princípios e visões estabelecidos para a gestão. Entretanto, 

algumas ações são intrínsecas à categoria de manejo da área protegida. Portanto, o guia 

da IUCN (PHILLIPIS, 2002) e o roteiro metodológico do IBAMA (2001) sugerem 
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algumas ações a serem trabalhadas em APAs. Assim, estas ações recomendadas por 

estes dois guias são descritas abaixo como subvariáveis da variável - Ações de manejo. 

Para facilitar a descrição das subvariáveis da variável ação de manejo, estas são 

divididas em quatro temas (Quadro 38). O primeiro tema é o “conhecimento”, que está 

relacionado às ações que promovem dados e informações sobre a área da APA. O 

segundo tema aborda ações referentes à “proteção” dos recursos naturais e culturais.  O 

tema seguinte destaca as ações para o “desenvolvimento social” e o último tema trata 

do aspecto “operacional” do plano de manejo.  

Quadro 38. Classificação das subvariáveis por temas. 

Temas Subvariáveis 

1. Conhecimento 
Estudos ambientais e pesquisas 
Sistemas de informações 

2. Proteção 
Recuperação da biodiversidade 
Proteção e conservação da biodiversidade 
Proteção e conservação do patrimônio histórico e valores 
culturais 

3. Desenvolvimento 
social 

Uso sustentável dos recursos naturais 
Desenvolvimento econômico  
Turismo sustentável 

4. Operacional 

Educação Ambiental 
Papel da população na gestão 
Fiscalização ambiental 
Gerência da área protegida 
Orçamento 

Neste contexto, os critérios utilizados para avaliar cada uma destas subvariáveis 

são descritos. 

1. Tema: Conhecimento 

Subvariável - Estudos ambientais e pesquisa. Este programa deve incluir ações 

de análise ambiental para identificar lacunas e aprofundar os estudos em toda a área 

protegida como, por exemplo, desenvolver estudos detalhados e pesquisas sobre a 

biologia e ecologia de espécies da fauna e flora ameaçadas e dos bens culturais – 

antropologia e paleontologia (IBAMA, 2001).   
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Os estudos ambientais e pesquisas estão bem estruturados com claras diretrizes para 
a implementação do programa, abarca todas as ações e as atividades para atingir os 
objetivos propostos e as atividades desenvolvem-se normalmente. Assim, todas as 
ações e atividades propostas seguem no intuito de alcançar os objetivos das visões.  

4 

Os estudos ambientais e pesquisas estão estruturados, porém faltam diretrizes para a 
implementação do programa, nem todas as atividades planejadas são possíveis de 
serem realizadas, somente as principais caminham normalmente. 

3 

Os estudos ambientais e pesquisas estão parcialmente estruturados, sem diretrizes 
para a implementação do programa, com carência de insumos específicos para 
alcançar o nível desejado e necessário frente aos seus objetivos. 

2 

Algumas atividades inerentes são executadas, mas um programa de estudos 
ambientais e de pesquisas não existe ou as condições são muito precárias para seu 
desenvolvimento. 

1 

Não existem ações relacionadas aos estudos ambientais e pesquisas na gestão ou 
atividades relacionadas 

0 

 

Subvariável - Execução do programa de estudos ambientais e pesquisa  

Subvariável executada em 90% ou mais do planejado. 4 
Subvariável executada em 75% a 90% do planejado. 3 
Executada em 50% a 75% do planejado. 2 
Só conseguiu executar 35% a 50% do planejado. 1 
Menos de 35% do proposto do plano foi executado. 0 

Subvariável - Sistema de informação. Este programa deve digitalizar os mapas 

bases e temáticos da unidade e produzir novas informações no intuito de realimentar o 

sistema de informações geográficas da APA (IBAMA, 2001).   

O sistema de informação está bem estruturado com claras diretrizes para a 
implementação do programa, abarca todas as ações e as atividades para atingir os 
objetivos propostos e as atividades desenvolvem-se normalmente. Assim, todas as 
ações e atividades propostas seguem no intuito de alcançar os objetivos das visões. 

4 

O sistema de informação está estruturado, porém faltam diretrizes para a 
implementação do programa, nem todas as atividades planejadas são possíveis de 
serem realizadas, somente as principais caminham normalmente. 

3 

O sistema de informação é parcialmente estruturado, sem diretrizes para a 
implementação do programa, com carência de insumos específicos para alcançar o 
nível desejado e necessário frente aos seus objetivos. 

2 

Algumas atividades inerentes são executadas, mas o sistema de informação não 
existe ou as condições são muito precárias para seu desenvolvimento. 

1 

Não existe o sistema de informação na gestão ou atividades relacionadas 0 
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Subvariável - Execução do programa de sistemas de informações 
Subvariável executada em 90% ou mais do planejado. 4 
Subvariável executada em 75% a 90% do planejado. 3 
Executada em 50% a 75% do planejado. 2 
Só conseguiu executar 35% a 50% do planejado. 1 
Menos de 35% do proposto do plano foi executado. 0 

2. Tema: Proteção 

Subvariável - Recuperação da biodiversidade. Esta subvariável deve 

desenvolver projetos e ações de recuperação de ambientes e ecossistemas como, por 

exemplo, revitalizar micro-bacias hidrográficas, recuperar solos com processos 

erosivos, replantio e reintrodução de espécies nativas da flora e fauna (IBAMA, 2001).  

O plano de manejo não propõe somente ações para a proteção ambiental, mas também 

para recuperar e melhorar os recursos naturais que foram impactados. 

A recuperação da biodiversidade está bem estruturada com claras diretrizes para a 
implementação do programa, abarca todas as ações e as atividades para atingir os 
objetivos propostos e as atividades desenvolvem-se normalmente. Assim, todas as 
ações e atividades propostas seguem no intuito de alcançar os objetivos das visões. 

4 

A recuperação da biodiversidade está estruturada, porém faltam diretrizes para a 
implementação do programa, nem todas as atividades planejadas são possíveis de 
serem realizadas, somente as principais caminham normalmente. 

3 

A recuperação da biodiversidade é parcialmente estruturada, sem diretrizes para a 
implementação do programa, com carência de insumos específicos para alcançar o 
nível desejado e necessário frente aos seus objetivos. 

2 

Algumas atividades inerentes são executadas, mas um programa de recuperação da 
biodiversidade não existe ou as condições são muito precárias para seu 
desenvolvimento. 

1 

Não existem ações relacionadas à recuperação da biodiversidade na gestão ou 
atividades relacionadas. 

0 

 

Subvariável - Execução do programa de recuperação da biodiversidade  
Subvariável executada em 90% ou mais do planejado. 4 
Subvariável executada em 75% a 90% do planejado. 3 
Executada em 50% a 75% do planejado. 2 
Só conseguiu executar 35% a 50% do planejado. 1 
Menos de 35% do proposto do plano foi executado. 0 

Subvariável - Proteção e conservação da paisagem e da biodiversidade. Esta 

subvariável deve conter ações que subsidiem decisões como, por exemplo, redução de 

visitação, regras para o ecoturismo, retirada de espécies invasoras e ampliação ou 

aperfeiçoamento da proteção de corredores e conexões ecológicas (IBAMA, 2001).   
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A proteção e conservação da paisagem e da biodiversidade estão bem estruturadas 
com claras diretrizes para a implementação do programa, abarca todas as ações e as 
atividades para atingir os objetivos propostos e as atividades desenvolvem-se 
normalmente. Assim, todas as ações e atividades propostas seguem no intuito de 
alcançar os objetivos das visões. 

4 

A proteção e conservação da paisagem e da biodiversidade estão estruturadas, porém 
faltam diretrizes para a implementação do programa, nem todas as atividades 
planejadas são possíveis de serem realizadas, somente as principais caminham 
normalmente. 3 
A proteção e conservação da paisagem e da biodiversidade são parcialmente 
estruturadas, sem diretrizes para a implementação do programa, com carência de 
insumos específicos para alcançar o nível desejado e necessário frente aos seus 
objetivos. 2 
Algumas atividades inerentes são executadas, mas um programa de proteção e 
conservação da paisagem e da biodiversidade não existe ou as condições são muito 
precárias para seu desenvolvimento. 1 
Não existem ações relacionadas à proteção e conservação da paisagem e da 
biodiversidade na gestão ou atividades relacionadas. 0 

 

Subvariável - Execução do programa de proteção e conservação da paisagem e da 
biodiversidade 
Subvariável executada em 90% ou mais do planejado. 4 
Subvariável executada em 75% a 90% do planejado. 3 
Executada em 50% a 75% do planejado. 2 
Só conseguiu executar 35% a 50% do planejado. 1 
Menos de 35% do proposto do plano foi executado. 0 

Subvariável - Proteção e conservação do patrimônio histórico e valores 

culturais. Muitas áreas protegidas da categoria V (as APAs) apresentam características 

históricas como, por exemplo, grandes monumentos, palácios, castelos, templos ou 

igrejas, relíquias de civilizações antigas, práticas tradicionais de uso do solo atuais ou 

abandonadas. Além do patrimônio histórico existem os valores culturais que são 

intrínsecos aos aspectos históricos e ao estilo de vida da população local. Assim, ações 

devem ser empreendidas para proteger e conservar o patrimônio histórico e os valores 

culturais.    

A proteção e a conservação do patrimônio histórico e valores culturais estão bem 
estruturadas com claras diretrizes para a implementação do programa, abarca todas 
as ações e as atividades para atingir os objetivos propostos e as atividades 
desenvolvem-se normalmente. Assim, todas as ações e atividades propostas seguem 
no intuito de alcançar os objetivos das visões. 

4 

A proteção e a conservação do patrimônio histórico e valores culturais estão 
estruturadas, porém faltam diretrizes para a implementação do programa, nem todas 
as atividades planejadas são possíveis de serem realizadas, somente as principais 
caminham normalmente. 

3 

A proteção e conservação do patrimônio histórico e valores culturais são 2 
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parcialmente estruturadas, sem diretrizes para a implementação do programa, com 
carência de insumos específicos para alcançar o nível desejado e necessário frente 
aos seus objetivos. 
Algumas atividades inerentes são executadas, porém não existe um programa de 
proteção e conservação do patrimônio histórico e valores culturais ou as condições 
são muito precárias para seu desenvolvimento. 

1 

Não existem ações relacionadas à proteção e conservação do patrimônio histórico e 
valores culturais na gestão ou atividades relacionadas. 

0 

 

Subvariável - Execução do programa de proteção e conservação da paisagem e da 
biodiversidade 
Subvariável executada em 90% ou mais do planejado. 4 
Subvariável executada em 75% a 90% do planejado. 3 
Executada em 50% a 75% do planejado. 2 
Só conseguiu executar 35% a 50% do planejado. 1 
Menos de 35% do proposto do plano foi executado. 0 

3. Tema: Desenvolvimento social 

Subvariável - Uso sustentável dos recursos naturais. Um dos princípios da 

APA é que esta desenvolva projetos de utilização sustentável dos recursos naturais e 

que estas práticas possam ser aplicadas em outras regiões. Em outras palavras, esta 

categoria de área protegida deve servir como um “modelo de sustentabilidade”. Assim, 

algumas ações podem ser propostas como, por exemplo: 

 Propor projetos-pilotos de aplicação de tecnologias de manejo de recursos em 

zonas ambientais; 

 Apoiar o estilo de vida e as atividades econômicas que são harmoniosas 

(articulação entre o natural, cultural e social) e que estas atividades estejam em 

acordo com as preocupações da comunidade e com os objetivos ambientais da 

APA; 

 Manter a harmonia entre as interações do natural com o cultural por meio da 

proteção, continuidade das tradições de uso do solo, construções de práticas e 

manifestações culturais e sociais; 

 A agricultura desenvolvida na APA deve ser um exemplo de alta qualidade 

ambiental e baseada nos princípios da sustentabilidade (agricultura orgânica, 

diversidade agrícola – que é a diversidade genética das culturas e criações);  

 A pescaria e outros usos devem ser regularizados de acordo com as diretrizes 

propostas pelo plano de manejo; 
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O uso sustentável dos recursos naturais está bem estruturado com claras diretrizes 
para a implementação do programa, abarca todas as ações e as atividades para 
atingir os objetivos propostos e as atividades desenvolvem-se normalmente. Assim, 
todas as ações e atividades propostas seguem no intuito de alcançar os objetivos das 
visões. 

4 

O uso sustentável dos recursos naturais está estruturado, porém faltam diretrizes 
para a implementação do programa, nem todas as atividades planejadas são 
possíveis de serem realizadas, somente as principais caminham normalmente. 

3 

O uso sustentável dos recursos naturais é parcialmente estruturado, sem diretrizes 
para a implementação do programa, com carência de insumos específicos para 
alcançar o nível desejado e necessário frente aos seus objetivos. 

2 

Algumas atividades inerentes são executadas, mas um programa de uso sustentável 
dos recursos naturais não existe ou as condições são muito precárias para seu 
desenvolvimento. 

1 

Não existem ações relacionadas ao uso sustentável dos recursos naturais na gestão 
ou atividades relacionadas. 

0 

Subvariável - Execução do programa de uso sustentável dos recursos naturais 
Subvariável executada em 90% ou mais do planejado. 4 
Subvariável executada em 75% a 90% do planejado. 3 
Executada em 50% a 75% do planejado. 2 
Só conseguiu executar 35% a 50% do planejado. 1 
Menos de 35% do proposto do plano foi executado. 0 

Subvariável - Desenvolvimento econômico. A APA tem suas atividades 

econômicas. Para a instalação das atividades econômicas dentro das APAs, estas devem 

ser avaliadas em três instâncias para serem instaladas na APA: primeiro se é sustentável, 

segundo se contribui para os objetivos da APA e terceiro se existe alguma razão forte 

para que esta seja localizada dentro da APA.  As atividades econômicas de alto impacto 

ambiental já instaladas nos limites das APAs devem ser monitoradas com a observância 

dos objetivos da APA. 

O desenvolvimento econômico está bem estruturado com claras diretrizes para a 
implementação do programa, abarca todas as ações e as atividades para atingir os 
objetivos propostos e as atividades desenvolvem-se normalmente. Assim, todas as 
ações e atividades propostas seguem no intuito de alcançar os objetivos das visões. 

4 

O desenvolvimento econômico está estruturado, porém faltam diretrizes para a 
implementação do programa, nem todas as atividades planejadas são possíveis de 
serem realizadas, somente as principais caminham normalmente. 

3 

O desenvolvimento econômico é parcialmente estruturado, sem diretrizes para a 
implementação do programa, com carência de insumos específicos para alcançar o 
nível desejado e necessário frente aos seus objetivos. 

2 

Algumas atividades inerentes são executadas, mas um programa de desenvolvimento 
econômico não existe ou as condições são muito precárias para seu 
desenvolvimento. 

1 

Não existem ações relacionadas ao desenvolvimento econômico na gestão ou 
atividades relacionadas. 

0 
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Subvariável - Execução do programa de desenvolvimento econômico 
Subvariável executada em 90% ou mais do planejado. 4 
Subvariável executada em 75% a 90% do planejado. 3 
Executada em 50% a 75% do planejado. 2 
Só conseguiu executar 35% a 50% do planejado. 1 
Menos de 35% do proposto do plano foi executado. 0 

Subvariável - Turismo. O turismo é importante para áreas protegidas como as 

APAs, pois além de promover benefícios econômicos, o turismo pode auxiliar na 

sensibilização da população e dos visitantes para as questões dos valores ambientais e 

culturais. Entretanto, para que o turismo não cause danos ao meio ambiente é necessário 

que esta atividade seja planejada. Por conta disso, as áreas mais propícias para as 

atividades de turismo devem ser identificadas, considerando a vulnerabilidade ambiental 

de cada área. Com base nesta avaliação das áreas, as atividades são desenvolvidas e os 

impactos positivos e negativos são monitorados.  

Outro aspecto importante a ser considerado no desenvolvimento do turismo da 

região é que esta atividade esteja totalmente integrada com as circunstâncias sociais e 

econômicas da população local. Para que desta maneira, a atividade contribua com 

benefícios econômicos (oportunidades de emprego) e educacionais (recreação e 

sensibilização) para a população local e não seja somente um “parque de serviços”.  

O turismo está bem estruturado com claras diretrizes para a implementação do 
programa, abarca todas as ações e as atividades para atingir os objetivos propostos e 
as atividades desenvolvem-se normalmente. Assim, todas as ações e atividades 
propostas seguem no intuito de alcançar os objetivos das visões. 

4 

O turismo está estruturado, porém faltam diretrizes para a implementação do 
programa, nem todas as atividades planejadas são possíveis de serem realizadas, 
somente as principais caminham normalmente. 

3 

O turismo é parcialmente estruturado, sem diretrizes para a implementação do 
programa, com carência de insumos específicos para alcançar o nível desejado e 
necessário frente aos seus objetivos. 

2 

Algumas atividades inerentes são executadas, mas um programa de turismo não 
existe ou as condições são muito precárias para seu desenvolvimento. 

1 

Não existem ações relacionadas ao turismo na gestão ou atividades relacionadas. 0 

 

Subvariável - Execução do programa de turismo 
Subvariável executada em 90% ou mais do planejado. 4 
Subvariável executada em 75% a 90% do planejado. 3 
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Executada em 50% a 75% do planejado. 2 
Só conseguiu executar 35% a 50% do planejado. 1 
Menos de 35% do proposto do plano foi executado. 0 

4. Tema: Operacional 

Subvariável - Educação ambiental. Esta subvariável estabelece ações para 

disseminar informações sobre os objetivos do plano de manejo da APA. Para tanto, uma 

equipe é necessária para disponibilizar as informações à comunidade e produzir material 

informativo sobre o plano de manejo e sobre o zoneamento (IBAMA, 2001).  No 

entanto, a função desta equipe vai além da prestação de informações, esta deve 

promover ações para a educação ambiental da população local e dos visitantes da APA. 

As ações de educação ambiental podem ser aproveitadas por meio das atividades 

desenvolvidas pelo setor do turismo, incorporando atividades educativas que 

sensibilizem os moradores e os visitantes da área para os valores ambientais e culturais. 

A educação ambiental está bem estruturada com claras diretrizes para a 
implementação do programa, abarca todas as ações e as atividades para atingir os 
objetivos propostos e as atividades desenvolvem-se normalmente. Assim, todas as 
ações e atividades propostas seguem no intuito de alcançar os objetivos das visões. 

4 

A educação ambiental está estruturada, porém faltam diretrizes para a 
implementação do programa, nem todas as atividades planejadas são possíveis de 
serem realizadas, somente as principais caminham normalmente. 

3 

A educação ambiental é parcialmente estruturada, sem diretrizes para a 
implementação do programa, com carência de insumos específicos para alcançar o 
nível desejado e necessário frente aos seus objetivos. 

2 

Algumas atividades inerentes são executadas, mas um programa de educação 
ambiental não existe ou as condições são muito precárias para seu desenvolvimento. 

1 

Não existem ações relacionadas à educação ambiental na gestão ou atividades 
relacionadas. 

0 

 

Subvariável - Execução do Programa de educação ambiental 
Subvariável executada em 90% ou mais do planejado. 4 
Subvariável executada em 75% a 90% do planejado. 3 
Executada em 50% a 75% do planejado. 2 
Só conseguiu executar 35% a 50% do planejado. 1 
Menos de 35% do proposto do plano foi executado. 0 

Subvariável - Papel da população na gestão. Como as comunidades locais são o 

foco do manejo das APAs é importante que existam ações para envolver e instruir a 
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população no manejo da APA. Existem algumas ações que podem ser feitas para 

envolver a população local, como, por exemplo: 

 Fornecimento de informações sobre o manejo da área; 

 Ações que façam a população reconhecer as suas responsabilidades com 

a área em que vivem; 

 Valorizar (celebrar) as tradições, práticas culturais do uso do solo que 

dão suporte aos objetivos de conservação; 

 Utilizar o conhecimento da população local na gestão dos recursos; e 

 Firmar acordos formais e informais sobre as ações desenvolvidas. 

Estas ações são utilizadas de acordo com as necessidades da gestão que podem 

ser temporais ou permanentes.  

O papel da população na gestão está bem estruturado com claras diretrizes para a 
implementação do programa, abarca todas as ações e as atividades para atingir os 
objetivos propostos e as atividades desenvolvem-se normalmente. Assim, todas as 
ações e atividades propostas seguem no intuito de alcançar os objetivos das visões.  

4 

O papel da população na gestão está estruturado, porém faltam diretrizes para a 
implementação do programa, nem todas as atividades planejadas são possíveis de 
serem realizadas, somente as principais caminham normalmente. 

3 

O papel da população na gestão é parcialmente estruturado, sem diretrizes para a 
implementação do programa, com carência de insumos específicos para alcançar o 
nível desejado e necessário frente aos seus objetivos. 

2 

Algumas atividades inerentes são executadas, mas papel da população na gestão não 
existe ou as condições são muito precárias para seu desenvolvimento. 

1 

Não existe papel da população na gestão ou atividades relacionadas 0 

 

Subvariável - Execução do programa do papel da população na gestão  
Subvariável executada em 90% ou mais do planejado. 4 
Subvariável executada em 75% a 90% do planejado. 3 
Executada em 50% a 75% do planejado. 2 
Só conseguiu executar 35% a 50% do planejado. 1 
Menos de 35% do proposto do plano foi executado. 0 

Subvariável fiscalização ambiental. Esta subvariável deve promover ações para 

fiscalizar e monitorar os impactos das atividades instaladas ou em implantação no 

território e no entorno da APA, verificando o atendimento a legislação ambiental 

vigente e as diretrizes do zoneamento. Assim, a partir nos resultados da fiscalização, as 



217 

estratégias definidas para fiscalizar e controlar os impactos podem ser aprimoradas 

(IBAMA, 2001).    

A fiscalização ambiental está bem estruturada com claras diretrizes para a 
implementação do programa, abarca todas as ações e as atividades para atingir os 
objetivos propostos e as atividades desenvolvem-se normalmente. Assim, todas as 
ações e atividades propostas seguem no intuito de alcançar os objetivos das visões. 

4 

A fiscalização ambiental está estruturada, porém faltam diretrizes para a 
implementação do programa, nem todas as atividades planejadas são possíveis de 
serem realizadas, somente as principais caminham normalmente. 

3 

A fiscalização ambiental é parcialmente estruturada, sem diretrizes para a 
implementação do programa, com carência de insumos específicos para alcançar o 
nível desejado e necessário frente aos seus objetivos. 

2 

Algumas atividades inerentes são executadas, mas um programa de fiscalização não 
existe ou as condições são muito precárias para seu desenvolvimento. 

1 

Não existe fiscalização ambiental na gestão ou atividades relacionadas 0 

 

Subvariável - Execução do programa de fiscalização ambiental  
Subvariável executada em 90% ou mais do planejado. 4 
Subvariável executada em 75% a 90% do planejado. 3 
Executada em 50% a 75% do planejado. 2 
Só conseguiu executar 35% a 50% do planejado. 1 
Menos de 35% do proposto do plano foi executado. 0 

Subvariável - Gerência da área protegida. Este programa desenvolve ações para 

o aperfeiçoamento do modelo de gestão: comitê, câmeras, secretarias executivas, ajuste 

do regimento interno e articulação institucional (IBAMA, 2001).    

A gerência da área protegida está bem estruturada com claras diretrizes para a 
implementação do programa, abarca todas as ações e as atividades para atingir os 
objetivos propostos e as atividades desenvolvem-se normalmente. Assim, todas as 
ações e atividades propostas seguem no intuito de alcançar os objetivos das visões. 

4 

A gerência da área protegida está estruturada, porém faltam diretrizes para a 
implementação do programa, nem todas as atividades planejadas são possíveis de 
serem realizadas, somente as principais caminham normalmente. 

3 

A gerência da área protegida é parcialmente estruturada, sem diretrizes para a 
implementação do programa, com carência de insumos específicos para alcançar o 
nível desejado e necessário frente aos seus objetivos. 

2 

Algumas atividades inerentes são executadas, porém a gerência da área protegida 
não existe ou as condições são muito precárias para seu desenvolvimento. 

1 

Não existe gerência da área protegida na gestão ou atividades relacionadas 0 
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Subvariável - Execução do programa da gerência da área protegida  
Subvariável executada em 90% ou mais do planejado. 4 
Subvariável executada em 75% a 90% do planejado. 3 
Executada em 50% a 75% do planejado. 2 
Só conseguiu executar 35% a 50% do planejado. 1 
Menos de 35% do proposto do plano foi executado. 0 

Subvariável - Orçamento. A sustentabilidade financeira da APA não deve 

depender 100% de fundos públicos, ao invés disso, a gerência da APA deve 

complementar os recursos financeiros com o turismo, com assistência de 

desenvolvimento internacional (fundos púbicos e privados), financiamento dos 

produtores da própria APA e entre outros. O importante é que a gestão da APA tenha 

como objetivo a sustentabilidade financeira.  

O orçamento está bem estruturado com claras diretrizes para a implementação do 
programa, abarca todas as ações e as atividades para atingir os objetivos propostos e 
as atividades desenvolvem-se normalmente. Assim, todas as ações e atividades 
propostas seguem no intuito de alcançar os objetivos das visões. 

4 

O orçamento está estruturado, porém faltam diretrizes para a implementação do 
programa, nem todas as atividades planejadas são possíveis de serem realizadas, 
somente as principais caminham normalmente. 

3 

O orçamento é parcialmente estruturado, sem diretrizes para a implementação do 
programa, com carência de insumos específicos para alcançar o nível desejado e 
necessário frente aos seus objetivos. 

2 

Algumas atividades inerentes são executadas, porém o orçamento não existe ou as 
condições são muito precárias para seu desenvolvimento. 

1 

Não existe orçamento da área protegida na gestão ou atividades relacionadas 0 

 

Subvariável execução do orçamento  
Subvariável executada em 90% ou mais do planejado. 4 
Subvariável executada em 75% a 90% do planejado. 3 
Executada em 50% a 75% do planejado. 2 
Só conseguiu executar 35% a 50% do planejado. 1 
Menos de 35% do proposto do plano foi executado. 0 

Variável - Plano corporativo. Este plano é responsável por avaliar o 

desempenho da agência com relação às propostas do plano de manejo, demonstrar para 

as financiadoras onde o orçamento está sendo aplicado, prestar contas para os atores 

envolvidos, parceiros e comunidade local de como a agência trabalha e orienta a equipe 

na implementação, revisão e atualização do plano de manejo. 
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O plano corporativo é composto por programas de trabalho, orçamentos e 
indicadores que auxiliam a medir a efetividade das operações realizadas pela 
agência, e é atualizado regularmente. Este plano também auxilia na prestação de 
contas ao público, avalia o desempenho da agência com relação às propostas do 
plano de manejo e orienta a equipe da agência a implementar, revisar e atualizar o 
plano de manejo. 

4 

O plano corporativo é composto por programas de trabalho e indicadores que 
auxiliam a medir a efetividade das operações realizadas pela agência, e é atualizado 
regularmente. Este plano avalia o desempenho da agência com relação às propostas 
do plano de manejo e orienta a equipe da agência a implementar, revisar e atualizar 
o plano de manejo. 

3 

Existe um programa de trabalho anual, que auxilia na implementação do plano de 
manejo e é revisado com certa periodicidade. 

2 

Existe um programa de trabalho, porém sem atualizações sistemáticas. 1 
Não há plano corporativo e nem nada similar. 0 

4.5.2.  Análise dos Resultados 

Os critérios das variáveis e subvariáveis descritas na seção anterior são 

respondidos com base na triangulação dos dados da análise documental dos respectivos 

planos de manejo das APAs, das entrevistas e das observações de campo.  

A partir da análise dos critérios, os resultados dos indicadores (das variáveis e 

subvariáveis) são inseridos em uma matriz, onde o somatório total das maiores 

pontuações possíveis (valor 4) indicará um total ótimo, que corresponderá a 100% do 

total possível a ser alcançado. Assim, cada APA avaliada poderá ser inserida dentro de 

um cenário a partir da pontuação total alcançada, tais cenários são descritos no Quadro 

39. Desta maneira, as APAs são avaliadas e comparadas por meio de estatística 

descritiva. Com base nesta avaliação são identificados os pontos fortes e fracos do 

planejamento das APAs. 
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Quadro 39. Escala de qualificação da eficácia dos planos de manejo (FARIA, 2004; 
PELLIN, 2010). 

% total 
ótimo 

Nível de 
qualidade do 
planejamento 

Descrição do padrão de qualidade 

≤ 40,99 
Padrão muito 

inferior 

Faltam muitos elementos para o bom desempenho do 
planejamento. Nas atuais condições os objetivos do 
plano de manejo não são alcançados. 

41 -54,99 Padrão inferior 

A área é vulnerável a fatores externo e/ou internos, 
contando apenas com elementos mínimos necessários 
que permitam o planejamento e a implementação do 
plano de manejo, o que pode acarretar no não 
cumprimento dos objetivos do plano de manejo. 

55 -69,99 
Padrão 

mediano 

O planejamento apresenta deficiências pontuais, que 
interferem em um plano de manejo efetivo. Neste caso 
alguns dos objetivos secundários do plano de manejo 
podem ser desatendidos. 

70 – 84,99 Padrão elevado 

Os fatores e os meios para a efetivação do 
planejamento existem e as atividades essenciais 
previstas pelo plano de manejo são desenvolvidas 
normalmente. As principais ações programáticas são 
levadas a cabo. 

≥ 85 % 
Padrão de 
excelência 

O planejamento apresenta todos ou quase todos os 
componentes-chaves para um plano de manejo efetivo, 
podendo absorver as exigências e demandas futuras 
sem comprometer a conservação dos recursos 
protegidos. O cumprimento dos objetivos do plano de 
manejo está assegurado. 
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5. RESULTADOS  

Do total de 47 APAs Federais, Estaduais e do Distrito Federal identificadas com 

planos de manejo, 17 foram selecionadas como objeto de análise do presente estudo. 

Sendo estas: duas do Estado de São Paulo, cinco do Estado do Rio de Janeiro, três do 

Estado do Paraná, duas do Distrito Federal e cinco Federais (4 distribuídas nos Estados 

do Rio de Janeiro e 1 no Estado de Pernambuco), o que representou 36% do universo 

total das APAs com planos de manejo. O Quadro 40 mostra algumas informações sobre 

as 17 APAs avaliadas.   

A primeira coluna do Quadro 40 refere-se ao artigo da Science publicado em 

2013 (Protected Areas and Effective Biodiversity Conservation – SAOUT, et al. 2013) 

que avaliou a insubstituibilidade de um total de 173.461 áreas protegidas. Assim, o 

referido artigo traz um ranking das áreas protegidas mais insubstituíveis do mundo. 

Portanto, o número da coluna “classificação da insubstituibilidade” é referente a este 

ranking desenvolvido por Saout, et al. (2013). Contudo, algumas APAs não são 

avaliadas pelo artigo. Nestes casos, quando possível foi verificada a classificação de 

outra UC próxima ou com área contígua. Estes dados destacam a importância destas 

áreas protegidas, sendo essencial manter um bom manejo destas áreas para conservar as 

riquezas naturais nestes presentes.  

As outras informações contidas no Quadro 40 são sobre: o ano de criação das 

APAs; ano de aprovação do plano de manejo; existência ou não de um conselho gestor; 

ano de criação do conselho gestor; área; bioma o qual a APA está situada; e se a gestão 

da APA é integrada com a gestão de outra UC. Com relação se a gestão da APA é 

integrada com alguma outra UC ou não, consideraram-se as seguintes situações: sim, 

quando há existência de gestão integrada com outras UCs, onde os chefes das UCs 

fazem a gestão conjunta das UCs; parcial, quando a articulação entre as UCs ocorre por 

meio dos conselhos de mosaicos de unidades de conservação, por exemplo; e não, é 

quando a gestão da área é realizada de maneira individualizada sem cooperação de 

outras UCs. Vale lembrar que umas das recomendações de Phillips (2002) é que a 

gestão da categoria APA seja articulada com outras categorias de manejo de áreas 

protegidas. 
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Quadro 40. Informações sobre as APAs que foram objeto de análise da presente pesquisa.  

Área de Proteção Ambiental 
Classificação da 

insubstituibilidade 
da APA 1 

Ano de 
Criação 

Ano de 
Aprovação do 

Plano de 
Manejo 

Conselho 
gestor? 

Ano de 
criação do 
Conselho 

Área (Km2) Bioma 
Se a gestão da 

APA é integrada 
com outra UC?2 

Es
ta

d
u

a
is

 d
o

 R
io

 d
e 

Ja
n

ei
ro

 

Tamoios 
3.234 (Parque 
Estadual Ilha 

Grande) 
1982 1994 Inativo 2008 206,50 Mata Atlântica Não 

Maricá 10.558 1984 2007 Inativo 2009 9,69 Mata Atlântica Não 

Massambaba 1.099 1986 2009 Sim 2009 76,30 Mata Atlântica Parcial 

Serra de Sapiatiba 3.527 1990 2009 Sim 2010 600,00 Mata Atlântica Não 

Pau Brasil 3.189 1992 2002 Sim 2010 99,40 Mata Atlântica Sim 

Es
ta

d
u

a
is

 d
o

 
P

a
ra

n
á

 

Escarpara 
Devoniana 

1.146 1992 2005 Sim 2013 4.147,00 Mata Atlântica Não 

Guaratuba 577 1992 2007 Sim 2006 1.195,96 Mata Atlântica Parcial 

Serra da 
Esperança 

1.717 1992 2009 Sim 2007 2.065,55 Mata Atlântica Não 

Es
ta

d
u

a
is

 d
e 

Sã
o

 
P

a
u

lo
 

Itupararanga Sem informação 1998 2010 Sim 2009 933,57 Mata Atlântica Não 

São Francisco 
Xavier 

44 (APA Federal 
Serra da 

Mantiqueira) 
2002 2008 Sim 2006 115,59 Mata Atlântica Parcial 

Legenda: 1. A classificação de insubstituibilidade refere-se ao artigo publicado pela Science (SAOUT, et al. 2013); 2. A gestão integrada da APA tem três opções de 
resposta: Sim (quando a gestão da APA ocorre em conjunto com outra UC); Parcial – quando a gestão da APA faz a articulação com a gestão de outra UC por meio de 
conselhos de mosaicos de unidades de conservação, por exemplo; e não quando a gestão da APA é realizada sem articulação de outra UC. 
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Quadro 40. Informações sobre as APAs que foram objeto de analise da presente pesquisa (continuação).  

Área de Proteção Ambiental 
Classificação da 

insubstituibilidade 
da APA 1 

Ano de 
Criação 

Ano de 
Aprovação do 

Plano de 
Manejo 

Conselho 
gestor? 

Ano de 
criação do 
Conselho 

Área (Km2) Bioma 
Se a gestão da 

APA é integrada 
outra UC? 2 

D
is

tr
it

o
 

Fe
d

e
ra

l Gama e Cabeça de 
Veado 

1.150 1986 2006 Inativo 2002 237,41 CERRADO Não 

Lago Paranoá 2.737 1989 2012 Inativo 2004 160,71 CERRADO Não 

Fe
d

er
a

is
 

Petrópolis – RJ 374 1982 2007 Sim 2001 682,24 Mata Atlântica Parcial 

Cairuçu - RJ 1.031 1983 2005 Sim 2001 326,10 Mata Atlântica Parcial 

Guapimirim - RJ 3.488 1984 2004 Sim 2001 139,27 Mata Atlântica Sim 

Fernando de 
Noronha - Rocas - 
São Pedro e São 
Paulo - PE 

949 1986 2005 Sim 2002 8,84 Marinho Sim 

Bacia do Rio São 
João / Mico-Leão-
Dourado - RJ 

289 2002 2008 Inativo 2005 1.503,73 Mata Atlântica Sim 

Legenda: 1. A classificação de insubstituibilidade refere-se ao artigo da Science (SAOUT, et al. 2013); 2. A gestão integrada da APA tem três opções de resposta: Sim 
(quando a gestão da APA ocorre junto com outra UC); Parcial – quando a gestão da APA faz a articulação com a gestão de outra UC por meio de conselhos de mosaicos de 
unidades de conservação, por exemplo; e não - quando a gestão da APA é realizada sem a cooperação de outra UC. 
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As APAs foram visitadas entre os anos de 2013 e 2014. Nas visitas a cada APA 

os respectivos gestores das unidades foram entrevistados e sempre que possível os 

conselheiros também eram entrevistados. No caso dos conselheiros, a entrevista era 

mais informal a título de compreender como ocorre sua participação na gestão da APA. 

Contudo, não foi possível entrevistar os conselheiros em todas as APAs avaliadas. Isto 

ocorreu devido às questões relacionadas ao tempo disponível no local para entrevistá-

los e em alguns casos, à não existência de conselhos gestores ativos na época da visita 

às unidades. O Quadro 41 apresenta em quais APAs os membros do conselho gestor 

foram entrevistados. 

Quadro 41. Apresentação sobre em quais APAs membros do conselho gestor foram 
entrevistados. 

Área de Proteção Ambiental 
Membros do conselho gestor 

foram entrevistados? 

Es
ta

d
u

a
is

 d
o

 R
io

 

d
e 

Ja
n

ei
ro

 Tamoios Não 

Maricá Sim (2 entrevistados) 

Massambaba Sim (1 entrevistado) 

Serra de Sapiatiba Não 

Pau Brasil Não 

Es
ta

d
u

a
is

 

d
o

 P
a

ra
n

á
 

Escarpara Devoniana Sim (3 entrevistados) 

Guaratuba Sim (3 entrevistados) 

Serra da Esperança Sim (1 entrevistado) 

Es
ta

d
u

a
is

 

d
e 

Sã
o

 
P

a
u

lo
 Itupararanga Não 

São Francisco Xavier Sim (3 entrevistados) 

D
is

tr
it

o
 

Fe
d

er
a

l 

Gama e Cabeça de Veado Sim* (2 entrevistados)  

Lago Paranoá Não 

Fe
d

er
a

is
 

Petrópolis – RJ Não 

Cairuçu – RJ Não 

Guapimirim – RJ Sim (1 entrevistado) 

Fernando de Noronha - 
Rocas - São Pedro e São 
Paulo - RJ 

Sim (4 entrevistados) 

Bacia do Rio São João / 
Mico-Leão-Dourado - RJ 

Não 

Legenda: * Apesar da APA Gama e Cabeça de Veado estar com o conselho gestor inativo, foi possível 
conversar com alguns chefes de áreas protegidas que se encontram dentro da APA (Fazenda Águas Claras 
da UNB e Reserva Ecológica do IBGE).  
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Além das entrevistas com os gestores e alguns conselheiros, também foram 

realizadas visitas de reconhecimento de campo orientadas pelo zoneamento das 

respectivas APAs. Sendo que as visitas nas APAs de Itupararanga (SP) e Escarpa 

Devoniana (PR) foram realizadas conjuntamente com os gestores das unidades e na 

APA de Guapimirim (RJ) foi disponibilizado um barqueiro para guiar a visita na área, 

considerando que é uma área de manguezal e de difícil acesso. 

Nas próximas seções deste capítulo, os resultados da avaliação dos planos de 

manejo de cada uma das APAs descritas pelo Quadro 40 são apresentados. 

5.3. Resultado da Avaliação do planejamento das APAs 

Nesta seção são apresentados os resultados da avaliação do processo de 

planejamento das APAs. É importante ressaltar que para a avaliação do planejamento 

três dimensões (com seus respectivos indicadores) são avaliadas, sendo estas: contexto 

em que a APA está inserida; o processo do plano de manejo; e a execução e conteúdo 

do plano de manejo. Estas dimensões são analisadas com mais detalhes nas próximas 

seções deste capítulo. Com base na análise destas dimensões foi possível escalonar 

intervalos de padrões de qualidade do planejamento, como proposto por Faria (2004). 

Os resultados gerais desta avaliação são apresentados no Quadro 42 e na Figura 23. 

Uma matriz síntese com os dados da avaliação das 17 APAs é apresentada no Apêndice 

5. 

Quadro 42. Classificação do nível de qualidade do planejamento das APAs (baseada 
nos dados da matriz apresentada no Apêndice 5). 

% total 
ótimo 

Nível de qualidade do plano de 
manejo 

Quantidade de 
UCs 

Porcentagem 

≤ 40,99 Padrão muito inferior 7 41% 
41 -54,99 Padrão inferior 7 41% 
55 -69,99 Padrão mediano 3 18% 
70 – 84,99 Padrão elevado 0 0% 

≥ 85 % Padrão de excelência 0 0% 
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Figura 23. Classificação da qualidade do planejamento por APA (baseada nos dados da matriz 
apresentada no Apêndice 5). 

De acordo com a metodologia e os indicadores selecionados, os resultados 

apresentados pelo Quadro 42 e pela Figura 23 mostram uma situação crítica para o 

planejamento das APAs avaliadas, onde 82% dos planejamentos apresentam níveis de 

qualidade considerados inferior ou muito inferior. Com apenas três APAs classificadas 

com processos de planejamento de padrão mediano (representa 18%). Nenhum dos 

casos analisados foi classificado com um planejamento de padrão elevado. 

As APAs classificadas com um planejamento de padrão muito inferior (41%) 

significa que faltam muitos elementos para o bom desempenho do planejamento destas 

unidades, e nestas condições os objetivos dos planos de manejo não são alcançados. Das 

sete APAs com a classificação com um padrão de planejamento muito inferior, a 

situação mais crítica é da APA de Maricá, situada na Cidade de Maricá, Estado do Rio 

de Janeiro. Na época da entrevista, o conselho gestor estava desativado, o gestor atual 

estava saindo do cargo, ou seja, a unidade passará por um período sem chefe de 

unidade, e o plano de manejo é constituído apenas por um decreto, não existindo um 

documento com as diretrizes para o planejamento da unidade. Além disso, sobre o 

zoneamento da APA de Maricá, há evidências que este tenha sido fortemente 
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influenciado por pressões políticas e do setor imobiliário (MINISTÉRIO PÚBLICO DE 

RIO DE JANEIRO, 2010).  

A APA de Tamoios, localizada em Ilha Grande no município de Angra dos Reis 

no Estado do Rio de Janeiro, na época da entrevista, estava sem gestor e com o conselho 

gestor inativo. Neste caso, a entrevista foi realizada com o último gestor da APA, que 

atualmente é Secretário na Prefeitura de Angra dos Reis. O plano de manejo avaliado 

foi o instituído pelo Decreto No. 20.172/1994. Contudo, quando ocorreu a entrevista, 

estava previsto a publicação de um novo Decreto instituindo um novo plano de manejo. 

Como este novo documento não estava disponível, portanto, para esta avaliação foi 

considerado o plano de manejo instituído pelo Decreto No. 20.172/1994. No caso do 

plano de manejo de 1994, este apresenta somente um zoneamento e não apresenta 

diretrizes para o planejamento da APA.  

A APA Gama e Cabeça de Veado, localizada em Brasília, Distrito Federal, não 

apresenta um chefe de unidade. Neste caso o responsável pela gestão da APA é o 

IBRAM (Instituto Brasília Ambiental). O Conselho gestor está inativo e o plano de 

manejo, no que diz respeito aos programas de ação, não tem sido executado pelo órgão 

responsável, porém o zoneamento é respeitado. A APA do Lago do Paranoá, também 

situada em Brasília, Distrito Federal, apresenta uma situação similar a APA Gama e 

Cabeça de Veado, também não apresenta um chefe responsável pela unidade, o 

conselho gestor está inativo, e quem tem executado as ações previstas no plano de 

manejo da APA do Lago Paranoá não é órgão responsável (o IBRAM), e sim, outros 

órgãos públicos que atuam na região da APA. Contudo, o fato de outros órgãos públicos 

executarem as ações previstas no plano de manejo da APA não é fruto de articulações 

entre as instituições. 

As APAs Massambaba, Serra de Sapiatiba e Pau Brasil, localizadas na Região 

dos Lagos do Estado do Rio de Janeiro, apresentam uma configuração de plano de 

manejo e planejamento semelhantes. Em 2011, com a criação do Parque Estadual Costa 

do Sol na região destas APAs, foi possível viabilizar a captação de recursos para gestão 

das APAs. A gestão do Parque Estadual Costa do Sol é integrada com estas APAs, que 

estão ou próximas ao Parque ou na zona de amortecimento do mesmo. Assim, os 

recursos humanos e financeiros destinados para a gestão do Parque estão sendo 

compartilhados para a gestão das APAs. Atualmente, as três APAs apresentam um 
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conselho gestor, porém o plano de manejo não apresenta diretrizes para o manejo das 

áreas, sendo apresentado apenas o zoneamento. 

Sete APAs foram classificados com um padrão de planejamento inferior (41%), 

o que mostra que as áreas são vulneráveis a fatores externos e/ou internos, pois contam 

apenas com elementos mínimos necessários para o planejamento e a implementação do 

plano de manejo. A consequência disto pode ser o não cumprimento dos objetivos do 

plano de manejo (Figura 23). 

A APA de São Francisco Xavier localizada no Distrito São Francisco Xavier, 

município de São José dos Campos – SP, apresenta alguns elementos que podem 

conduzir a uma boa implementação do plano de manejo, um destes elementos é um 

conselho gestor atuante na comunidade. Por ser uma área pequena de 116 km2, o 

conselho gestor consegue exercer atividades que atingem a população da APA e do 

próprio Distrito de São Francisco Xavier. Estas atividades ajudam a construir uma 

identidade de ligação entre a população e a APA. Outro aspecto interessante 

apresentado por esta APA é um Plano Estratégico para o Conselho Gestor. Este 

planejamento foi construído com apoio de uma empresa de consultoria, porém com 

participação ativa dos membros conselheiros da APA. A principal contribuição deste 

plano é orientar os próximos passos da gestão da APA junto com o conselho gestor. 

Apesar destes pontos positivos, ainda é preciso trabalhar em outros requisitos para 

melhorar o planejamento da unidade, como as questões relacionadas ao monitoramento, 

a gestão adaptativa e do próprio plano de manejo que é de 2002 e não apresenta um 

diagnóstico da área. 

As APAs Estaduais do Paraná (Escarpa Devoniana, Serra da Esperança e 

Guaratuba), e as APAs de Petrópolis, da Bacia do Rio São João e de Itupararanga 

apresentam indicadores que favorecem um caminho para um bom planejamento, 

necessário para implementar os planos de manejo. Cabe destacar as articulações feitas 

pelas APAs do Paraná com as prefeituras que recebem ICMS Ecológico como benefício 

de ter as APAs em seu território. Estas articulações seguem no intuito de fazer com que 

as prefeituras cooperem com a gestão das APAs em favor do benefício que estão 

recebendo. As APAs de Petrópolis, da Bacia do Rio São João e de Itupaparanga têm 

procurado trabalhar junto com as prefeituras para compatibilizar os objetivos. Apesar de 

um caminho inicial estar sendo trilhado ainda há necessidade de buscar meios para 
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avançar nas questões relacionadas ao monitoramento das ações e dos recursos naturais, 

gestão adaptativa e outros.  

As APAs de Cairuçu e Fernando de Noronha – Rocas – São Pedro e São Paulo 

são classificadas com um padrão mediano, que significa que o planejamento apresenta 

deficiências pontuais com a interferência em um plano de manejo efetivo. Neste caso, 

alguns objetivos secundários do plano de manejo podem ser desatendidos. Estas APAs 

têm avançado na questão do monitoramento e gestão adaptativa.  

A APA Fernando de Noronha – Rocas – São Pedro e São Paulo está inserida em 

contexto favorável para a gestão, sendo uma oportunidade que é aproveitada pela equipe 

gestora da APA. A APA de Cairuçu tem conseguido avançar no monitoramento das 

ações de manejo com a geração de relatório anuais seguindo as novas diretrizes do 

ICMBio para uma gestão baseada em resultados (informações baseadas nas visitas a 

campo). 

Apesar de classificada em um padrão mediano, a APA de Guapimirim 

apresentou a melhor pontuação nos indicadores avaliados, sendo classificada próxima 

ao limiar de padrão elevado. Assim, considera-se que os fatores e os meios para a 

efetivação do planejamento podem existir para o desenvolvimento das atividades 

essenciais previstas no plano de manejo. A APA de Guapimirim está localizada no 

Estado do Rio de Janeiro com abrangência nos municípios de Guapimirim, Magé, 

Itaboraí e São Gonçalo. A APA é inserida em um contexto de gestão integrada com a 

Estação Ecológica da Guanabara. A gestão da APA tem trabalhado na questão 

relacionada ao monitoramento e tem executado um planejamento anual da unidade, aqui 

tratado pelo indicador “plano corporativo”, que é um indicador pouco pontuado pelos 

processos de planejamento avaliados (informações baseadas na análise documental de 

Planos de manejo, visita a campo e entrevistas).  

É importante ressaltar que muitos dos planejamentos avaliados estavam 

próximos dos limiares das classificações dos padrões, o que sugere que poucas 

alterações nos sistemas de planejamento podem colocá-las em uma classificação 

superior ou para inferior.  
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A Figura 24 apresenta a classificação da qualidade do planejamento das APAs 

por Estados, Distrito Federal e Federais. 

 

Figura 24. Classificação da qualidade do planejamento das APAs por Estados, Distrito Federal e Federais 
(baseada no dados da matriz apresentada no Apêndice 5). 

Ao analisar a Figura 24, nota-se que as APAs Estaduais do Rio de Janeiro e as 

do Distrito Federal apresentam os piores resultados no que diz respeito ao planejamento 

das APAs avaliadas. Contudo, vale ressaltar que pelo menos três das APAs Estaduais do 

Rio de Janeiro (Pau Brasil, Massambaba e Serra de Sapiatiba) passam por um período 

onde as questões relacionadas ao planejamento estão se estruturando (informações 

baseadas nas entrevistas e visita a campo). Sendo assim, há um direcionamento para que 

esta situação melhore nos próximos anos de gestão. Em contrapartida, as situações das 
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APAs de Maricá e de Tamoios parecem estar estagnadas. Com relação às APAs do 

Distrito Federal, não há perspectiva de melhoras ao se considerar o cenário atual de 

gestão em que estas APAs se encontram (informações baseadas nas entrevistas e visita a 

campo). 

As APAs do Estado do Paraná e as do Estado de São Paulo apresentam 

caminhos com uma tendência de melhoras, onde os gestores e conselhos gestores tem se 

empenhado na gestão, bem como, no planejamento e ordenamento do território das 

APAs. Entretanto, aspectos relacionados aos recursos humanos e financeiros 

apresentam uma barreira real para que estas APAs aprimorem o planejamento. De todas 

estas APAs, somente a APA de Guaratuba apresenta mais de um funcionário, as outras 

demais não apresentam quadro de funcionários. Alguns gestores brincam com a situação 

e se autodenominam como “eu-quipe”. Além disso, os gestores destas APAs, muitas 

vezes, acumulam funções com gerências de outras UCs ou também são absorvidos por 

outras demandas do órgão ambiental (informações baseadas nas entrevistas e visita a 

campo). Estas dificuldades é uma realidade também nas APAs Estaduais visitadas no 

Rio de Janeiro e também para a maioria das UCs Brasileiras (DOUROJEANNI, 2003). 

Com esta configuração, é difícil projetar que ocorra uma grande evolução no 

planejamento destas APAs. 

As APAs Federais apresentam indícios de melhoras no planejamento em relação 

às APAs Estaduais. Isto é devido a dois principais motivos: o primeiro está relacionado 

às melhores condições de recursos humanos e infraestrutura, que dão suporte ao 

planejamento; e o segundo motivo é relacionado ao ICMBio incentivar e fornecer algum 

suporte para que a gestão das UCs seja baseada em resultados. Em 2011, o ICMBio 

lançou o Sistema Integrado de Gestão Estratégica (SIGE) para monitorar os resultados 

institucionais, negociação de metas e cadastramento das demandas das unidades. Este 

sistema permite gerar relatórios e pareceres para subsidiar a tomada de decisão 

(ICMBIO, 2011). Os indicadores atualmente monitorados pelo SIGE ainda não 

conseguem avaliar todas as ações realizadas no âmbito das APAs, porém, modificações 

vêm sendo feitas para tentar adequar a realidade desta categoria de manejo (informações 

baseadas nas entrevistas). Apesar da categoria de manejo da APA ser menos percebida 

pelos indicadores do SIGE, o fato da iniciativa deste sistema e da construção de uma 

nova percepção de planejamento pode aprimorar do planejamento das UCs.  
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Assim, no intuito de compreender melhor quais são as forças e fraquezas do 

planejamento das APAs avaliadas, na próxima seção, o resultado da avaliação dos 

grupos de indicadores é apresentado. 

5.3.1. Avaliação dos grupos de indicadores. 

Esta seção apresenta os resultados obtidos na análise dos indicadores agrupados 

nas três dimensões de análise (Contexto, Processo e Execução e conteúdo). Os 

resultados desta avaliação são apresentados no Quadro 43.  

Quadro 43.  Classificação do nível de qualidade por dimensão de análise (baseada nos 
dados da matriz apresentada no Apêndice 5). 

Dimensões de análise Total 
Cenário 
ótimo 

% em relação ao 
cenário ótimo 

Contexto que a área protegida está inserida 127 204 62,25% 

Processo do plano de manejo 112 272 41,18% 

Execução e conteúdo do plano de manejo 105 272 38,49% 

Resultado geral de todas as dimensões 344 748 45,95% 

O Quadro 43 apresenta um panorama sobre as dimensões analisadas com um 

percentual em relação ao cenário ótimo, que é classificado no padrão inferior (45,95%). 

A dimensão de análise que trata sobre o “contexto que a APA está inserida” indica se a 

APA está em um contexto favorável ou menos favorável para sua gestão. Assim, nesta 

dimensão são avaliadas questões sobre a inserção da APA em mosaicos de UCs, a 

definição de limites da área e a articulação com o contexto imediato formado por 

Políticas, Planos e Programa, que influenciam a APA de maneira direta ou indireta. O 

resultado desta dimensão de análise foi obtido 62,25% de uma projeção do cenário 

ótimo, sendo classificado em uma escala mediana. Isto significa que existem fatores que 

contribuem para favorecer a gestão das áreas.  

A dimensão de análise do “processo do plano de manejo” trabalha indicadores 

que auxiliam no planejamento da APA e na dinâmica de implementação do plano de 

manejo, como a participação social, as consultas públicas, o monitoramento e a gestão 

adaptativa. Esta dimensão de análise alcançou 41,18% do cenário ótimo, o que mostra 

que há fragilidades para executar um processo dinâmico de planejamento.  

A dimensão de análise “execução e conteúdo do plano de manejo” traz 

indicadores com uma perspectiva mais prática de aplicação do plano de manejo, onde as 
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seguintes variáveis são avaliadas: o documento do plano de manejo, o planejamento e 

uso do solo, as ações de manejo e o plano corporativo. Esta dimensão de análise obteve 

como resultado um baixo percentual com a classificação em um nível considerado 

muito inferior (38,49%). Tal fato é crítico, pois é nesta dimensão de análise onde o 

planejamento deveria ser concretizado. 

 A Figura 25 mostra um panorama geral de todos os indicadores avaliados. Com 

base neste resultado é possível verificar os pontos fortes e fracos do planejamento das 

APAs avaliadas. Assim, para uma melhor compreensão destes pontos fortes e fracos, 

cada indicador é detalhado dentro da respectiva dimensão de análise. 

 

Figura 25. Classificação dos indicadores avaliados nas APAs (baseada nos dados da matriz apresentada 
no Apêndice 5).  

1. Contexto que a área protegida está inserida 

Os indicadores avaliados por esta dimensão de análise (Quadro 44) encontram-

se em padrão mediano, ou seja, é necessário atenção, pois este cenário apresenta 

deficiências que podem não favorecer ao planejamento. Para uma melhor compreensão 
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sobre as deficiências encontradas em cada indicador do Quadro 44, estes são detalhados 

a seguir. 

Quadro 44. Resultado da avaliação dos indicadores da dimensão de análise “contexto 
em que a área protegida está inserida” (baseado nos dados da matriz apresentada no 
Apêndice 5). 

Contexto em que a área protegida 
está inserida 

Total 
Cenário 
ótimo 

% do cenário 
ótimo 

a. Contexto da APA 43 68 63,24% 

b. Definição dos limites 44 68 64,71% 

c. Articulação com outros PPPs 40 68 58,82% 

% contexto em que a área protegida 
está inserida 

127 204 62,25% 

a. Contexto da APA 

O indicador “contexto da APA” avalia se a APA faz parte de um conjunto de 

UCs ou se está apresenta um configuração espacial mais isolada de outras UCs. O ideal 

é que a APA além de estar inserida em um contexto de áreas protegida, esta também 

tenha funções bem definidas que contemplem e auxiliem as outras áreas protegidas. Nas 

APAs avaliadas, com exceção da APA de Maricá, todas fazem parte de algum conjunto 

ou mosaico de UCs. Contudo, a maioria das APAs avaliadas ainda não tem definido as 

funções das APAs dentro dos mosaicos. A IUCN discute duas possibilidades específicas 

que uma área protegida da categoria da APA pode desempenhar em um contexto com 

outras áreas protegidas, a saber: a primeira seria exercer a função de zona de 

amortecimento de outras áreas protegidas com categorias de manejo mais restritas, no 

caso do Brasil, seriam as UCs de proteção integral; a outra função citada é a inserção da 

APA em programas de conservação que favoreçam a criação de corredores ecológicos, 

que podem conectar duas ou mais UCs (PHILLIPS, 2002).  

Dentro deste contexto, destacam-se três APAs que receberam pontuação máxima 

para este indicador, são estas: APA de Guapimirim, APA da Bacia do Rio São João / 

Mico-Leão-Dourado e a APA de Fernando de Noronha – Rocas – São Pedro e São 

Paulo.  

A APA da Bacia do Rio São João / Mico-Leão-Dourado faz parte do Mosaico do 

Mico-Leão-Dourado (Figura 26). Dentro deste complexo de áreas protegidas, a APA da 
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Bacia do Rio São João / Mico-Leão-Dourado tem exercido mais do que a função de 

zona de amortecimento de UCs de Proteção Integral. Como o território da APA é 

ocupado principalmente por terras privadas, é entendido como premissa desta categoria 

de manejo ajudar a organizar a ocupação do território e construir junto com a sociedade 

formas de uso que integrem a relação homem com a natureza de maneira equilibrada e 

sustentável. Nesta perspectiva, esta APA, em especial, tem procurado favorecer: a 

criação de Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) e de Parques junto 

com as prefeituras; garantir que os empreendimentos instalados na região tenham seus 

impactos mitigados por meio do licenciamento; e que os recursos de compensação 

sejam convertidos para a área com recursos que possam fortalecer tanto a economia, 

turismo, produção de mudas, áreas agrícola e pecuária. Em suma, a APA seria um 

parceiro de todas as ações para favorecer a conservação da região e garantir a segurança 

de uma ocupação com critérios ambientais (informações baseadas nas entrevistas e 

análise do plano de manejo).  

A APA de Guapimirim apresenta a gestão integrada com a Estação Ecológica 

(ESEC) Guanabara e faz parte do Mosaico Central Fluminense. Assim, a APA de 

Guapimirim faz a ligação do ambiente costeiro marinho com a área de montanhas por 

meio de corredor ecológico no Mosaico Central Fluminense (Figura 27). Por meio da 

gestão integrada com a ESEC Guanabara, a área da APA permite um gradiente de 

conservação no entorno da ESEC, funcionando como zona de amortecimento 

(informações baseadas na análise do plano de manejo).  

Assim como a APA de Guapimirim, a APA de Fernando de Noronha – Rocas – 

São Pedro e São Paulo também possui uma gestão integrada com o Parque Nacional 

Marinho de Fernando de Noronha, exercendo a função de zona de amortecimento da 

UC de Proteção Integral (informações baseadas nas entrevistas, análise do plano de 

manejo e visita a campo). 

Apesar de a maioria das APAs avaliadas formar um conjunto ou um mosaico 

com UCs de outras categorias, nem sempre a área de gestão da APA é explorada no 

sentido de promover a articulação de meios para auxiliar as outras categorias de UCs. 

Os planos de manejo pouco destacam ou fornecem diretrizes sobre as oportunidades que 

a APA traz dentro de um sistema de áreas protegidas.  
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b. Definição de limites 

Este indicador parte da premissa que os limites físicos da área protegida foram 

estabelecidos de acordo com as características naturais ou sociais da área. De modo que 

os limites abrangem toda a área com a característica que se deseja proteger. Também 

parte do princípio que para a definição dos limites da área foram considerados os fatores 

culturais, sociais, econômicos, naturais e a integração entre estes. Outro aspecto 

importante na definição dos limites é excluir as áreas urbanas e de desenvolvimento 

industrial dos limites da área protegida. 

A avaliação deste indicador foi um pouco complexa, devido às muitas APAs 

terem sido criadas a mais de 30 anos, e na maioria das vezes, há poucos relatos sobre os 

critérios para a definição dos limites físicos. Contudo, com base no decreto de criação 

das APAs e com a identificação das principais características dos limites destas áreas é 

possível inferir o que foi considerado para a delimitação dos limites físicos das APAs. 

Outro aspecto que tem um potencial de conflito é a inclusão de áreas urbanas e 

industriais dentro da APA. A IUCN recomenda excluí-las dos limites da área protegida. 

No caso da APA de Petrópolis, a área urbana do município de Petrópolis está dentro dos 

limites da APA. No entanto, a gestão da APA não interfere na gestão da área urbana. 

Outro caso muito comum é quando os municípios expandem a área urbana para dentro 

dos limites da APA.  

Apesar das limitações de informações para responder este indicador, duas APAs 

são pontuadas com a nota máxima neste indicador, sendo estas: a APA de Guapimirim e 

a APA da Bacia do Rio São João/Mico-Leão-Dourado.  



237 

 

Figura 26. Mapa do Mosaico Mico-Leão-Dourado, o qual a APA da Bacia do Rio São João / Mico-Leão-Dourado (em destaque no Mapa) faz parte. 

Fonte: http://www.icmbio.gov.br/portal/o-que-fazemos/mosaicos-e-corredores-ecologicos/moscaicos-reconhecidos-oficialmente/1863-mosaico-mico-leao-dourado.html 
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Figura 27. Mapa do Mosaico Central Fluminense, o qual a APA de Guapimirim (em destaque) faz parte. 
Fonte: http://www.mosaicocentral.org.br/multimidia/mapas (2015). 
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A APA de Guapimirim foi criada em 1984 com o objetivo de conservar o último 

remanescente de manguezal da baía de Guanabara. Assim, para a definição dos limites 

da APA foi considerada a faixa contínua de manguezal, áreas com perfil rural, e as áreas 

com características urbanas foram excluídas do limite da APA (Decreto Nº 90.225, de 

25 de setembro de 1984). Atualmente as comunidades que contribuem para a economia 

local estão inseridas no limite da APA, porém é difícil de prever se estas comunidades 

foram levadas em consideração na definição dos limites. Provavelmente, não. Contudo, 

atualmente existe um cuidado por parte da gestão da APA ao considerar as questões 

socais e econômicas inseridas dentro dos limites da mesma (informações baseadas nas 

entrevistas).   

No caso da APA da Bacia do Rio São João/Mico-Leão-Dourado, foi criada em 

2002, com a finalidade de “proteger e conservar os mananciais, regular o uso dos 

recursos hídricos e o parcelamento do solo, garantindo o uso racional dos recursos 

naturais e protegendo remanescentes de floresta atlântica e o patrimônio ambiental e 

cultural da região” (Decreto de 27 de Junho de 2002 – Artigo 1º). Para a definição dos 

limites da APA foram considerados aspectos naturais, sociais e econômicos. Com 

relação aos aspectos naturais, a bacia hidrográfica foi considerada com algumas 

exceções como, por exemplo, os centros urbanos (informações baseadas nas entrevistas 

e análise de plano de manejo). Sendo assim, é entendido que toda a área que se deseja 

proteger foi inserida nos limites da APA. 

Apesar da maioria das APAs avaliadas não terem obtido a nota máxima, estas 

foram consideradas com um bom desempenho neste indicador, sendo que algumas não 

consideraram os fatores sociais e econômicos ou não excluíram as áreas urbanas e/ou 

industriais. Apesar disso, é importante ressaltar que as considerações das questões 

sociais e econômicas mesmo não sendo consideradas para a definição dos limites das 

APAs, atualmente tem sido incorporadas na gestão da maioria das APAs avaliadas 

(informações baseadas nas entrevistas e visita a campo). 

c. Articulação com outras Políticas, Planos e Programas (PPP). 

Na gestão do território existem vários instrumentos de ordenamento do uso do 

solo. Sendo assim, com relação aos PPPs que interferem no território da APA, é 
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fundamental que estes sejam articulados com a gestão e com os planos de manejo das 

APAs. Portanto, é preciso realizar um levantamento das políticas, dos planos e dos 

programas (PPPs) setoriais / territoriais de nível nacional, regional e local que afetam a 

APA, de maneira positiva ou negativa. Após este levantamento os objetivos dos PPPs 

são confrontados com os objetivos e com o diagnóstico da região da APA, com o intuito 

de identificar conflitos e impactos negativos. Quando impactos negativos e conflitos são 

identificados, o plano de manejo deve fornecer diretrizes para compatibilizar estes PPPs 

com os objetivos da APA.  

Para tanto, é de boa prática considerar a hierarquia, onde primeiramente os 

impactos negativos são evitados. Caso não seja possível evitá-los estes devem ser 

reduzidos. Se não for possível reduzi-los, estes devem ser mitigados. Em último caso, 

deve-se propor a compensação dos impactos negativos e/ou dos conflitos identificados. 

Nos casos avaliados verificou-se que os planos diretores e os planos de bacia 

têm sido considerados para a elaboração dos planos de manejo das APAs. Em alguns 

casos, onde há núcleos urbanos dentro do território APA, é o plano de manejo, mais 

especificamente, o zoneamento da APA, que tem estabelecido as regras do ordenamento 

do uso do solo, como ocorrido nas APAs da Serra de Sapiatiba, Pau Brasil e Cairuçu.  

Em contrapartida, existem situações onde outros PPPs são somente identificados no 

processo de elaboração do plano de manejo, não sendo considerados no escopo do plano 

de manejo. Em outros casos, os PPPs são identificados, conflitos com os objetivos da 

APA são encontrados, mas os planos de manejo não apontam orientações para 

solucionar ou amenizar estes conflitos (informações baseadas nas entrevistas, visitas a 

campo e análise de planos de manejo).  

De maneira geral, com relação à articulação dos planos de manejo com os PPPs, 

os planos de manejo abordam esta questão de maneira dispersa sem a elaboração de 

uma sistemática para confrontar os objetivos do plano de manejo com os outros PPPs. 

Assim, a forma como esta situação é organizada pelos planos de manejo não favorece a 

criação de diretrizes claras de como os possíveis conflitos poderiam ou deveriam ser 

trabalhados. Em alguns planos de manejo, é mencionada a necessidade de 

compatibilizar as diretrizes entre os planos de manejo e os planos diretores, porém não é 

esclarecido o que exatamente precisa ser compatibilizado. Esta falta de precisão pode 
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acarretar em ações genéricas que não são capazes de atingir as raízes dos problemas 

(informações baseadas nas entrevistas, visitas a campo e análise de planos de manejo). 

A IUCN sugere que os objetivos dos PPPs sejam confrontados tanto com os 

objetivos quanto com o diagnóstico da APA. Contudo, a realidade encontrada nos 

planos de manejo avaliados é que os objetivos dos PPPs não são confrontados nem com 

os objetivos e nem com o diagnóstico das APAs. O que ocorre é um levantamento dos 

PPPs de influência na área. Em alguns casos, recomendações genéricas são realizadas 

sem nenhuma metodologia para sistematizar a análise feita. Contudo, com base nos 

estudos avaliados, é verificado que apesar dos planos de manejo não fornecerem 

orientações para a compatibilização de conflitos entres os PPPs, principalmente, entre 

planos de manejo e planos diretores, esta compatibilização tem sido feita por iniciativa 

dos gestores somada a uma conjuntura política favorável. 

2. Processo do plano de manejo 

Os indicadores da dimensão de análise “Processo do plano de manejo” são 

apresentados pelo Quadro 45. O resultado geral para esta dimensão é classificada em 

um padrão inferior, o que indica a existência de debilidades. No caso dos indicadores 

monitoramento e gestão adaptativa são os mais críticos, classificados em um padrão 

muito inferior e com fortes debilidades. O cenário do indicador de participação pública 

indica atenção e a consulta pública constata-se a existência de debilidades, porém ainda 

não em um estágio tão critico quanto o monitoramento e a gestão adaptativa. Dentro 

deste contexto, a seguir cada indicador é apresentado com maiores detalhes.  

Quadro 45. Resultado da avaliação dos indicadores da dimensão de análise “Processo 
do plano de manejo” (baseado nos dados da matriz apresentada no Apêndice 5). 

Processo do plano de manejo Total Cenário ótimo % do cenário ótimo 

a.  Participação pública 41 68 60,29% 

b.  Consulta pública 32 68 47,06% 

c. Monitoramento 25 68 36,76% 

d. Gestão adaptativa 14 68 20,59% 

% processo do plano de manjo 112 272 41,18% 

a. Participação pública 

O indicador participação pública refere-se à gestão participativa da APA, com 

um conselho gestor, onde tenham representantes de entidades do governo, especialistas, 
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grupos de interesse e a comunidade civil. Todos com a participação efetiva. Além disso, 

também é verificado se a comunidade local tem responsabilidades na gestão e com a 

proteção dos recursos naturais.  

Um total de 12 das 17 APAs avaliadas (71%) apresenta conselhos gestores ativo 

com reuniões regulares e em conformidade com o Capítulo V do Decreto Federal 

4.340/2002. O Capítulo V deste Decreto, Artigo 17º, Parágrafos 1º, 2º, e 3º estabelecem 

diretrizes para a composição dos conselhos gestores, que estão em acordo com o que foi 

pontuado neste indicador. Portanto, as representações de diversos setores da sociedade e 

entidades públicas por serem previstas por lei estão sendo cumprida em 12 das APAs 

com conselhos ativos. As outras 5 APAs estavam com o conselho gestor inativo. 

Contudo, há perspectivas de que estes conselhos sejam retomados em breve, exceto os 

conselhos gestores das APAs do Lago do Paranoá e da Gama e Cabeça de veado que até 

o momento não há previsão para voltarem à ativa (informações baseadas nas 

entrevistas).  

Outra situação que foi verificada por este indicador é subjetiva, por se tratar da 

questão da responsabilidade da comunidade local na gestão da APA e na proteção dos 

recursos naturais. Para responder a questão da responsabilidade da comunidade local, 

algumas ponderações são feitas.  

Um primeiro aspecto a ser considerado é sobre a formação dos conselhos 

gestores. As APAs do presente estudo apresentam membros conselheiros representantes 

da sociedade civil, que assumem responsabilidades com a gestão e com a proteção dos 

recursos naturais. Outro aspecto considerado é sobre o envolvimento da comunidade 

local com a gestão da APA. Este aspecto é referenciado porque há um questionamento 

se estes conselheiros representam a comunidade local, devido ao fato de muitos 

conselheiros participarem do conselho para defender interesses individuais e não 

coletivos à comunidade local que representa.  

De fato, as comunidades locais ou tem uma imagem negativa da APA ou nem 

sabem que esta existe, mesmo residindo dentro da APA. Ou ainda passam a conhecer a 

APA por ter cometido alguma infração ou por ter que pedir autorização por meio do 

processo de licenciamento (informações baseada em entrevistas e visita a campo).  
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Assim, ao verificar estas situações, foi considerado neste estudo que a 

comunidade local tem certa responsabilidade com a gestão e com os recursos naturais, 

quando o gestor da APA entende que boa parte da comunidade local da APA tem um 

envolvimento maior com a equipe gestora da APA e com a proteção dos recursos 

naturais.  

Sob esta condição, as gestões das APAs de Fernando de Noronha – Rocas – São 

Pedro e São Paulo e de Guapimirim foram verificadas que as comunidades locais 

apresentam certas responsabilidades na gestão e na proteção dos recursos naturais 

(informações baseadas nas entrevistas).  

No caso da APA de Guapimirim, a comunidade local tem sido envolvida em 

ações de restauração, na condução de visitantes na área da APA, também participam das 

ações de educação ambiental desenvolvidas pela gestão da APA e fazem denuncias em 

casos de ilegalidades dentro da APA.  

A APA Fernando de Noronha – Rocas – São Pedro e São Paulo apresenta 

exemplos interessantes que são descritos com maiores detalhes. 

Com relação ao assunto da responsabilidade da população local na gestão e na 

proteção dos recursos naturais, cabe destacar o exemplo que tem ocorrido na APA 

Fernando de Noronha – Rocas – São Pedro e São Paulo. A APA apresenta um conselho 

consultivo com 24 cadeiras, sendo 12 ocupadas por órgãos públicos e 12 ocupadas por 

lideranças da comunidade e organizações da sociedade civil. As reuniões do conselho 

são bimestrais. Além do conselho consultivo, a gestão da APA é integrada com o 

Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha e com o Centro de Mamíferos 

Aquáticos e apresenta parceiras importantes como, a Fundação de Tartarugas Marinhas 

(TAMAR) e o Centro de Golfinhos Rotadores (informações baseadas em entrevistas e 

visita a campo).  

A comunidade conhece e entende as regras impostas pelos planos de manejo do 

Parque e da APA. Isto ocorre porque boa parte da comunidade trabalha como guia 

turístico, tendo que passar por cursos de capacitação, onde informações sobre a 

legislação ambiental e as normas impostas pelos planos de manejo fazem parte do 

conteúdo dos cursos.  Além disso, tais regras interferem diretamente na vida da 
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população. Devido a estas interferências e principalmente por conta dos conflitos 

existentes no zoneamento da APA, parte da população tem uma percepção negativa da 

APA. Mas por outro lado, a população tem ciência de que se não fosse às normas 

ambientais a situação menos favorável. De certa forma, as restrições garantem o direito 

de a população local explorar economicamente os recursos naturais com privilégios, em 

detrimento dos outros de fora (informações baseadas nas entrevistas). 

De maneira geral, a população é ativa na gestão e auxilia na tomada de decisão. 

Como exemplo, pode-se citar o evento da Regata Recife Noronha (REFENO), que 

ocorre todo ano. A população local que auxiliou a determinar as condicionantes das 

licenças expedidas para os barcos que participaram da regata. Neste caso, as 

condicionantes determinavam polígonos de fundeio para os barcos fora das praias. Esta 

sugestão foi essencial para a fiscalização do evento. Assim, após esta troca de 

informações da equipe gestora com a comunidade, a prática é que todos os 

empreendimentos grandes sejam levados para o conselho para agregar informações 

relevantes e discutir quais são melhores decisões a serem tomadas (informações 

baseadas nas entrevistas).  

Outro exemplo de participação foi a elaboração do documento Noronha + 20. 

Este documento é um pacto interinstitucional e comunitário, que aborda uma visão de 

curto, médio e longo prazo de aspectos da sustentabilidade (social, economia e 

ecológica). O objetivo do Noronha + 20 é garantir o bem-estar ambiental e social do 

Arquipélago de Fernando de Noronha. Para tanto, o Noronha +20 foi construído com 

base em discussões participativas (três oficinas participativas), com instituições 

governamentais, não governamentais e a sociedade insular. Um total de 230 pessoas e 

40 instituições participou das discussões.  

Para a definição do conteúdo do Noronha +20 duas questões nortearam as 

discussões, sendo estas: 1. Qual Fernando de Noronha deixaremos para nossos filhos e 

netos? e Quais filhos e netos deixaremos para Fernando de Noronha? Com base nestas 

perguntas balizadoras, foram definidas 84 ações distribuídas em 8 eixos temáticos. Para 

cada ação foram definidos prazos, metas, indicadores e responsável para serem 

acompanhados pelo Observatório da Sustentabilidade e pelo site 

www.noronha2030.org.br. 
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O documento final está sucinto, prático e coerente com os objetivos que pretende 

alcançar, mas ainda não há sinais de implementação. A comunidade tem duvidado sobre 

a validade deste documento, pois faltou a assinatura de representantes do governo. Por 

isso, o Noronha +20, o clamor da população (como mencionado por um membro do 

conselho gestor), está desacreditado. Com isso, esmorece junto com o Noronha +20 a 

motivação das pessoas de participarem (informações das entrevistas).  

Apesar da falta de implementação do Noronha +20, a gestão integrada da APA 

com Parque Nacional pretende retomar as discussões. Existe também uma parceria com 

o Centro de Golfinhos Rotadores para fornecer estrutura e capacitação a alguns lideres 

da comunidade para que estes possam dar seguimento ao Observatório da 

Sustentabilidade. Neste caso, seria formada uma secretaria executiva no intuito de 

acompanhar e monitorar as ações do Noronha +20, bem como, organizar e sistematizar 

informações e divulgar os resultados das ações (informações baseadas nas entrevistas).  

Este passo da formação de um observatório é essencial para motivar a população 

local a participar mais na construção de um planejamento e criar responsabilidades e 

comprometimento na gestão ambiental do Arquipélago. O resultado do Noronha +20 

agrega aos objetivos do plano de manejo da APA. Assim, a implementação do Noronha 

+20 e o funcionamento do observatório podem tornar, de certa forma, a própria 

comunidade parceiros na gestão da APA (informações baseadas nas entrevistas).   

b. Consulta pública 

A consulta pública é uma forma de participação popular. Para a elaboração e a 

revisão dos planos de manejo, a IUCN recomenda que a consulta pública seja aberta. O 

Decreto 4.340/2002, que regulamenta artigos do SNUC e dá outras providências, no 

Artigo 16º do Capítulo IV destaca que: “O Plano de Manejo aprovado deve estar 

disponível para consulta do público na sede da unidade de conservação e no centro de 

documentação do órgão executor.”  

Contudo, a IUCN vai além da consulta após a aprovação do plano de manejo. 

Para tanto, a IUCN indica que a consulta pública ocorra em pelo menos três momentos 

durante processo de elaboração do plano de manejo (na proposta inicial, a primeira 

versão do plano de manejo e na versão final). Também é destacado que a consulta 
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pública seja aberta todas as vezes que houver alteração do plano de manejo. Além disso, 

para efetivar a participação pública por meio da consulta pública, deve-se gerar um 

documento que esclareça como e onde as sugestões do público foram inseridas no plano 

ou o porquê estas não foram consideradas.   

O atual processo de elaboração de planos de manejo seguem roteiros 

metodológicos disponibilizados pelo ICMBio, IBAMA ou por Órgãos Ambientais 

Estaduais. Estes roteiros utilizam como premissa um planejamento participativo, onde 

são realizadas oficinas de planejamento com envolvimentos da população local, de 

setores e de grupos de interesses (IBAMA, 2001). Assim, como a consulta pública, a 

oficina participativa também é uma forma de participação social (PARTIDÁRIO, 1999). 

Portanto, quando houve oficinas participativas na construção dos planos de manejo, esta 

forma de participação foi considerada no lugar da consulta pública para responder o 

indicador quando este trata sobre os momentos de consulta pública.  

Com exceção das APAs Estaduais do Rio de Janeiro, todas as outras APAs 

apresentam relatos nos respectivos planos de manejo sobre a realização de oficinas 

participativas. As APAs Estaduais no Rio de Janeiro apresentam os planos de manejo 

em formato de decreto, não havendo outro documento com a descrição dos aspectos 

metodológico ou como ocorreu o processo e elaboração dos planos. Assim, foi 

considerado que estas APAs seguiram a legislação Federal que define a consulta pública 

para o plano de manejo aprovado. Para as outras APAs que realizaram oficinas 

participativas, é verificado se estas apresentaram um documento com detalhes sobre as 

manifestações ocorridas durante as oficinas participativas e com as justificativas de 

como estas manifestações foram ou não consideradas no escopo dos planos de manejo.   

Para estas APAs, duas situações são verificadas: não há nenhum documento 

deste tipo; existe um documento que detalha e esclarece como as manifestações da 

população são inseridas no plano de manejo, porém este documento não está disponível 

ou não é de fácil acesso, como o caso das APAs Cairuçu, do Lago Paranoá e 

Itupararanga (informações baseadas nas entrevistas e na análise dos planos de manejo).  

Na APA Cairuçu, por exemplo, acordos foram firmados com comunidades para 

definição de determinada norma para o zoneamento, no intuito de alcançar a visão da 

comunidade local. Contudo, um documento que descreva como a visão da comunidade 
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foi incorporada nesta norma não foi consultado. Este tipo de documento sendo acessível 

e publicado faz com que as comunidades percebam que suas sugestões são importantes 

e por isso sua participação “vale a pena”. Entretanto, em nenhuma APA avaliada foi 

encontrado um documento que mostra com transparência o processo de participação 

popular nos planos de manejo (informações baseadas nas entrevistas e na análise dos 

planos de manejo). 

c. Monitoramento  

Este indicador obteve o quarto mais baixo resultado com relação aos outros 

indicadores avaliados (Figura 25, pag. 233), sendo classificado em um padrão muito 

inferior e com fortes debilidades. Como critério para avaliar este indicador é 

considerado que o monitoramento das ações realizadas deve ser bem estruturado. Ou 

seja, os planos de ação são monitorados com metas, indicadores e os métodos e as 

medidas são estipulados previamente para a execução do monitoramento. Os resultados 

do monitoramento devem estar articulados com o diagnóstico para eventuais 

atualizações, e com uma avaliação da efetividade do plano de manejo. 

Ao analisar o monitoramento das APAs é verificado que a realidade está bem 

aquém dos critérios considerados para identificar um bom monitoramento. O 

monitoramento é praticamente inexistente dentro das APAs estudadas. Um exemplo de 

APA que apresentou alguma regularidade com relação ao monitoramento das ações é a 

APA Cairuçu.  

A APA Cairuçu nos últimos anos tem elaborado relatórios de monitoria sobre o 

andamento do plano de manejo. Em 2011, o primeiro relatório foi publicado na 

homepage da APA junto ao ICMBio. Os relatórios de monitoria de 2012 e 2013, 

atualmente, não estão disponíveis no site, porém existe a previsão que estes sejam 

publicados após aprovação do ICMBio. Atualmente, o acompanhamento das ações é 

realizado semestralmente. Contudo, ainda é preciso avançar com a reformulação de 

alguns indicadores, com a definição de metas, métodos e medidas de monitoramento. 

Com isso, criar ciclos de avaliação, onde os resultados no monitoramento possam ser 

aproveitados de modo sistemático tanto na avaliação da efetividade do plano de manejo 

como da própria gestão da APA (informações baseadas nas entrevistas).  
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As outras APAs Federais, apesar de ainda não terem implementado uma rotina 

de monitoramento das ações de manejo como a APA Cairuçu, têm acompanhado 

algumas ações no intuito de alimentar o SIGE (Sistema de Gestão Integrada Estratégica 

do ICMBio). APA Fernando de Noronha – Rocas – São Pedro e São Paulo faz um 

monitoramento em parceria com o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, 

mas este não é direcionado ao plano de manejo da APA. Contudo, pode ser que uma 

ação ou outra do monitoramento coincidam com o que é previsto no plano de manejo da 

APA (informações baseadas nas entrevistas e na análise do plano de manejo).  

De modo geral, com exceção da APA Cairuçu, três situações são encontradas: 

algumas APAs têm previsto no plano de manejo um programa de monitoramento, mas 

na prática estes programas não são executados ou se são executados existe um 

acompanhamento incipiente por intermédio das ações da fiscalização e do 

licenciamento; outras não apresentam um programa de monitoramento, porém algumas 

ações são acompanhas por meio da fiscalização; por fim, algumas APAs não 

apresentam um programa de monitoramento e nenhuma ação tem sido acompanhada 

informações baseadas nas entrevistas e na análise dos planos de manejo. 

As justificativas para esta situação precária do monitoramento são basicamente 

as mesmas para todas as APAs avaliadas, das quais algumas são destacadas: falta de 

recursos humanos (algumas APAs contam unicamente com o gestor); falta de 

infraestrutura; a demanda do dia a dia da gestão da APA é grande, com emissões de 

autorizações, pareceres para licenciamento, fiscalização, envio de repostas ao Ministério 

Público entre outras. Devido a esta sobrecarga, o planejamento proativo é prejudicado, 

sendo mais frequentes ações reativas.  Este dia a dia da gestão, dinâmico e intenso, com 

assuntos que devem ser resolvidos com certa urgência impossibilita priorizar as ações e 

seguir o próprio plano de manejo (informações baseadas nas entrevistas e visita a 

campo).  

d. Gestão adaptativa 

Assim, como o monitoramento, os resultados da avaliação do indicador gestão 

adaptativa são críticos. Este indicador obteve o segundo resultado mais baixo entre 

todos os outros avaliados (Figura 25, pag. 233), sendo classificado com um padrão 

muito inferior e com fortes debilidades.  
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A avaliação deste indicador é balizada pela existência de uma gestão adaptativa 

bem estruturada e sistematizada, funcionando com um cronograma bem definido com 

base no monitoramento do plano de manejo e em revisões periódicas para ajustar as 

práticas de manejo à luz da experiência. 

Para a execução da gestão adaptativa é preciso de uma base de monitoramento 

das ações do plano de manejo. Como o monitoramento é incipiente nas APAs 

estudadas, o resultado da gestão adaptativa segue na mesma direção do monitoramento. 

As APAs que tem avançado um pouco mais na questão da gestão adaptativa são a 

Cairuçu e a de Fernando de Noronha (informações baseadas nas entrevistas).  

A APA Cairuçu no relatório de monitoria de 2011 reorganizou e simplificou as 

ações contidas no plano de manejo 2005 e destacou pontos do plano de manejo onde é 

necessário modificar ou revisar. A APA Fernando de Noronha – Rocas – São Pedro e 

São Paulo, não faz um acompanhamento anual das ações do plano de manejo. Contudo, 

na época da visita de campo, a APA Fernando de Noronha passava por um processo de 

revisão do plano de manejo (conduzido pela própria equipe gestora da APA), no intuito 

de compreender o que e onde era preciso melhorar o plano de manejo, uma planilha de 

monitoramento foi preenchida para auxiliar na revisão do plano manejo. Estes dados 

direcionaram a equipe no trabalho de revisão (informações baseadas nas entrevistas e na 

análise dos planos de manejo). Assim, estas duas experiências mostram como a gestão 

adaptativa e monitoramento podem ajudar a redirecionar o manejo da APA e a própria 

revisão do plano de manejo. 

Apesar de as outras APAs não apresentarem ações de gestão adaptativa com 

base em um programa de monitoramento regular, alguns ajustes nas ações de manejo 

previstas no plano de manejo são realizados de acordo com a experiência adquirida. No 

aspecto geral, estes ajustes não são feitos de maneira sistemática, porém tem auxiliado 

no dia a dia da gestão (informações baseadas nas entrevistas).  

Um exemplo sobre a ocorrência de ajustes pontuais no plano de manejo é o 

ocorrido na APA de Guaratuba. A área da APA de Guaratuba tem uma grande área com 

produção de banana. A pulverização de agrotóxico nestas plantações pode ser feita por 

meio de canhão, via terrestre, ou com avião, via aérea. Os agricultores argumentavam 

que o melhor método seria a pulverização aérea. No entanto, o plano de manejo proíbe 
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este método de pulverização.  Neste impasse, o conselho gestor da APA, procurou 

especialistas da área no intuito de buscar qual seria a melhor solução para este conflito. 

Sobre este assunto, o especialista consultado avaliou o impacto dos dois métodos de 

pulverização e constatou que para o caso em questão o método menos agressivo para o 

meio ambiente seria a pulverização via aérea. Com base neste parecer, o plano de 

manejo será alterado por meio de portaria (informações baseadas nas entrevistas). 

Esta experiência da APA de Guaratuba e outras situações descritas pelos 

gestores e conselheiros indicam a necessidade de mecanismos que deixem os planos de 

manejo mais flexíveis e que estes possam absorver e acompanhar a dinâmica dos novos 

conhecimentos e das novas alterações no próprio ambiente, que não foram previstas na 

época de elaboração dos planos de manejo. 

3. Execução e conteúdo do plano de manejo 

O Quadro 46 apresenta o resultado da dimensão de análise “Execução e 

conteúdo do plano de manejo” que é composta por quatro indicadores, sendo estes: 

plano de manejo, planejamento e uso do solo, ações de manejo e plano corporativo.  Os 

resultados obtidos nesta dimensão de análise são os mais baixos encontrados entre os 

indicadores avaliados. A síntese dos resultados mostra um cenário com um padrão 

muito inferior, o que significa que esta dimensão de análise apresenta fortes debilidades. 

Quando os indicadores são analisados individualmente, três indicadores apresentam 

resultados críticos, que são: plano de manejo, ações de manejo e plano corporativo.  O 

único indicador classificado em um padrão elevado é o planejamento e uso de solo. A 

seguir nos próximos tópicos cada indicador desta dimensão de análise é discutido. 

Quadro 46. Resultado da avaliação dos indicadores da dimensão de análise “Execução 
e conteúdo do plano de manejo” (baseado nos dados da matriz apresentada no Apêndice 
5). 

Execução e conteúdo do plano de 
manejo 

Total 
Cenário 
ótimo 

% do cenário 
ótimo 

a. Plano de manejo 26 68 37,75% 

b. Planejamento do uso do solo 50 68 73,53% 

c. Ações de manejo 17 68 25,02% 

d. Plano corporativo 12 68 17,65% 

% Execução e conteúdo do plano de 
manejo 

105 272 38,49% 
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a. Plano de manejo 

Os resultados obtidos pelo indicador plano de manejo indicam um cenário ruim, 

com um padrão de classificação considerado muito inferior. Quando comparados aos 

outros dez indicadores avaliados, este é considerado o quinto pior resultado (Figura 25, 

pag. 233). Contudo, cabe destacar que este indicador é avaliado por um conjunto de 

mais três indicadores (ou subvariáveis). O primeiro trata sobre a atualidade do plano de 

manejo, o segundo sobre as características do plano de manejo e o terceiro e último 

avalia o nível de execução do plano de manejo. No Quadro 47, o resultado dos três 

indicadores utilizados para avaliar o plano de manejo é apresentado. 

Quadro 47. Resultado da avaliação dos indicadores do plano de manejo (baseado nos 
dados da matriz apresentada no Apêndice 5). 

Indicadores do plano de 
manejo 

Total Cenário ótimo 
% do cenário 

ótimo 

 - Atualidade 22 68 32,35% 

 - Característica 35 68 51,47% 

 - Execução 19 68 27,94% 

% Execução e conteúdo do 
plano de manejo 

76 204 37,25% 

- Atualidade  

O indicador a atualidade do plano de manejo é baseado em um cenário ideal 

proposto de acordo com as diretrizes da IUCN, que é composto por um ciclo de 

atualizações direcionado para um horizonte de longo prazo (de 20 a 25 anos). Com base 

nesta perspectiva, objetivos de médio e curto prazo são definidos, que são revisados a 

cada cinco anos. Para fomentar as revisões a cada 5 anos, o diagnóstico é revisado 

anualmente por meio do monitoramento dos planos de ação.  

Considerando o ano de 2014 como base, de todas as 17 APAs avaliadas apenas 5 

planos de manejo tinham sido aprovados em um período de 5 anos ou menor. Outras 10 

APAs tiverem os planos de manejo aprovados entre 2008 e 2004 (Figura 28). Na APA 

Pau Brasil e na APA Tamoios os planos de manejo têm mais de dez anos. No caso da 

APA Tamoios, o plano de manejo estava passando por um período de revisão. 
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Figura 28.  Períodos em que os plano de manejo avaliados foram aprovados.  Os intervalos em anos são 
organizados a cada cinco anos.  

As APAs avaliadas não apresentam todos os critérios definidos pela IUCN. A 

visão de longo prazo das unidades não é algo almejado pelos planos de manejo. Outra 

questão não identificada no processo de planejamento das APAs são as revisões 

semestrais ou anuais para embasar as revisões mais completas a cada 5 anos 

(informação baseada na análise dos planos de manejo). Sobre a revisão a cada 5 anos, 

alguns gestores das APAs, com os planos de manejo aprovados entre 2008 e 2004, 

argumentam que os planos de manejo ainda são atuais e não há necessidade de passar 

por um processo de revisão, pois apenas alguns pontos que precisam ser modificados ou 

revisados. Por outro lado, outros gestores argumentam a necessidade de revisão do 

plano de manejo, uma vez que os planos de manejo algumas propõem ações que não 

condizem com a realidade da unidade gestora. Portanto, os planos deveriam ser 

revisados para se adequarem a realidade da unidade e proporem um planejamento 

possível de ser executado (informações baseadas nas entrevistas).  

- Características 

Para avaliar o indicador relacionado às características dos planos de manejo, os 

seguintes critérios foram considerados: se estes apresentam informações sobre o meio 

biótico, físico e antrópico (desenvolvimento local) que contribuem para a gestão da 

unidade; se apresentam um zoneamento compatível com as características da área; e por 

fim, se apresentam diretrizes claras para o seu manejo com programas e projetos bem 

estruturados.  

Para a maioria dos casos analisados verificou-se que o plano de manejo é uma 

ferramenta muito importante que auxilia no embasamento de tomadas de decisão, 

principalmente, no que se refere ao licenciamento ambiental de empreendimentos. 
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Contudo, sobre as características do meio biótico, físico e antrópico, enquanto algumas 

APAs não apresentam estas descrições, as outras que apresentam estes dados nem 

sempre os utilizam no dia a dia da gestão. Para alguns gestores, o plano de manejo traz 

informações que são interessantes de se saber, porém é provável que nunca sejam 

utilizadas nas tomadas de decisões (informações baseadas nas entrevistas). Sobre os 

programas de manejo, que deveriam fornecer diretrizes claras para o manejo da área, 

estes trazem muitas deficiências, como, por exemplo, muitas das ações previstas são 

incompatíveis com a realidade das APAs, o que impossibilita a execução completa do 

programa. Em contrapartida, quando se trata do zoneamento da APA, este instrumento 

tem sido a principal base para a gestão das APAs avaliadas, sendo utilizado como 

balizador das tomadas de decisão da gestão (informações baseadas na análise dos planos 

de manejo e nas entrevistas).  

Apesar das deficiências que os planos manejo apresentam, é quase unânime 

entre os gestores (com exceção do caso da APA de Maricá) a certeza de que o plano de 

manejo é imprescindível para a gestão da APA.  

Sobre o caso da APA de Maricá, é preciso destacar que o plano de manejo desta 

APA é um caso a parte. Este plano de manejo foi alvo de várias reivindicações da 

população por causar grande impacto ambiental na área de restinga que compõe a APA. 

O atual plano de manejo da APA de Maricá instituído pelo Decreto Estadual no. 

41.048/2007 prevê a construção de vários prédios na área de restinga localizada entre a 

lagoa de Maricá e o mar (Figura 29).  Sobre este assunto, o Ministério Público do 

Estado do Rio de Janeiro (2010) emitiu um parecer contendo a descrição dos impactos 

ambientais que a implementação do plano de manejo da APA pode causar na área. 

Inclusive existe um projeto intitulado de Fazenda São Bento da Lagoa, Restinga de 

Maricá18, com a proposta de construir na área da APA dois Shoppings Center, um 

campo de golfe, hotéis de quatro ou cinco estrelas, clube esportivo, hospital, escola, 

entre outras infraestruturas (IDB BRASIL, 201?). 

                                                

18 As perceptivas do Projeto Fazenda São Bento da Lagoa, Restinga de Maricá, podem ser 
assistidos com acesso ao link:  https://www.youtube.com/watch?v=0m6HBr-j7jU (acesso em: 04/02/15) 
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Figura 29. APA de Maricá.  O destaque em amarelo é o limite da APA. 

- Execução  

A execução dos planos de manejo foi classificada em cinco intervalos de 

percentuais de implementação. A verificação destes percentuais na maioria dos casos 

não é um número exato. Os planos de manejo não têm sido um documento utilizado no 

dia a dia da gestão das APAs, estes são mais consultados na emissão de pareceres de 

licenciamento. Muitas ações executadas pela gestão das APAs são direcionadas 

principalmente pelas demandas do dia a dia do que pelo próprio plano de manejo. 

Assim, muitas ações executadas coincidem com as ações previstas no plano de manejo, 

mas também muitas ações executadas pelas gestões atuais não são previstas nos planos 

de manejo. Sendo assim, a implementação do plano de manejo não é algo que tem sido 

quantitativamente acompanhado (informações baseadas nas entrevistas e na análise nos 

planos de manejo).  

Neste contexto, para ponderar um percentual aproximado, foi verificado junto 

aos gestores, quais as ações previstas pelo plano de manejo eram executadas. Em alguns 

casos, quando ações realizadas pela gestão não estavam previstas pelo plano manejo, 

estas eram inseridas em alguma temática dentro do plano de manejo. Como exemplo, a 

APA de Petrópolis promoveu em 2012 a Copa Ambiental da APA de Petrópolis, com 

concursos de fotografias e de poesias, com seminários sobre agroecologia e um evento 

de ciclismo. Este tipo ação não foi previsto pelo atual plano de manejo da APA. 

Contudo, esta ação foi enquadrada dentro da temática de educação e conscientização 

ambiental abordada pelo plano de manejo.  



255 

Assim, seguindo esta lógica, intervalos de percentuais de execução foram 

estipulados para os planos de manejo. A Figura 30 mostra o resultado geral sobre o 

nível de execução dos planos de manejo avaliados. 

 

Figura 30.  Intervalos de implementação (nível de execução) em que os planos de manejo 
avaliados se encontram. 

Os resultados mostram que 64% das APAs avaliadas têm menos de 50% do 

plano de manejo executado. As possíveis explicações para este resultado são: em 

primeiro, o fato de muitas ações previstas pelos planos de manejo não estarem de 

acordo com a realidade da gestão da APA; segundo, falta de equipe; e terceiro, faltam 

recursos para ações finalistas (informações baseadas nas entrevistas). 

 As APAs que estão entre o intervalo de execução entre 50% a 75% são três 

APAs Federais (Petrópolis, Fernando de Noronha e Guapimirim) e as duas APAs do 

Distrito Federal. As APAs Federais de Petrópolis e de Guapimirim apresentam uma 

equipe técnica, já a APA de Fernando de Noronha a equipe é reduzida, quando 

comparada às duas anteriores. Contudo, a APA de Fernando de Noronha tem 

importantes parceiros que ajudam na execução das ações do plano de manejo, como, por 

exemplo, o Projeto Tamar e o Projeto do Golfinho Rotador.  As APAs do Distrito 

Federal têm as ações previstas pelos planos de manejo executadas por outras entidades 

sem nenhuma articulação com a gestão da APA. Nestes casos, as ações executadas por 

outras entidades simplesmente coincidem com o que está previsto nos respectivos 

planos de manejo das APAs. No caso da APA Gama e Cabeça de Veado, muitas ações 

de educação ambiental, de conservação, entre outras, têm sido colocadas em prática pela 

Reserva Ecológica do IBGE, pela Fazenda Águas Claras da UNB e outras entidades que 

atuam na região. Sendo assim, verifica-se que a gestão destas APAs apresentam 

oportunidades de articulação que poderiam ser aproveitadas pela gestão em benefício ao 
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cumprimento dos objetivos das APAs (informações baseadas nas entrevistas, análise 

dos planos de manejo e visita a campo). 

A APA de Itupararanga tem o percentual de execução no intervalo entre 75% a 

90%. O caso desta APA é similar ao da APA São Francisco Xavier, também do interior 

de São Paulo, ambas não contam com equipe para realizar a gestão da APA, porém 

muitas ações são realizadas. Contudo, muitas ações dentro destas APAs têm sido 

realizadas por meio de parcerias com ONGs, Prefeituras e outros. Nestes dois casos 

citados, deve ser destacado o envolvimento ativo dos conselhos gestores (informações 

baseadas em entrevistas e visita a campo).  

Assim, no balanço final do indicador plano de manejo, com relação aos três 

indicadores (atualidade, características e execução), este tem a classificação ponderada 

no padrão muito inferior. A maioria dos planos avaliados obtiveram como pontuação 

média o valor 2 em um escala de 0 a 4. A única APA que obteve média 3, nesta mesma 

escala, foi a de Itupararanga, que teve o plano de manejo aprovado em 2010. Neste 

caso, a atual gestora participou do processo de construção do plano de manejo e, como 

esta APA não tem equipe gestora, as ações previstas pelos programas de ação são 

executadas por meio de articulações realizadas pela gestora com as entidades e 

organizações da região (informações baseadas em entrevistas e visita a campo). 

b. Planejamento e uso do solo  

O planejamento e uso do solo foi indicador que obteve o melhor resultado com 

relação a todos os outros avaliados, sendo classificado em um padrão elevado, ou seja, 

apresenta pontos positivos e oportunidades para a gestão das APAs. Como mostra o 

Quadro 48, o indicador de planejamento e uso do solo é avaliado pela média do 

resultado de mais dois indicadores, que são: o zoneamento e o controle do uso do solo. 

Os resultados da avaliação destes indicadores são detalhados a seguir.  
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Quadro 48. Resultado da avaliação dos indicadores do planejamento e uso do solo 
(baseado nos dados da matriz apresentada no Apêndice 5). 

Indicadores do planejamento 
e uso do solo 

Total Cenário ótimo 
% do cenário 

ótimo 

 - Zoneamento 57 68 83,82% 

 - Controle do uso do solo 43 68 63,24% 

% Execução e conteúdo do 
plano de manejo 

100 136 73,53% 

- Zoneamento 

Para a avaliação do indicador zoneamento é verificado se os zoneamentos das 

APAs foram definidos com base em conceitos técnicos e científicos, cuja 

regulamentação está estabelecida e é de conhecimento do conselho gestor. Assim, com 

base nesta avaliação, este indicador foi classificado em um padrão elevado, sendo o 

melhor indicador avaliado. 

Os resultados da avaliação indicam que todas as APAs avaliadas apresentam 

sistemas de zoneamento que foram definidos com conceitos técnicos e científicos. De 

maneira geral, os zoneamentos estão inseridos na rotina de gestão das APAs e são 

respeitados. Aliás, em algumas regiões o zoneamento da APA é o único cumprido. Em 

outros lugares, como é o caso da APA de Fernando de Noronha – Rocas – São Pedro e 

São Paulo, devido à falta de um Plano Diretor, o zoneamento da APA é usado como 

única referência no controle do uso do solo, sendo implementado tanto pela gestão da 

APA como pela Administração da Ilha (informações baseadas em entrevistas e análise 

dos planos de manejo). 

Com relação à ciência do conselho gestor sobre as regras do zoneamento, em um 

pouco mais da metade das APAs avaliadas, os membros conselheiros conhecem as 

regras de uso impostas pelas zonas. Algumas APAs fazem cursos de capacitação para os 

membros conselheiros conhecerem o zoneamento; em outras, como o caso de Fernando 

de Noronha, o zoneamento da APA está presente no cotidiano das pessoas que lá 

residem; e ainda há casos em que os conselheiros passam a conhecer o zoneamento e as 

regras de uso por meio dos processos de licenciamento que são levados para serem 

discutidos junto ao conselho. No caso das APAs em que os membros conselheiros não 

conhecem o zoneamento existem duas situações: ou o conselho está inativo ou ainda 
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não houve a oportunidade de apresentar o zoneamento e envolver o conselho gestor 

neste assunto (informações baseadas em entrevistas).  

O único caso que recebeu uma baixa pontuação para este indicador é a APA de 

Maricá, pois como já destacado, existe uma discussão que coloca em dúvida o 

zoneamento da referida APA, com relação aos critérios ambientais utilizados. 

- Controle do uso do solo 

O indicador controle do uso do solo é classificado em um padrão mediano, o que 

indica um nível de atenção. Como critérios para avaliar este indicador foram verificados 

junto com os gestores se os usos são compatíveis com o zoneamento proposto e se o 

zoneamento está sob um bom manejo técnico e administrativo. Um bom manejo técnico 

e administrativo foi considerado quando existe fiscalização nas zonas e quando há 

monitoramento dos recursos presentes nas zonas.  

Como resultado, apenas duas APAs apresentam todos os critérios necessários 

para receber a pontuação máxima neste indicador, sendo estas: as de Fernando de 

Noronha – Rocas – São Pedro e São Paulo e a de Guapimirim. O que diferencia estas 

duas APAs das demais é a questão do monitoramento dos recursos naturais. No caso da 

APA de Fernando de Noronha, um monitoramento é feito junto com o Parque Nacional 

Marinho de Fernando de Noronha, e no caso da APA de Guapimirim existe o 

monitoramento on line dos recursos naturais, que é realizado como condicionante do 

processo de licenciamento do Complexo Petroquímico da Petrobrás (COMPERJ). 

Contudo, não foi verificado como que os resultados dos respectivos monitoramentos 

estão sendo utilizados na gestão e na tomada de decisão (informações baseadas em 

entrevistas).  

Outras seis APAs apresentam as zonas compatíveis, porém não realizam um 

monitoramento, mas apresentam rotinas de fiscalização na área da APA. As outras 

APAs, ou seja, mais da metade das APAs avaliadas (um total de oito), apesar de 

apresentarem zonas compatíveis com os usos, não fazem nem monitoramento e nem 

fiscalização. Nestes casos, podem haver fiscalizações pontuais devido a denúncias ou 

licenciamento.  E por fim, na APA de Maricá não há fiscalização, nem monitoramento e 
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as atividades previstas pelo zoneamento da APA são consideradas incompatíveis com as 

características das zonas (informações baseadas em entrevistas e visita a campo).  

Neste contexto, destaca-se a existência de alguns fatores que dificultam o 

controle do uso do solo nas APAs, sendo o primeiro relacionado com tamanho da área 

que deveria estar sob controle. Com poucas exceções, no geral, as APAs têm grandes 

extensões territoriais, sendo necessários recursos humanos, financeiros e infraestrutura 

para a fiscalização de toda a extensão territorial da APA. Contudo, a realidade é que 

muitas APAs não dispõem de equipe e nem dos outros recursos necessários para a 

realização do controle do uso do solo. Um segundo fator é vinculado em como as zonas 

são definidas. Existem zoneamentos que são compostos por mosaicos com inúmeras 

zonas, de difícil identificação em campo, sendo possível identificar as zonas somente 

com auxilio de sistemas de informações geográficas. Este último fator deixa um pouco 

mais complexa a fiscalização em campo (informações baseadas em entrevistas e análise 

dos planos de manejo).  

Por fim, com relação ao zoneamento, cabe ressaltar o exemplo da APA de 

Guapimirim por trazer um modelo que tem facilitado à prática do controle do uso do 

solo. O sistema de zoneamento desta APA é definido em três zonas, a saber: Zona de 

proteção da vida marinha, que seria uma área núcleo, Zona de Proteção da vida 

silvestre, uma área de transição entre a Zona de proteção de vida marinha com terceira 

zona, a Zona de uso sustentável. Para o gestor, este modelo de zoneamento funciona 

bem, pois é de fácil identificação em campo. Além disso, as regras das zonas são 

sucintas e definidas com base no nexo causal, onde o objetivo da APA é proteger o 

manguezal. Portanto, as atividades que causam dano ou potencial dano a este objetivo 

da APA são proibidas (informações baseadas em entrevistas e análise dos planos de 

manejo).  

c. Ações de manejo 

Este indicador avalia os programas de ação dos planos de manejo. Como 

resultado desta avaliação, este indicador foi classificado em um padrão muito inferior e 

com fortes debilidades. Na comparação com os outros indicadores avaliados, este 

apresenta o terceiro resultado mais baixo. Assim, para melhor compreender este cenário, 

segue nos próximos parágrafos a apresentação dos resultados obtidos. 
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Como não existe um padrão de temas predefinidos para os programas de ação 

referente à gestão das APAs, na avaliação deste indicador foram necessários alguns 

ajustes. Assim, alguns temas comuns para o desenvolvimento dos programas de ação 

das APAs foram elencados. Neste sentido, os programas de ação foram verificados com 

relação a quatro temas principais, que são: conhecimento, proteção, desenvolvimento 

social e operacional, sendo que cada um destes temas foi subdividido em subtemas ou 

subvariáveis como mostra o Quadro 38 (pag.: 208), totalizando um total de 13 subtemas 

avaliados. Com os subtemas definidos, em cada APA avaliada, os respectivos 

programas de ação foram enquadrados dentro destes 13 subtemas para obter um padrão 

de comparação entre os diferentes programas de ação estipulados pelas 17 APAs 

avaliadas. 

Para cada um dos 13 subtemas foi verificado se os programas estavam bem 

estruturados, ou seja, se este apresentava diretrizes claras para a implementação. Neste 

sentido, como critério de avaliação para verificar se os programas são bem estruturados 

ou não, foi verificada a presença dos seguintes elementos: se os programas de ação 

estavam de acordo com os objetivos do plano de manejo; se estes apresentavam 

objetivos, metas e indicadores; definição de diretrizes para serem implementadas e 

monitoradas; e nomeação de um responsável técnico para a execução do programa. 

Além destes critérios, também foi avaliado o nível de execução de cada programa19. 

Com relação à forma como os programas de ação são estruturados, nenhum dos 

programas analisados ponderou todos os requisitos definidos para que estes fossem 

considerados bem estruturados. De maneira geral, os programas definem inúmeras 

ações para serem executadas, normalmente, estas ações não estão vinculadas a um 

objetivo especifico, sendo difícil compreender o que exatamente aquele conjunto de 

ações pretende alcançar. Os indicadores e as metas dificilmente compõem os programas 

de manejo. Com relação às diretrizes para o monitoramento e à definição de um 

responsável técnico para o acompanhamento dos programas, estas orientações podem 

ser consideradas como “artigos de luxo”, pois quando há alguma menção sobre estas 

                                                

19 O nível de execução foi definido em intervalos e seguindo a mesma lógica utilizada para a 
definição do nível de execução dos planos de manejo. 
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questões, não há praticidade nas orientações (informações baseadas na análise dos 

planos de manejo).  

Contudo, mesmo que os programas de ação tivessem os requisitos para serem 

considerados bem estruturados e com diretrizes claras para a implantação, a maioria das 

APAs avaliadas não teriam condições de implementá-los por apresentarem muitas 

dificuldades com relação aos insumos necessários para executar as ações propostas 

pelos programas de ação. Além desta questão da falta de insumos para a realização de 

ações definidas nos programas, existem muitas ações incompatíveis com a realidade da 

gestão (informações baseadas nas entrevistas e visita a campo).  

A título de exemplificar esta situação, um dos programas de ação de um plano de 

manejo propõe estabelecer rotina de controle de almoxarife e compras. Contudo, a APA 

em questão, não tem sede, quanto mais almoxarife para controlar. Estes tipos de 

propostas de ações, incoerente com a realidade do que realmente pode ser executado, 

são comuns de serem encontradas.  

Neste sentido, para diminuir a lacuna entre as propostas das ações de manejo 

definidas pelo plano de manejo com a realidade da gestão da APA, a APA de Cairuçu 

procurou simplificar as ações propostas pelo plano de manejo em conjuntos de ações 

que condizem com a realidade e que são possíveis de serem executadas (informações 

baseadas nas entrevistas). Esta reformulação feita com base no plano de manejo foi 

publicada no relatório de monitoria de 2011. 

Em virtude da situação de falta de insumos, algumas APAs têm procurado 

estabelecer parcerias, como, por exemplo, as APAs de Itupararanga, São Francisco 

Xavier, Guapimirim e a de Fernando de Noronha – Rocas – São Pedro e São Paulo. A 

APA de Guapimirim, além da parceria com a SOS Mata Atlântica, tem conseguido 

realizar ações previstas no plano de manejo por meio de recursos de compensação, das 

condicionantes do licenciamento e de Termos de Ajustamento de Conduta (TAC). No 

caso do TAC, quando há um dano ambiental e a empresa é multada, a reparação civil 

(uma restauração, por exemplo) é realizada na APA de Guapimirim. A APA de Cairuçu 

também apresenta exemplos com relação às condicionantes do licenciamento. Em um 

caso foi possível recuperar a trilha que leva até praia do Sono, bem como colocar placas 

de sinalização na APA Cairuçu. Contudo, também há casos onde a APA tem recursos 
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de compensação, mas devido à burocracia, a equipe de gestão tem dificuldade em 

destinar o recurso para ações concretas. Outra maneira que as APAs do Paraná 

encontram para conseguir mais recursos é por meio da articulação com as prefeituras 

que recebem ICMS Ecológico por causa das APAs. No caso da APA de Guaratuba, a 

Prefeitura de Guaratuba20 destinou uma funcionária para trabalhar na sede da APA 

(informações baseadas nas entrevistas).  

Neste contexto, as Figura 31 e Figura 32 apresentam os resultados das avaliações 

dos programas de ação. É importante, notar que todos os programas avaliados 

encontram-se na classificação com um padrão muito inferior, sendo que os principais 

motivos deste resultado é a má estruturação dos programas e a falta de execução dos 

mesmos (informações baseadas nas entrevistas e análise dos planos de manejo).  

Na Figura 31, os programas são separados em grandes temas. O tema com 

melhor pontuação foi o que trata sobre conhecimento, que é composto por dois 

subtemas, que são: Estudos Ambientais e Pesquisas e Sistema de Informação 

Geográfica. Em Estudos Ambientais e Pesquisas foram consideradas as autorizações de 

pesquisas que são realizadas nas APAs. Contudo, existe um problema de retorno de 

resultado das pesquisas realizadas na área das APAs. Nos casos onde há um retorno, 

como nos casos das APAs Federais, devido ao SISBIO, a gestão da APA não tem 

capacidade de absorver e analisar os resultados da pesquisa. A implementação de uma 

base de sistemas de informações geográficas é algo que está sendo almejado pelas 

APAs para auxiliar na gestão do território.  

                                                

20 No ano de 2014, a Prefeitura de Guaratuba recebeu R$ 141.281,36 de ICMS Ecológico por 
Biodiversidade por causa da APA de Guaratuba (IAP, 2014). 
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Figura 31.  Resultado da avaliação dos programas de ação segundo os grandes temas predefinidos 
(baseado nos dados da matriz apresentada no Apêndice 5). 

A temática operacional aborda subtemas como fiscalização e educação 

ambiental, que entre todos os subtemas tem sido os mais implementados. Os outros 

subtemas da temática operacional são a melhoria da gerência e o papel da população na 

gestão e orçamento. Com relação ao subtema orçamento, que deveria ser o mais visado, 

por ter o potencial em proporcionar mais recursos para a realização dos outros 

subtemas, parece que as gestões das APAs não têm dado muito foco para este assunto. 

Outra hipótese, a mais provável, é que as dificuldades são tantas que não há energia 

para focar em um determinado tema, o que resulta em ações dispersas realizadas de 

acordo com as demandas e as oportunidades e com pouco planejamento. 

No tema desenvolvimento social (subtemas: Uso sustentável dos recursos 

naturais, Desenvolvimento econômico, Turismo sustentável) pouco tem sido feito. 

Existem mais iniciativas no viés do turismo ou turismo ecológico. Contudo, outras 

linhas de atuação, além do turismo, estão sendo empreendidas. Como, por exemplo, na 

APA de Guaratuba e na APA de Itupararanga está sendo discutida a possibilidade de 

selos verdes para os agricultores que estão dentro da APA e que apresentam práticas 

sustentáveis. As APAs de Petrópolis e a Escarpa Devoniana estão com projeto de 

incentivo a agroecologia e a agricultura orgânica (informações baseadas nas 

entrevistas). Apesar de iniciativas pontuais, estas são importantes para valorizar e trazer 

benefícios para a população que reside na APA, que afinal, a relação do homem com a 

natureza é objeto desta categoria de manejo. 
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Figura 32. Resultado da avaliação dos programas de ação segundo os subtemas predefinidos, os quais 
estão inseridos em temas maiores, como mostra a Figura 31 (baseado nos dados da matriz apresentada no 
Apêndice 5). 

Com relação ao tema proteção, este é composto pelos seguintes subtemas: 

recuperação da biodiversidade; proteção e conservação da paisagem e da 

biodiversidade; e proteção e conservação do patrimônio histórico e valores culturais. 

Entre estes subtemas, o que menos tem sido abordado pelas APAs é o subtema proteção 

e conservação do patrimônio histórico e cultural. A recuperação da biodiversidade às 

vezes é prevista pelos programas de ação, mas ações neste sentido dependem de 

insumos, quase sempre inexistentes para a realidade das APAs avaliadas. Para as ações 

de proteção e conservação da paisagem e da biodiversidade avaliadas existe uma 

sobreposição com as ações de fiscalização. Muitas APAs têm programas de proteção 

que tratam quase 100% de ações de fiscalização. Portanto, este cenário da proteção e 

conservação da paisagem e da biodiversidade retrata mais de ações de fiscalização, do 

que outros tipos de ações de proteção (informações baseadas nas entrevistas, análise dos 

planos de manejo e visita a campo).  

d. Plano Corporativo 

O plano corporativo tem o intuito de avaliar o desempenho da gestão da APA 

com relação às propostas do plano de manejo e orientar a equipe a implementar, revisar 
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e atualizar o plano de manejo. Assim, para avaliar as APAs com relação a este 

indicador, considerou-se que um plano corporativo deve ser composto por programas de 

trabalho, orçamentos e indicadores para medir a efetividade das operações realizadas 

pela agência. Com isso, o plano corporativo deve orientar o processo de implementação 

do plano de manejo ano a ano. 

Com base nestes critérios, as APAs foram avaliadas. O indicador plano 

corporativo obteve o resultado mais baixo entre todos os outros indicadores avaliados, 

alcançando uma pontuação de 17,65%. Com este resultado, o indicador apresenta um 

cenário com um padrão muito inferior e com fortes debilidades.  

Entre as 17 APAs avaliadas somente duas obtiveram um pontuação satisfatória, 

que foram as APAs de Guapimirim e a de São Francisco Xavier.  

Na APA de Guapimirim, no início de cada ano é feito um plano de ação anual 

para orientar as ações que devem ser realizadas durante o ano. Este planejamento anual 

traz muitos elementos do plano de manejo, mas também traz novos elementos que não 

estão pontuados no plano de manejo. O plano de manejo da APA de Guapimirim 

apresenta mais de 500 ações, como destaca o atual gestor, sendo inviável trabalhar com 

tantas ações na rotina do dia a dia da gestão. Assim, para realizar o planejamento do 

ano, toda a equipe da APA é reunida, onde é discutida a seguinte questão: “Qual a maior 

ameaça ou desafio para a biodiversidade da APA de Guapimirim?” Com base nesta 

pergunta, a equipe define as metas e as atividades a serem cumpridas ao longo do ano. 

As ações definidas pela equipe permeiam o plano de manejo, porém não é plano de 

manejo que orienta as diretrizes do planejamento anual. Caso a gestão decidisse por 

seguir somente as orientações contidas no plano de manejo, o COMPERJ (Complexo 

Petroquímico do Rio de Janeiro) instalado próximo a APA, não seria pontuado no 

planejamento anual pela gestão da APA. O COMPERJ, atualmente, é considerado a 

principal ameaça à biodiversidade da APA de Guapimirim, e por ser algo recente não 

consta no plano de manejo. A gestão da APA, com uma postura proativa, portanto, 

considera a instalação do COMPERJ no planejamento anual da APA (informações 

baseadas nas entrevistas e análise dos planos de manejo).  

Na APA São Francisco Xavier dois planejamentos foram realizados para auxiliar 

na execução do plano de manejo. O primeiro planejamento correspondeu ao biênio de 
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2009/2011. Neste plano foram propostas 13 ações para serem desenvolvidas pelo 

conselho gestor, a saber: criação de um Banco de Dados; Recuperação Florestal / 

Conservação do Solo; Regularização Fundiária / Reserva Legal; Ações Institucionais / 

Parcerias; Incentivo à criação de RPPNs; Coleta e Tratamento de Efluentes Domésticos, 

Industriais e de Serviços; Disposição Adequada de Resíduos Sólidos e Coleta Seletiva; 

Permeabilidade do Solo; Capacitação; Projeto Modelo / Exemplares; Eventos; Apoio ao 

Turismo Sustentável; Conscientização / Comunicação. Contudo, poucas ações foram 

concretizadas, e as ações que foram realizadas não foram monitoradas. Segundo relatos 

obtidos por meio das entrevistas, este primeiro planejamento foi muito inicial e pouco 

sistematizado, porém fez parte de um processo de aprendizagem. 

O segundo planejamento foi realizado no ano de 2012 com auxílio do Instituto 

de Pesquisa, Administração e Planejamento (IPPLAN) de São José dos Campos. Este 

planejamento teve a perspectiva de orientar as ações do próximo biênio e conduzir a 

revisão do plano de manejo da APA. Assim, este planejamento intitulado de 

“Planejamento Estratégico para o Conselho Gestor da APA São Francisco Xavier” foi 

construído por meio de oficinas com os membros do conselho e outros convidados da 

sociedade civil que desenvolvem algum tipo de trabalho na região. O planejamento foi 

baseado na análise das situações problemas da APA. A partir desta análise, as causas e 

os efeitos dos problemas foram identificados, bem como, os pontos fortes e as 

oportunidades para a APA foram apontadas. Com base nos resultados obtidos, seis 

grandes temas foram estabelecidos para serem trabalhados por meio de projetos. Os 

temas estabelecidos foram: Negócio sustentável; Conservação de recursos naturais; Uso 

e ocupação do solo; Educação ambiental; Governança e Comunicação. Para cada um 

destes temas, câmaras técnicas foram instituídas e também as prioridades (alta, média e 

abaixa) para execução de cada um destes projetos foram estabelecidas (IPPLAN, 2012).  

Cabe destacar que outras APAs também estão tendo iniciativas de elaborar 

planejamentos anuais para orientar a gestão a um curto prazo (APA de Itupararanga, 

APA Escarpa Devoniana, APA Bacia do Rio São João, APA Petrópolis e a APA 

Cairuçu) (informações baseadas nas entrevistas). Apesar destes exemplos, a prática dos 

planejamentos anuais ou de curto prazo para direcionar a implementação dos planos de 

manejo ainda não é uma realidade para a maioria das APAs avaliadas. 
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6. DISCUSSÃO 

No panorama geral da avaliação de todos os indicadores, o cenário do processo 

de planejamento das APAs encontra-se em um padrão considerado inferior com 

45,95%. Resultados similares a estes também são encontrados por outros autores 

(ARTAZA-BARRIOS; SCHIAVETTI, 2007; PROMATA-MG, 2007; SANTOS; 

KRAWIEC, 2011; ICMBIO; WWF-BRASIL, 2012; OLIVEIRA et. al., 2012). Apesar 

destas outras avaliações realizadas no âmbito das APAs não terem utilizado os mesmo 

indicadores desta pesquisa, é possível identificar um padrão geral de que a situação do 

planejamento das APAs não apresenta resultados promissores.  Contudo, este cenário 

não é uma particularidade da categoria da APA, como mostra os dados de ICMBio e 

WWF-Brasil (2012). Aliás, as questões relacionadas à falta ou à ineficiência de 

planejamento em áreas protegidas têm sido identificadas por diversos autores, como 

Amend et al. (2002), Hockings (2003), Lockwood, (2006b), Bakarr e Lockwood (2006), 

Worboys e Winkler, (2006), Leverington et al. (2011). 

Em virtude deste panorama de planejamento não só das APAs avaliadas, mas 

também de outras categorias de manejo, buscou-se discutir e compreender os principais 

aspectos que influenciaram o cenário ruim do processo de planejamento das APA 

avaliadas. Para tanto, os principais resultados de cada unidade de análise (Contexto da 

área protegida, Processo do plano de manejo e Conteúdo e execução dos planos de 

manejo) são discutidos.  

6.1. Contexto que a área protegida está inserida 

1. Contexto da APA 

Os resultados sobre o contexto das APAs, mostra que em geral as APAs estão 

inseridas dentro de um mosaico com outras categorias de UCs. Contudo, apesar de as 

APAs estarem inseridas em um sistema de áreas protegidas, esta junção de UCs não 

apresentam a função de um sistema, onde cada UC tem um objetivo específico dentro 

do mosaico. Isto é verificado nas APAs avaliadas, onde a maioria não apresentam uma 

função definida no mosaico. Amend et al. (2002) consideram como um princípio para a 

orientação do manejo e da gestão das áreas protegidas, que as áreas protegidas sejam 

consideradas como parte integral da dinâmica local, regional e nacional. Assim, as áreas 
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protegidas são percebidas dentro do contexto com outras áreas protegidas baseado na 

conectividade dos espaços. Esta percepção é particularmente importante porque os 

processos naturais e os organismos não respeitam os limites físicos impostos pelo 

homem na delimitação dos espaços protegidos. Portanto, há uma necessidade de 

reconhecer a conectividade das áreas protegidas com as outras regiões de uso do solo 

(LOCKWOOD, WORBOYS, KOTHARI, 2006). Dentro da perspectiva de sistemas de 

áreas protegidas, cada categoria de área protegida tem seu valor e suas contribuições 

para a biodiversidade. Para tanto, Bakarr e Lockwood (2006) ressaltam a necessidade de 

definir a relação entre as diferentes categorias de manejo na expectativa de construir 

uma rede ou sistema de áreas protegidas que contribuam para a conservação da 

biodiversidade.  

Sobre o tema de sistemas de áreas protegidas, a legislação Brasileira define no 

Artigo 26 da Lei Federal 9.985/2000 que: 

 “Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias 
diferentes ou não, próximas, justapostas ou sobrepostas, e outras áreas protegidas 
públicas ou privadas, constituindo um mosaico, a gestão do conjunto deverá ser feita de 
forma integrada e participativa, considerando-se os seus distintos objetivos de 
conservação, de forma a compatibilizar a presença da biodiversidade, a valorização da 
sociodiversidade e o desenvolvimento sustentável no contexto regional.” 

Apesar de existir no Brasil um artigo que define os mosaicos de áreas 

protegidas, as experiências práticas com mosaicos são recentes como destaca Maciel 

(2007). Nos casos avaliados, nem todas as APAs estavam inseridas dentro do contexto 

de um mosaico. Contudo, as experiências apresentadas pelas APAs de Guapimirim, de 

Petrópolis e da Bacia do Rio São João / Mico-Leão Dourado dão indícios de 

oportunidades relacionadas à articulação da gestão do território com a conservação da 

biodiversidade.  

Com relação às oportunidades que as áreas protegidas da categoria V podem 

apresentar, Phillips (2002) ressalta que esta categoria quando inserida dentro de uma 

proposta de rede de áreas protegidas pode desempenhar um papel chave na constituição 

destas redes. Entre as várias ameaças as unidades de conservação observadas por 

Morsello (2001) e Liu, et. al. (2001), as ameaças externas às UC são destaques, ou seja, 

de processos que se originam fora dos limites das áreas protegidas. Contudo, para 

Amend et al. (2002) quando o entorno das áreas protegidas são manejados, os impactos 

negativos na área protegida são minimizados. Para tanto, é preciso trabalhar com a 
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compatibilização da legitimidade das diferentes aspirações de desenvolvimento do 

entorno das áreas protegidas (LOCKWOOD, 2006b).  Neste contexto, ao considerar as 

características das APAs como uma UC de uso sustentável, com área em geral extensa, 

com certo grau de ocupação humana e com objetivo de disciplinar o processo de 

ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais (Lei Federal 

9.985/00 Art. 15), verifica-se que esta categoria de manejo tem o potencial de integrar a 

variável ambiental no planejamento do uso do solo. Com isso, é possível minimizar as 

ameaças externas no entorno das UCs de proteção integral. A necessidade de integrar a 

biodiversidade no planejamento do uso e ocupação do solo em ampla escala é uma 

possibilidade de enfrentar a perda da biodiversidade, como ressaltam Butchart et. al. 

(2010). 

Assim, ao considerar as APAs dentro de um contexto de áreas protegidas, onde 

esta pode exercer a função de zona de amortecimento de outras categorias de UCs 

integral e também favorecer a conectividade entre as UCs, é preciso discutir questões 

relacionadas à delimitação física das APAs. Como já mencionado, as APAs além de 

proteger a biodiversidade, devem contribuir para o bem-estar humano. Sendo assim, 

para a definição dos limites das APAs é necessário verificar os aspectos ambientais, 

para que estas áreas realmente possam exercer a função de zona de amortecimento e 

favorecer a conectividade por meio de corredores ecológicos; mas também é 

imprescindível verificar aspectos relacionados às questões sociais e econômicas. 

2. Definição de limites 

Os resultados sobre a delimitação física das APAs mostrou que a consideração 

de fatores sociais e econômicos é essencial para a gestão das APAs. Entretanto, não foi 

possível identificar como que estes fatores sociais e econômicos foram considerados na 

definição dos limites das APAs avaliadas. De fato, há indícios de que estes fatores não 

eram considerados para definir os limites das primeiras APAs (nas décadas de 1980 e 

1990). 

Morsello (2001) pondera a importância de considerar aspectos econômicos e 

sociais para a seleção de áreas protegidas. As considerações destes fatores podem 

minimizar conflitos com as populações, por exemplo. As primeiras áreas protegidas na 

América do Sul, baseadas no modelo do Parque Nacional de Yellowstone, eram 
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estabelecidas com foco exclusivo na conservação. A delimitação das áreas era 

estabelecida em escritórios, sem participação social, e com manejo centralizado 

direcionado a atender interesses nacionais e não os locais (AMEND et al., 2002).  

Esta forma de seleção de áreas protegidas adotada por vários países causou 

muitos conflitos e protestos contra as áreas protegidas, como mencionado por Morsello 

(2001). Para que este modelo de estabelecimento de áreas protegidas tivesse a 

perspectiva de ser bem-sucedido seria preciso, como destacado por Amend et al. (2002), 

que as terras fossem públicas, com áreas desocupadas e isoladas, existência de recursos 

humanos e financeiros para o manejo, suporte político para a conservação, consenso 

social e aceitação dos objetivos das áreas protegidas. Contudo, este cenário não condiz 

com a realidade das áreas protegidas da América do Sul. Em virtude dos problemas e 

conflitos resultantes deste modelo de estabelecimento de áreas protegidas, emergem 

discussões sobre a necessidade de considerar no processo de estabelecimento de áreas e 

no processo de gestão, aspectos ambientais, sociais e econômicos (PHILLIPS, 2002). 

Nos resultados obtidos da avaliação das APAs verifica-se que a maioria destas 

áreas foi estabelecida entre as décadas de 1980 e 1990, as quais provavelmente sofreram 

influências deste modelo unilateral. Contudo, a APA da Bacia do Rio São João / Mico-

Leão Dourado criada em 2002, considerou questões sociais e econômicas além das 

ambientais para a definição dos limites da APA. Apesar de outras APAs avaliadas não 

terem considerado questões sociais e econômicas na definição dos limites, atualmente a 

gestão destas APAs as consideram para a realização do planejamento da área. 

Assim, para o estabelecimento das APAs não é possível evidenciar somente as 

questões ambientais, as questões sociais e as econômicas são parte intrínseca desta 

categoria de manejo. A consideração e a articulação entre o ambiental, o social e o 

econômico no planejamento e uso do solo das APAs trazem oportunidades de 

compatibilizar o desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade 

do meio ambiente, sendo este um dos objetivos da Política Nacional do Meio Ambiente 

(Lei Federal 6.938/81 Art. 4º. Inciso I). Para Artaza-Barrios, Schiavetti (2007), as APAs 

propiciam uma importante oportunidade para que, através das ferramentas de 

planejamento e gestão colocadas à disposição, estimulem e fortaleçam as mudanças de 

atitudes necessárias ao estabelecimento de uma nova relação entre homem e natureza. 
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3. Articulação com outras Políticas, Planos e Programas (PPPs) 

Com poucas exceções, as áreas das APAs são compostas principalmente por 

terras privadas, onde pessoas vivem e trabalham. Portanto, a gestão das APAs apresenta 

um sistema de planejamento complexo, no sentido de que envolve vários segmentos da 

sociedade com ações voltadas para seus próprios objetivos e interesses na expectativa de 

obter lucro. Assim, a gestão do território da APA deve procurar compatibilizar as 

aspirações de desenvolvimentos individuais com as de conservação. Para tanto, dois 

elementos são essenciais na gestão das APAs: a participação pública e a articulação dos 

objetivos da área protegida com as políticas, planos e programas (PPPs). 

Com relação a articulação entre os PPPs, os resultados das APAs avaliadas 

mostrou oportunidades de articulação entre os planos de manejo e os planos diretores. 

Em alguns casos, o plano de manejo, mais especificamente o zoneamento das APAs, 

exercia forte influencia sobre o ordenamento do território. 

Para Partidário (1999) o ordenamento do território pode ser entendido como uma 

visão, um objetivo e um conjunto de ações, devidamente articuladas no tempo e no 

espaço, para traduzir espacialmente as políticas econômicas, sociais, culturais e 

ecológicas da sociedade. Sendo assim, o ordenamento territorial motiva um desencadear 

de ações que se concretizam por meio do planejamento. É neste contexto de gestão do 

território que as APAs se encontram. Neste sentido, para iniciar o processo de 

planejamento das APAs é preciso fazer um levantamento das Políticas, Planos e 

Programas setoriais e nacionais que afetam a área da futura área protegida. Amend et al. 

(2002) ressaltam a necessidade de realizar um compêndio sobre o contexto político e 

legal das áreas protegidas. Segundo os mesmos autores, as bases legais orientam o 

planejamento estratégico e operacional da área protegida. A existência de um contexto 

legal fraco e a existência de conflitos de interesse de usos do solo dificultam e 

diminuem a possibilidade de atingir um manejo eficaz nas APAs. Para tanto, é 

imprescindível reconciliar os objetivos de qualquer outro plano de desenvolvimento 

para a região com os objetivos da APA em questão.  

Contudo, nas APAs avaliadas, a conciliação entre os objetivos dos planos de 

manejo com os outros PPPs deixa a desejar, no sentido, de que medidas concretas para 

compatibilizar objetivos conflitantes não são articuladas na maioria dos casos. No 
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contexto das APAs, onde a gestão acontece em grande parte em territórios privados, a 

coerência e articulação com os PPPs são essenciais para embasar as tomadas de 

decisões e inserir a perspectiva ambiental no ordenamento do território. Desta maneira, 

é possível sintonizar os objetivos de desenvolvimento econômico, social e cultural com 

os objetivos do plano de manejo das APAs por meio da articulação e compatibilização 

dos objetivos dos PPPs.   

6.2. Processo do Plano de Manejo 

O processo do plano de manejo é um procedimento dinâmico, flexível e 

adaptativo. Para tanto, o monitoramento e a gestão adaptativa fornecem aos planos de 

manejo estas características. Entretanto, o processo de planejamento de uma área 

protegida deve ter caráter participativo como recomenda o SNUC e a IUCN. Sendo 

assim, é neste contexto que o processo do plano de manejo é discutido nos próximos 

parágrafos, a começar pelas questões que envolvem a participação pública. 

1. Participação Pública e Consulta Pública 

De acordo com os resultados encontrados, a participação pública nas APAs 

ocorre no processo de elabora dos planos de manejo e por meio dos conselhos gestores. 

O que está e concordância com o SNUC, onde ressalta que os processos participativos 

na gestão das Unidades de Conservação ocorrem formalmente por meio das consultas 

públicas dos planos de manejo e dos conselhos gestores.  

Com relação aos planos de manejo, o Art. 27 §2º. do SNUC destaca que na 

elaboração, implementação e atualização dos planos de manejo das APAs será 

assegurada ampla participação da população local. O Art. 5º, da mesma Lei, fornece 

diretrizes que orientam o SNUC e evidenciam questões relacionadas ao envolvimento 

da sociedade, a participação efetiva, apoio e cooperação entre os diferentes setores da 

sociedade (públicos, privados e ONGs) na gestão das UCs. O Decreto Federal nº 

4.340/02, que regulamenta artigos do SNUC, no Art. 16 define que o “Plano de Manejo 

aprovado deve estar disponível para consulta do público na sede da unidade de 

conservação e no centro de documentação do órgão executor.” O mesmo Decreto, no 

Capítulo V, regulamenta os Conselhos das UCs. Neste contexto, a Lei do SNUC e o 

Decreto Federal nº 4.340/02 incorporam a participação social como instrumentos de 
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gestão das UCs. Além disso, o Plano Nacional de Unidades de Áreas Protegidas ressalta 

que a gestão das áreas protegidas deve ser participativa.   

Para Abreu e Pinheiro (2012), a participação pública ocorre onde os sujeitos 

tomam parte nas decisões e influenciam os processos políticos. Contudo, para obter a 

efetiva participação pública é necessário obter a legitimidade de representação, diálogos 

baseados na transparência, oportunidade de participação e compromisso com as 

decisões tomadas. Tais aspectos da participação pública são identificados por Macedo 

(2008) na avaliação dos conselhos gestores das APAs Federais. Apesar destes pontos 

positivos, algumas fragilidades dos conselhos gestores também foram evidenciadas pelo 

autor, como por exemplo: pouca atuação e efetividade das câmaras técnicas e dos 

grupos de trabalho; baixa eficiência no que concerne à aplicação da legislação ambiental 

e das decisões do conselho - há pouca eficiência na aplicação destas decisões; a relação 

entre os conselheiros e as instituições que representam - não há uma efetiva 

representatividade dos diferentes interesses; falta de cursos de capacitação; falta de 

canais de comunicação; e a participação pouco ativa dos conselheiros. Estas 

constatações de Macedo (2008) também foram percebidas nas APAs avaliadas.  

Sobre esta discussão, as APAs estudadas apesar de apresentarem conselhos 

consultivos (com exceção da APA de Guaratuba que o conselho é deliberativo), há uma 

tendência geral dos gestores das APAs a acatarem as sugestões do conselho. É comum a 

formação de câmaras técnicas com os membros do conselho para estudar eventuais 

situações e auxiliar nas tomadas de decisão. Algumas APAs apresentam uma 

participação ativa do conselho gestor. Contudo, também foram identificados conselhos 

gestores com uma participação passiva. Dentro da escala de participação social citada 

por Phillips (2002) e Abreu e Pinheiro (2012), o ideal é que a participação social dentro 

dos conselhos gestores seja ativa, já que a participação passiva pode não corresponder a 

um modelo de participação social efetivo. 

Para Partidário (1999) uma maneira de estimular a participação é por meio de 

um processo de tomada de decisão transparente, onde fica claro para quem participou e 

como as respectivas sugestões foram consideradas ou não no processo de decisão. 

Apesar de o fato de instituir um conselho gestor fornecer maior transparência ao 

processo de gestão, como mostrado por Macedo (2008), é preciso avançar mais neste 

assunto. Principalmente, quando se trata da participação no processo de elaboração dos 
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planos de manejo. A participação social no processo de elaboração deste documento 

ocorre por meio de oficinas participativas com as comunidades e as partes interessadas. 

Quando finalizado o plano de manejo, este é disponibilizado para consulta.  

Dentro da percepção das diferentes escalas ou graus de participação social, as 

oficinas participativas são consideradas com maior grau de legitimação da participação 

do que as consultas públicas (ABREU, PINHEIRO, 2012). Contudo, apesar de no 

processo de elaboração dos planos de manejo as oficinas participativas serem escolhidas 

como meio de promover a participação social, em todos os casos avaliados, não foi 

encontrado nenhum documento que relatasse como que as sugestões coletadas no 

processo de participação foram inseridas no produto final do plano de manejo e como 

estas sugestões foram úteis ou não no processo de tomada de decisão. A IUCN 

recomenda medidas de transparência para o processo de participação, e ressalta a 

necessidade de um retorno sobre como cada sugestão foi incorporada ou não no produto 

final do plano de manejo. O retorno documentado sobre o processo de participação 

indica para os participantes que o esforço de participação “valeu a pena”. Contudo, na 

prática, a participação tem sido trabalhada como um fluxo de comunicação de “mão-

única” e de cima para baixo (ABREU; PINHEIRO, 2012).  

Além das questões relacionadas com a necessidade da efetiva participação 

pública, tanto no processo de elaboração dos planos de manejo como no processo de 

implementação do próprio plano, cabe ressaltar que os planos de manejo não podem ser 

finalizados como um produto estanque e inflexível, pois o planejamento é caracterizado 

como um processo. O planejamento e sua execução respondem a mudanças emergentes 

de processos sociais, econômicos e políticos e também as mudanças internas da área 

protegida. Em virtude disso, o plano de manejo deve ser flexível e ter a capacidade de 

ajustamento durante o processo de implementação do plano (MORSELLO, 2001; 

AMEND, et. al 2002; LOCKWOOD, 2006a). Para que os planos de manejo 

acompanhem as mudanças ocorridas no ambiente um programa de monitoramento deve 

ser implementado para fornecer informações e diretrizes para a gestão adaptativa.  

2. Monitoramento e Gestão Adaptativa 

O monitoramento e a gestão adaptativa fornecem ao plano de manejo a 

característica dinâmica e flexível. Contudo, para as APAs avaliadas o monitoramento e 
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a gestão adaptativa são incipientes. Apesar das recomendações ressaltadas pelos autores 

sobre o monitoramento e a gestão adaptativa (AMEND, et. al, 2002; HOCKINGS, 

1998; LOCKWOOD, 2006a e 2006b; MORSELLO, 2001; WORBOYS E WINKLER, 

2006), percebe-se que a prática ainda está aquém da teoria. Os resultados da avaliação 

das APAs para estes dois indicadores estão inseridos em um cenário com fortes 

debilidades. 

O monitoramento das condições ambientais é quase inexistente nas APAs 

avaliadas.  As ações de manejo quando são monitoradas, não são avaliadas no intuito de 

verificar se os resultados obtidos estão indo de encontro com os objetivos do plano de 

manejo, sendo avaliadas por níveis de implementação. Sobre este assunto, Hockings 

(1998) enfatiza que o monitoramento deve acompanhar os resultados esperados, ao 

invés da implementação das ações. Caso o monitoramento esteja focado somente nas 

ações desenvolvidas corre-se o risco de que estas ações possam ser as “erradas”. Assim, 

mesmo que todas as ações sejam implementadas o resultado do manejo pode ser 

deficiente, sendo difícil avaliar o sucesso do plano de manejo somente pela 

implementação das ações. As especificações dos resultados desejáveis da gestão são 

necessárias para verificar a real contribuição das ações para os objetivos da gestão.  

Devido à baixa adequação dos programas de monitoramento das APAs, a gestão 

adaptativa sistemática, como destacam os autores Morsello (2001), Amend et.al (2002) 

e Lockwood (2006a), apresenta-se somente na teoria. Na prática avaliada, a gestão 

adaptativa é quase inexistente, exceto por algumas situações pontuais que ainda estão 

distantes do que a teoria recomenda (WORBOYS E WINKLER, 2006). 

Contudo, esta situação não é privilégio das APAs avaliadas. Em 2005 e 2010, as 

APAs Federais passaram por um processo de avaliação com a metodologia do 

RAPPAM, que também verificou resultados não muito promissores para os indicadores 

de monitoramento (ICMBio; WWF-BRASIL, 2011). Nas avaliações realizadas por 

Pellin (2010) e Faria (2004) sobre a efetividade de gestão das RPPNs e UCs do Estado 

de São Paulo, respectivamente, um cenário com fortes debilidades foi obtido para os 

indicadores de monitoramento e de retroalimentação. Leverington, et. al (2011) 

compilaram os dados da avaliação de 3.038 áreas protegidas no mundo e constataram 

que o monitoramento, a pesquisa e a avaliação da efetividade da gestão apresentam 

baixa efetividade nas áreas protegidas. 
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Este cenário, onde há fortes deficiências para a implementação do 

monitoramento e ausência de uma gestão adaptativa, torna os planos de manejo 

documentos estanques e sem a capacidade de ajustamento durante o processo de 

implementação do plano de manejo. Os planos de manejo como documentos estáticos 

tendem a se desatualizarem com rapidez (AMEND, et. al, 2002), como verificado nas 

APAs avaliadas. Por conta disso, o plano de manejo deve ser considerado algo contínuo 

e não linear. Para tanto, é preciso compreender que o planejamento é um processo que 

envolve ciclos de retroalimentação, em que as decisões tomadas são analisadas e podem 

ser revisadas com maiores detalhes à medida que se adquirem maiores experiências e 

conhecimento.  

6.3. Execução e conteúdo dos planos de manejo 

1. Planos de manejo 

Apesar do aumento das áreas protegidas no mundo, isto não tem representado 

uma diminuição na perda da biodiversidade (BUTCHART, et al. 2010; LIU et al., 2001; 

MUÑOZ, HAUSNER, 2013). É preciso mais do que porcentagem de cobertura de áreas 

protegidas. Estas áreas necessitam de uma gestão efetiva para apresentar os resultados 

para os quais estas áreas foram criadas (MUÑOZ, HAUSNER, 2013).  

Os planos de manejo definem os objetivos de conservação da área protegida e 

promovem regulações específicas para o uso humano. Portanto, os planos de manejo 

são instrumentos de planejamento e gestão que auxiliam as UCs a alcançar os objetivos 

para os quais foram criadas (MEDEIROS, PEREIRA, 2011; MUÑOZ, HAUSNER, 

2013; DOURAJEANNI, 2003). Contudo, como ressaltam Davies et al. (2012), os 

planos de manejo por si só não são bons indicadores de uma área com bom manejo. 

Alguns autores como, Amend et al. (2002), Dourajeanni (2003), Lockwood 

(2006a), Medeiros e Pereira (2011), Davies et al. (2012), apresentam críticas aos atuais 

planos de manejo das áreas protegidas. O Quadro 49 apresenta as principais críticas 

destacadas pelos autores, como uma análise se estas críticas também são encontradas 

nos planos de manejo das APAs avaliadas. 
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Quadro 49. Principais críticas encontradas na literatura sobre os planos de manejo das 
áreas protegidas, e uma análise se estas críticas são encontradas nos planos de manejo 
das APAs avaliadas. 

Principais críticas aos planos de manejo 
Se tais críticas também foram 

observadas nos planos de manejo 
das APAs avaliados 

Informações sem utilidade prática. Sim 
Utilização de escalas inapropriadas. Sim 
Ausência de prognóstico. Sim 
Não há identificação e discussão das 
alternativas para solucionar os problemas. 

Sim 

Programas de ação e zoneamento com 
pouca adequação a realidade da UC. 

Principalmente os programas de 
manejo. 

Pouca praticidade devido às expectativas 
irreais – são elaborados com base em um 
ideal e não com base na realidade 
econômica e nos recursos disponíveis. 

Sim 

Concentração de aspectos descritivos e 
operativos e falta de políticas estratégicas. 

Sim 

Ausência de integração de informações 
espaciais com os planos de ordenamento 
territorial e desenvolvimento a nível local 
e regional. 

Sim 

A extensão espacial dos planos de manejo 
é limitada pela própria área protegida. 

Sim 

Poucas considerações sobre as questões 
sociais e econômicas do entorno. 

No geral, as questões sociais e 
econômicas têm sido abordadas pelos 
planos de manejo, porém informações 
sobre o entorno das APAs não são 
mencionadas. Isto ocorre porque as 
APAs pela Legislação Brasileira (o 
SNUC) não apresentam zona de 
amortecimento. 

Os planos são estáticos e o ambiente e as 
mudanças são dinâmicos. 

Sim  

Falta de coerência entre os diagnósticos e 
as abordagens de gestão ou atividades 
propostas. 

Esta coerência não foi avaliada pela 
presente pesquisa. Entretanto, no geral, 
o diagnóstico apresenta-se com pouca 
utilidade para a gestão. 

Planos muito longos ou muito científicos. Sim  
Planos genéricos. Sim 
Ausência de estrutura adaptativa. Sim  
As revisões dos planos de manejo ainda 
são uma dificuldade a ser superada. 

Sim 

Geralmente o que é planejado não é 
executado. 

Sim 

Os planos de manejo não são utilizados 
como instrumentos de gestão. 

Sim 
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Lockwood (2006a) analisa os problemas atuais dos planos de manejo por meio 

de uma linha de tempo. Onde os primeiros planos de manejo (décadas de 1970 e 1980) 

eram dominados por extensos inventários dos recursos naturais e culturais. Estes eram 

desenvolvidos com pouca ou nenhuma participação da sociedade. No início da década 

de 1990, os planos de manejo eram focados em objetivos específicos de manejos e 

ações. Nesta época, a participação da sociedade torna-se um importante componente no 

processo de planejamento. Esta prática de planejamento proporcionou um maior número 

de orientações para a gestão do que a abordagem anterior. Contudo, eram rapidamente 

desatualizados, pois as ações propostas eram baseadas em uma “lista de desejos” que 

não era condizente com a realidade das áreas protegidas. As dificuldades de 

implementação configuraram os planos de manejo como de “prateleiras”, e como 

consequência, não orientavam o dia a dia da gestão. Em virtude destes problemas, em 

meados da mesma década, os planos de manejo começaram a se apresentar de modo 

mais enxuto, articulados para uma estratégica e sem detalhamento de resultados 

específicos. Entretanto, a falta de especificidade também não tem auxiliado a gestão.  

Esta descrição apresentada por Lockwood (2006a) é identificada nos planos de manejo 

das APAs avaliadas.  

Assim, se os planos de manejo em si apresentam vários problemas, o processo 

de revisão dos planos das APAs avaliadas é mais problemático, que em concordância 

com Medeiros e Pereira (2011), o processo de revisão dos planos de manejo nas UCs do 

Brasil é uma dificuldade ainda a ser superada.  

Atualmente existe uma maior preocupação, por parte dos gestores, em 

implementar os planos de manejo do que em realizar as revisões. Nos casos avaliados, 

isto ocorre porque mais da metade dos planos de manejo tem menos de 50% dos 

respectivos planos implementados. Portanto, antes de um processo de revisão ainda 

existe muito a ser executado, mesmo para os casos dos planos de manejo aprovados a 

mais de 5 anos. 

A necessidade de revisão dos planos de manejo divide a opinião dos gestores 

entrevistados. A questão central é que, geralmente, o conteúdo apresentado pelos planos 

de manejo possui um extenso conteúdo composto pela contextualização da UC e o 

diagnóstico, enquanto que o planejamento, que traz os programas de manejo e o 

zoneamento, possui um conteúdo mais restrito. Estes “compartimentos” (diagnóstico, 
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programas de manejo e zoneamento) do plano de manejo não apresentam um mesmo 

cronograma de execução e de atualizações e a necessidade de revisão de cada um destes 

ocorre em prazos diferentes. Por conta disso, é frequente encontrar planos de manejo 

com o planejamento completamente desatualizado e com um zoneamento e diagnóstico 

atuais. Contudo, o processo de revisão envolve altos custos para as instituições gestoras, 

que ainda trabalham para elaborar os primeiros planos de manejo da maioria das UCs. 

Por outro lado, esta questão pode ser resolvida com a proposta elaborada por Amend et 

al. (2002), que separa os planos de manejo em quatro ferramentas fundamentais, a 

saber:  

1. Compêndio descritivo – fonte de informações com questões geográficas, 

biofísicas, sociais e econômicas relacionadas com a área protegida; 

2. Compêndio de leis, normas e acordos – fonte de informações legais 

sobre a área protegida; 

3. Plano Estratégico – prioriza as atividades que devem ser realizadas e 

oferece resposta sobre o que, onde e como fazer; 

4. Plano de zoneamento – estabelece normas de uso do solo com a 

definição de onde, o que e como determinados usos podem ser 

estabelecidos no território da área protegida. 

A compreensão de que o plano de manejo é composto por ferramentas 

diferentes, porém articuladas entre si, pode ajudar a sistematizar um processo de 

atualizações e revisões coerente com o cronograma de cada “compartimento” em 

questão. Neste contexto, o processo de revisão não necessariamente precisa ser 

vinculado à contratação de equipes de consultoria. Parte da revisão pode ser realizada 

pela própria equipe de gestão, como por exemplo, a atualização de leis ou novos 

acordos com as comunidades e/ou as atualizações e revisões dos programas de manejo.  

Seguindo esta lógica de percepção dos planos de manejo, os programas de 

manejo inadequados com a realidade da UC podem ser revistos e adequados à realidade 

pela própria equipe de gestão, como foi realizado na APA de Cairuçu. Manejar uma 

área protegida significa formar processos para alcançar uma visão comum. Para tanto, o 

plano de manejo não pode ser algo estático, mas um processo contínuo. Neste contexto, 

é necessário um processo de atualizações e revisões para avaliar o ciclo de planejamento 
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e tornar o plano de manejo flexível para acompanhar a dinâmica do dia a dia da gestão 

(AMEND et al., 2002).   

Outro elemento crucial aos planos de manejo é o diagnóstico. Contudo, as 

críticas são frequentes de que os dados do diagnóstico não são utilizados na gestão, e 

para as APAs avaliadas não é diferente. Os tradicionais diagnósticos são realizados por 

meio de inventários completos das áreas protegidas (AMEND, et al., 2002; 

DOURAJEANNI, 2003; LOCKWOOD, 2006a). Para Dourajeanni (2003), o problema 

de muitos planos de manejo é o grande desequilíbrio que apresenta a parte descritiva, 

desnecessariamente extensa, e a parte analítica e propositiva muito breve e com pouca 

utilidade prática, como identificado na maioria da APAs avaliadas. Amend et al. (2002) 

observam que as informações a serem coletadas devem estar relacionadas as 

circunstâncias concretas e não sobre a justificativa de que este dado é interessante. Para 

evitar erros, a descrição da área deve obedecer a uma relação funcional entre a 

informação requerida e o seu potencial de utilização com os problemas e as soluções 

para a gestão. É importante ressaltar que com o andamento da gestão, demandas de 

novas informações vão surgir, o que indica que a geração de informações e 

conhecimento sobre a área e seu manejo é uma atividade permanente. 

O contexto dos problemas dos planos de manejo das APAs agregado à falta de 

insumos e de recursos humanos ocasionam dificuldades de executar o que é planejado. 

Como consequência, o alcance dos objetivos da área protegida também fica 

prejudicado. Embora na teoria, são os planos de manejo que direcionam o alcance dos 

objetivos, nas práticas avaliadas é verificado que a execução dos planos de manejo não 

são realizadas de modo planejado. Ao contrário disso, os planos de manejo são 

executados de acordo com as demandas do dia a dia, na maioria das vezes, as ações 

realizadas apenas coincidem com o que é previsto nos planos. Fato que realça as 

afirmações dos autores (DAVIES et al., 2012; MEDEIROS, PEREIRA, 2011; 

THOMPSON; DUMONT; GAYMER, 2008) de que os planos de manejo não são 

utilizados como instrumentos de gestão. Para Faria (2004) a falta de planejamento pode 

causar problemas no âmbito administrativo (relacionado à capacidade institucional para 

gerar os recursos protegidos), pois o planejamento permite saber o que se deseja 

alcançar a longo e médio prazos para direcionar as ações do presente e para construir o 

futuro da UC. Thompson, Dumont e Gaymer (2008) acrescentam que sem a adoção de 
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práticas de gestão e manejo de qualidade, as áreas protegidas correm o risco de não 

produzirem os efeitos pretendidos para a manutenção dos habitats e da biodiversidade. 

Contudo, apesar da longa lista de críticas sobre os planos de manejo das APAs, é 

importante ressaltar que mesmo os planos de manejo que não são utilizados na prática 

da gestão, estes apresentam pontos positivos e contribuem para um ordenamento por 

serem dispositivos legais que protegem as APAs contra propostas e ações inadequadas. 

Esta situação também é verificada por Medeiros e Pereira (2011) quando avaliaram os 

planos de manejo de Parques. Assim, estes documentos apresentam-se como uma base 

legal importante e são utilizados para a emissão de pareceres para o licenciamento e 

fiscalização ambientais na área da APA.  

Além disso, um resultado positivo encontrado na avaliação das APAs são as 

parcerias realizadas entre ONGs, associações, prefeituras e o conselho gestor das APAs 

para promover e executar os programas de manejo dos planos de manejo. Estas 

parcerias obtiveram um impacto positivo na execução de planos de manejo das APAs 

sem recursos financeiros e sem infraestrutura. Este resultado corrobora com a discussão 

de Brandon, Redford e Sanderson (1998) sobre a avaliação dos parques Latino-

americanos, onde a existência de recursos humanos, materiais e financeiros nem sempre 

garante um bom desempenho da gestão. Estes autores acrescentam ainda que a 

efetividade do manejo também pode estar atrelada com a compreensão do contexto 

social que a área protegida está inserida. Nas APAs com dificuldades de insumos e 

infraestrutura, o contexto social e institucional da área foi imprescindível para o 

fortalecimento das parcerias e, consequentemente, para a execução do plano de manejo.  

Contudo, é preciso evidenciar que apesar das parcerias serem uma oportunidade 

valiosa para as APAs, principalmente para as APAs com maiores carências de recursos, 

o planejamento destas parcerias deve ser coordenado com as necessidades e objetivos de 

cada área protegida, para que os objetivos principais das UCs não sejam deixados de 

lado.  

Todos estes problemas fazem com que os planos de manejo tenham um baixo 

percentual de execução. Contudo, outros dois aspectos também contribuem com a baixa 

execução dos planos de manejo, que são: a falta de coordenação e implementação das 

ações de manejo e a inexistência de planos corporativos.  
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2. Ações de manejo 

Com relação as ações de manejo (ou programas de manejo), Lockwood (2006a) 

ressalta que estes são estabelecidos como caminhos para alcançar os objetivos ou a 

visão definida pelo plano de manejo. Para tanto, cada programa de manejo deve ter 

claro: os objetivos, indicadores e metas para avaliar se as ações executadas estão indo 

de encontro com os objetivos estabelecidos. Assim, quando uma ação é finalizada e 

corresponde com o que se pretendia alcançar, novas metas podem ser estipuladas. Por 

outro lado, se a ação não está em acordo com os objetivos, então, uma nova série de 

ações precisa ser desenvolvida. Esta sistematização evidencia os resultados alcançados 

pela equipe de gestão e apresenta um retorno se a equipe segue para o encontro da visão 

estabelecida ou não.  

Os programas de manejo das APAs avaliados nesta pesquisa são genéricos, não 

correspondem com a realidade das UCs, não promovem orientações claras para serem 

implementados, não apresentam objetivos, indicadores e metas para o acompanhamento 

dos resultados e não identificam os responsáveis técnicos para a implementação do 

programa. Estas deficiências dificultam o controle por parte das equipes gestoras para 

verificar se os resultados das ações efetivadas seguem no intuito de alcançar os 

objetivos dos planos de manejo. Resultados similares sobre a estruturação e 

implementação dos programas de ação também foram apontados no trabalho de Faria 

(2004). Sobre este assunto, Dourajeanni (2003), destaca que é raro ler um plano de 

manejo que contenha na descrição dos programas e respectivas atividades, as 

especificações suficientes para orientar a sua aplicação. 

3. Plano Corporativo 

A situação dos planos corporativos encontra-se em uma condição inferior 

quando comparada as ações de manejo. Estes planos são praticamente inexistentes nas 

APAs avaliadas. A função principal dos planos corporativos é orientar a implementação 

dos planos de manejo. Para Lockwood (2006a), a implementação do processo de 

planejamento é um problema crítico nas áreas protegidas. Portanto, é importante que o 

plano de manejo seja articulado com a implementação. Esta articulação envolve 

detalhamento de orçamento e programas de trabalho baseados nas ações específicas dos 

programas de manejo. O autor ainda detalha que os programas de trabalho são 
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documentos de suporte que indicam a alocação de tempo, equipe e dinheiro requeridos 

para cumprir cada ação. Além disso, estes programas de trabalho devem detalhar quem 

desenvolverá as tarefas e em quais dias. A partir destas informações fica evidente que os 

planos de manejo das APAs avaliadas são dissociados da implementação. Este fato 

justifica a falta de detalhamento dos elementos que compõem o plano corporativo.  

4. Planejamento e uso do solo 

Diante deste cenário atual e crítico dos instrumentos de planejamento das APAs, 

a avaliação do zoneamento apresentou resultado promissor quando comparado aos 

outros indicadores avaliados.  

Para Lockwood (2006a) o zoneamento é uma técnica que envolve a organização 

espacial da área do planejamento para facilitar o alcance dos objetivos de manejo. O 

território das APAs é heterogêneo, portanto, não é recomendável definir as mesmas 

regras para todo o território. Neste sentido, é indispensável estabelecer zonas, onde 

certas atividades são proibidas e outras são permitidas, de acordo com as características 

ambientais de cada zona. As condições especiais determinam as atividades que podem 

ser desenvolvidas naquele espaço.  

Amend et al. (2002) recomendam que para estabelecer os objetivos de 

conservação de cada zona, é preciso ter claro quais são os alvos de conservação e a 

respectiva caracterização do ambiente (atrativos, raridades e fragilidades). A partir 

destas informações, podem-se determinar quais fatores (atividades humanas) ameaçam a 

existência destes alvos. Esta lógica foi estabelecida no zoneamento da APA de 

Guapimirim e tem apresentado boa aplicação na prática da gestão. Neste caso, o alvo de 

conservação são os manguezais, logo, as atividades que ameaçam a integridade dos 

manguezais são proibidas. Outra recomendação de Amend et al. (2002) e Lockwood 

(2006a) é definir zonas com fácil identificação no campo. A maioria dos zoneamentos 

das APAs avaliadas apresenta uma leitura de difícil identificação dos limites das zonas 

em campo, sendo possível identificar as zonas somente com o auxílio de GPS e 

computadores. Agregado a dificuldade da identificação das zonas em campo, encontra-

se a definição de inúmeras zonas com diferentes tipos de regras.  
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Para Dourajeanni (2003) zoneamentos com mais de 20 zonas e subzonas, na 

prática, são impossíveis de administrar. Para o autor estes zoneamentos complexos são 

agravados nas APAs, onde a propriedade é privada, e nas quais, em geral, não existe 

equipe para gerenciamento da UC.  Estas dificuldades encontradas no zoneamento das 

APAs refletem no controle do uso do solo do território da APA, que apresenta algumas 

deficiências. O controle do uso do solo pode ser realizado por meio de fiscalização e 

monitoramento dos recursos naturais que se deseja proteger. Contudo, a fiscalização em 

muitas APAs é precária, principalmente, devido à falta de recursos, e como 

consequência, o monitoramento dos recursos naturais também não tem suporte.  

As dificuldades do controle do uso do solo criam uma expectativa de 

ineficiência dos zoneamentos das APAs. Entretanto, a prática mostrou que o 

zoneamento é uma ferramenta efetiva nas APAs, em especial, para o auxílio de tomadas 

de decisões no licenciamento de atividades humanas que impactam o meio ambiente. As 

APAs, devido às grandes extensões territoriais e em geral com a maioria das terras 

sendo privadas, apresentam uma oportunidade por meio da implementação do 

respectivo zoneamento: a de inserir a variável ambiental no contexto do ordenamento do 

uso e ocupação do solo.  

As experiências verificadas neste estudo apresentam muitos problemas de 

planejamento, contudo em relação ao zoneamento, pode-se dizer que este é a ferramenta 

de planejamento que se apresenta de maneira efetiva na prática. Nas entrevistas 

realizadas com os gestores e com conselheiros, eram comuns relatos de que o 

planejamento da APA é muito ruim, de que o diagnóstico é muito pouco ou, 

simplesmente, não é utilizado na prática, e que os programas de manejo encontram-se 

distantes do dia a dia da gestão. Contudo, foi constatado que o zoneamento é respeitado 

e aplicado na prática. 

Em virtude dos fatos e discussões expostos sobre o planejamento das APAs, é 

importante avançar e concentrar esforços na discussão de como transpor o planejamento 

teórico das APAs para um planejamento que realmente seja aplicado na prática. Muitos 

autores, como, por exemplo, Dourajanni (2003), Amend et al. (2002), Lockwood 

(2006a), Hockings (1998 e 2003), Davies, et al. (2012), Leverington, et. al (2011), 

Medeiros e Pereira (2011) identificam as falhas e propõem sugestões de como superar 

as deficiências dos instrumentos de planejamento das áreas protegidas. Agora é preciso 
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avançar e discutir diretrizes e procedimentos para que os planos de manejo orientem o 

processo de planejamento da área protegida, no espaço, com o estabelecimento do que 

deve ser realizado em cada local, e no tempo (determina prazos), com a definição dos 

métodos e alternativas para alcançar os objetivos de proteção em curto, médio e longo 

prazo. 
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7. CONCLUSÕES DO CAPÍTULO 

A partir da avaliação do planejamento das APAs pode-se constatar que existe 

uma lacuna entre a teoria de um bom planejamento das unidades de conservação e as 

práticas avaliadas. Os planejamentos das APAs avaliadas foram considerados com um 

padrão inferior, sendo que as principais deficiências deste planejamento são: 

  A falta de transparência no processo de decisão, o que pode enfraquecer 

a participação pública. É preciso que as tomadas de decisões sejam 

transparentes, no intuito de evidenciar para quem participou do processo 

de tomada de decisão, e como as respectivas sugestões foram 

consideradas na decisão final; 

 O monitoramento e a gestão adaptativa são praticamente inexistentes nas 

APAs avaliadas, fator que ajuda a explicar os planos de manejo em 

desuso e estáticos. Sem estas ferramentas, a avaliação se as ações 

implementadas nas APAs estão atingindo os objetivos do plano de 

manejo não ocorre;  

 Os planos de manejo apresentam-se como um instrumento de pouca 

utilidade prática para o dia a dia da gestão, estáticos e inflexíveis. Sendo 

que, uma maior efetividade do monitoramento e da gestão adaptativa 

podem reduzir estas deficiências; 

  Os planos de manejo são extensos e complexos, por conta disso 

demandam muito tempo e recursos financeiros tanto para elaborá-los 

como para revisá-los; 

 Revisões periódicas de curto prazo do plano de manejo não são 

realizadas; 

  Existe uma falta de planejamento nas APAs avaliadas, onde as ações 

realizadas seguem de acordo com as demandas do dia a dia da gestão, na 

maioria das vezes em uma postura reativa ao invés de proativa; 

 A falta de planejamento dificulta o alcance dos objetivos propostos pelas 

APAs; 

 Os programas de ação, que tem a função de alcançar objetivos de longo 

prazo dos planos de manejo apresentam as seguintes deficiências: 

programas genéricos, sem corresponder à realidade da gestão, com 
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poucas orientações práticas, sem a definição de objetivos, metas e 

indicadores para avaliar o desempenho do programa sobre os objetivos 

do plano de manejo, e na grande maioria dos programas não há um 

responsável técnico para coordená-lo. Esta realidade também tem 

contribuído para o baixo nível de implementação dos planos de manejo; 

 Existe uma desconexão entre o plano de manejo e a implementação das 

ações. Isto pode ser explicado pela ausência dos planos corporativos ou 

dos planejamentos anuais. 

Apesar destas deficiências verificadas no processo de planejamento das APAs, a 

avaliação também mostrou oportunidades que devem ser melhor aproveitado pela 

gestão das APAs, como exemplo: 

 A gestão do território das APAs favorece a conectividade, reduz ameaças 

às UCs de proteção integral e insere a variável ambiental no 

planejamento do uso e ocupação do solo. Quando as APAs são inseridas 

em mosaicos e são articuladas com as outras categorias de UCs estes 

benefícios podem ser potencializados; 

 Quando as APAs integram no planejamento aspectos sociais, ambientais 

e econômicos, esta apresenta um potencial em reduzir conflitos e 

promove oportunidades para alcançar meios de desenvolver com 

sustentabilidade (como exemplo: projetos de selos verdes, agricultura 

orgânica, e sistema agroflorestais); 

 Os resultados e discussões apontam articulações positivas entre os planos 

de manejo e os planos diretores. Contudo, ainda há necessidade de 

avançar na articulação com os outros PPPs. Esta articulação deve ocorrer 

com todos os outros planos de desenvolvimento da região da APA. Para 

que esta articulação favoreça os objetivos das APAs, é preciso promover 

formas sistemáticas para a compatibilização dos objetivos dos PPPs com 

os objetivos dos planos de manejo das APAs; 

 Devido ao fato do território das APAs ser composto, principalmente, por 

terras privadas (maioria dos casos) e ter comunidades dentro do 

território, a gestão participativa apresenta-se como ferramenta 

fundamental para as APAs, por envolver diferentes atores do território 
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da APA e trabalhar no intuito de que as populações locais sejam 

parceiras na gestão da APA; 

 Os conselhos gestores das APAs favorecem a articulação com prefeituras 

e com outros grupos de interesse que atuam na área da APA que, por sua 

vez, podem ser parceiros das APAs e auxiliar no cumprimento dos 

objetivos propostos pelos planos de manejo; 

 O zoneamento traz oportunidades para o contexto das APAs tem 

auxiliado nas tomadas de decisões para o licenciamento de atividades 

humanas; 

 O zoneamento das APAs apresenta-se como uma potencial ferramenta 

que permite inserir a variável ambiental no contexto do ordenamento do 

uso e ocupação do solo; 

 As parcerias da equipe gestora das APAs com ONGs, prefeituras e 

associações, por exemplo, mostrou-se promissora no sentido que estas 

parcerias ajudam a superar as dificuldades da falta de recursos e 

infraestrutura. Contudo, as parcerias para execução das ações devem ser 

realizadas dentro do contexto do planejamento das APAs para auxiliar 

no alcance dos objetivos ou na visão do plano de manejo; 

 É preciso evoluir com relação ao controle do uso do solo do território das 

APAs, onde o monitoramento é incipiente e a fiscalização esbarra em 

problemas de infraestrutura e recursos humanos para efetivá-la. 

A partir dos resultados e discussões foi possível verificar que o processo de 

aprendizagem do planejamento das APAs ainda está em curso. Embora, os planos de 

manejo apresentem muitos problemas, estes contribuem para um ordenamento do 

território e protegem as APAs contra propostas e ações inadequadas, principalmente, 

por meio do licenciamento e da fiscalização. 

Assim, em virtude do contexto apresentado, é preciso superar a lacuna existente 

entre a teoria e a prática e refletir em mecanismos de planejamento que ajudem a 

transpor o planejamento teórico das APAs para um planejamento que realmente seja 

aplicado e seja efetivo na prática. Somente com um planejamento adequado e com a 

avaliação deste, é possível fazer com que as APAs sejam mais efetivas e contribuam 
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mais para a conservação da biodiversidade. Neste sentido, novas perspectivas para o 

planejamento das APAs são apontadas como:  

 Planos de manejo menos extensos, flexíveis, adaptativos e participativos; 

com apresentação de objetivos realísticos e com a avaliação de 

desempenho;  

 Avaliação de alternativas para a escolha da melhor opção a ser executada 

pelos planos de manejo; 

 Os planos de manejo devem promover uma visão de longo prazo para ser 

alcançada por meio de objetivos de médio e curto prazo. Para cumprir 

com os objetivos de longo, médio e curto prazo, o processo de 

implementação do plano de manejo deve ser realizado por meio de 

revisões periódicas e sistemáticas, que são articuladas com o 

monitoramento e com a gestão adaptativa; 

 Para otimizar e viabilizar o processo de revisão, a proposta de Amend et 

al. (2002) é recomendada. A proposta sugere separar o planejamento em 

quatro ferramentas com cronogramas de implementação, atualizações e 

revisões diferentes, sendo estas: Compêndio descritivo (diagnostico), 

Compêndio de leis, normas e acordos, Plano Estratégico e Plano de 

zoneamento; 

 Agregar ao planejamento das APAs os planos corporativos com 

detalhamento de programas de trabalho, orçamentos e indicadores para 

medir a efetividade das ações executadas e verificar se estas estão em 

acordo com os objetivos que se pretende alcançar; 
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CAPÍTULO III - Diretrizes e procedimentos para 

elaboração de planos de manejo de Áreas de Proteção 

Ambiental 

1. INTRODUÇÃO 

Este capítulo apresenta as diretrizes e os procedimentos para a elaboração dos 

planos de manejo de Áreas de Proteção Ambiental (APA) tendo a Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE) como a principal condutora deste processo. 

Contudo, antes de apresentar as diretrizes e os procedimentos, uma análise das 

possíveis contribuições da AAE para os planos de manejo das APAs é apresentada. 

Assim, considerando que a AAE não é regulamentada no Brasil, e apesar de uma 

aplicação voluntária para alguns setores, no caso dos planos de manejo brasileiros 

nenhuma experiência de aplicação da AAE foi encontrada.  

No Brasil, os planos de manejo das Unidades de Conservação não são 

submetidos a uma ferramenta de avaliação, como a AAE. Entretanto, ao verificar as 

contribuições da AAE (teóricas e práticas) para os planos de manejo das áreas 

protegidas da categoria V (no Brasil esta categoria refere-se às Áreas de Proteção 

Ambiental - APAs), estas contribuições são analisadas para o contexto do planejamento 

das APAs no Brasil. Para tanto, é apresentada uma análise de SWOT sobre a prática de 

planejamento das 17 APAs avaliadas (Capítulo II), onde os fatores internos (Forças e 

Fraquezas) e externos (Oportunidades e Ameaças) são cruzados. Neste contexto de 

análise, as contribuições da AAE identificadas no Capítulo I são analisadas no intuito de 

compreender como estas podem agregar a prática brasileira de planejamento das APAs 

avaliadas. 

2. Análise das contribuições da AAE para o planejamento das 

Áreas de Proteção Ambiental 

A partir dos resultados obtidos no Capítulo II (Avaliação do planejamento das 

Áreas de Proteção Ambiental) foi possível elaborar uma análise de SWOT (Strengths, 

Weaknesses, Opportunities e Threats – Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) 
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do processo de planejamento de 17 APAs do Brasil avaliadas nesta pesquisa. O 

resultado desta análise de SWOT é apresentado no Quadro 50. 

A matriz de SWOT (Quadro 50) é organizada em 2 fatores internos (forças e 

fraquezas) e 2 fatores externos (oportunidade e ameaças). Nos fatores internos, as forças 

e as fraquezas provenientes do ambiente interno da prática de planejamento das APAs 

são pontuadas. Com relação aos fatores externos, as oportunidades e as ameaças 

externas ao ambiente de planejamento das APAs são identificadas.  

Quadro 50. Matriz da análise de SWOT da prática de planejamento das 17 APAs 
avaliadas no Capítulo II. 

 
Ajuda Atrapalha 

F
at

or
es

 i
n

te
rn

os
 

Forças Fraquezas 

1 
Articulação dos planos de manejo 
com os planos diretores; 

1 
Falta de articulação com outros os 
PPPs; 

2 
Favorece a participação popular por 
meio dos conselhos gestores; 

2 
Pouca transparência no processo 
de participação popular; 

3 
Elaboração de planos de manejo 
participativos; 

3 
Sem monitoramento das ações de 
manejo; 

4 
Emissão de pareceres de 
licenciamento para atividades com 
potencial impacto; 

4 Sem gestão adaptativa; 

5 Zoneamento da APA; 5 
Falta de revisões periódicas e 
sistemáticas; 

6 
Fiscalização e controle dos 
empreendimentos com impacto 
ambiental na APA. 

6 Falta de uma visão a longo prazo; 

 

  
7 

Diagnósticos com pouca utilidade 
prática; 

  

  

8 
Baixo percentual de execução dos 
planos de manejo; 

  9 
Planos de manejo sem diretrizes 
claras para o manejo das APAs; 

  

  

10 
Planos de manejo com pouca ou 
nenhuma utilização no dia a dia 
da gestão; 

  11 
Falta de equipe para a gestão da 
APA; 

   12 
Falta de monitoramento dos 
recursos naturais; 

   13 
Programas de manejo mal 
estruturados; 
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Quadro 50. Matriz da análise de SWOT da prática de planejamento das 17 APAs 
avaliadas no Capítulo II (continuação). 

Ajuda Atrapalha 

Forças Fraquezas 
F

at
or

es
 i

n
te

rn
os

 (
co

n
ti

n
u

aç
ão

)    14 
Ações de manejo incompatíveis com 
a realidade da gestão; 

   15 

Ações executadas com pouco 
planejamento e coordenação, sendo 
executadas de forma dispersa sem 
orientação para alcançar os objetivos 
dos planos de manejo; 

   16 
Desconsideração dos fatores sociais 
e econômicos no planejamento; 

    17 
Falta de planejamento para 
implementação dos planos de 
manejo. 

F
at

or
es

 e
xt

er
n

os
 

Oportunidades Ameaças 

1 Fazer parte de um conjunto de UCs;  1 UCs desarticuladas; 

2 
Estabelecimento de funções específicas 
para a APA dentro do conjunto de UCs; 

2 
Isolamento da APA com relação as 
outras UCs; 

3 

Inclusão de empreendimentos já 
existentes com impactos ambientais nos 
limites da APA (monitorar e fiscalizar 
os impactos). 

3 
Desconsideração dos fatores sociais 
e econômicos; 

4 
Considerar os fatores sociais e 
econômicos; 

4 Inclusão de áreas urbanas na APA; 

5 
Articulação com as prefeituras e outros 
setores atuantes na região da APA; 

5 
Inclusão de áreas de 
desenvolvimento industrial; 

6 
Conselho gestor atuante e envolvido na 
gestão; 

6 
Falta de conciliação entre os 
objetivos dos PPPs, os objetivos e o 
diagnóstico dos planos de manejo; 

7 
Responsabilidade e envolvimento da 
população local na proteção dos recursos 
naturais; 

7 
Conselho gestor pouco envolvido na 
gestão; 

8 
Envolvimento da população no processo 
de elaboração do plano de manejo; 

8 
Pouco envolvimento da população 
no processo de elaboração dos 
planos de manejo; 

9 

Capacidade de aproveitar as conjunturas 
favoráveis para alcançar os objetivos do 
plano de manejo (mesmo que 
determinadas ações não sejam previstas 
pelo plano de manejo atual); 

9 
Pressões ligadas ao crescimento 
econômico. 

10 
Inserir a variável ambiental no 
planejamento do uso do solo;   
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Quadro 50. Matriz da análise de SWOT da prática de planejamento das 17 APAs 
avaliadas no Capítulo II (continuação). 

Ajuda Atrapalha 

Oportunidades Ameaças 
F

at
or

es
 e

xt
er

n
os

 (
co

n
ti

n
u

aç
ão

) 

11 
Articulação com instrumentos econômicos 
(ex.: ICMS Ecológico);   

  

12 
Condicionantes do Licenciamento 
ambiental; 

 
 

13 Recursos provenientes de Compensações;     

14 

Articulação com proprietários das terras 
(criação de RPPN, criação de condomínios 
de Reservas Legais, criação de Cotas de 
Reservas Ambientais entre outras 
possibilidades); 

    

15 
Possibilidade de incentivar modelos 
sustentáveis de desenvolvimento (Ex.: 
agricultura orgânica, agroecologia e outros);   

  

16 
Criação de um banco de dados ambiental 
(Sistemas de Informações Geográficas);   

  

17 

A articulação entre o ambiental, o social e o 
econômico no planejamento do uso do solo 
das APAs pode auxiliar a compatibilizar o 
desenvolvimento econômico-social com a 
preservação da qualidade do meio ambiente.    

  

O cenário geral da análise de SWOT possibilita identificar estratégias, de como: 

as oportunidades podem favorecer o planejamento das APAs; como as forças auxiliam 

no aproveitamento destas oportunidades e/ou em conter as ameaças; compreender os 

pontos fracos do planejamento das APAs, ou seja, as fraquezas internas, que podem 

dificultar o aproveitamento das oportunidades ou ampliar as ameaças; e por fim 

verificar quais são as variáveis externas (as ameaças) que podem prejudicar o 

planejamento das APAs. 

Com base nestas informações, os fatores internos (forças e fraquezas) são 

cruzados com os fatores externos (oportunidades e ameaças). Na a análise do 

cruzamento dos fatores internos e externos, as contribuições da AAE para os planos de 

manejo das áreas protegidas da categoria V (capítulo I) são resgatadas no intuito de 

compreender como estas contribuições podem influenciar o cenário atual do 

planejamento das APAs avaliadas. Sendo assim, a partir do cruzamento dos fatores 

internos com os externos, quatro situações são análise, sendo estas: 
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1. Forças x Oportunidades – estes fatores são combinados e é verificado 

como as oportunidades podem potencializar as forças e de que maneira a 

AAE pode contribuir nesta perspectiva (Quadro 51); 

2. Forças x Ameaças – na combinação destes fatores são identificadas como 

as forças podem minimizar as ameaças e como a AAE pode contribuir 

com isto (Quadro 52); 

3. Fraquezas x Oportunidades – a partir deste cruzamento são analisadas 

como as fraquezas podem ser minimizadas com as oportunidades e de 

que maneira a AAE pode contribuir (Quadro 53); 

4. Fraquezas x Ameaças – a análise desta combinação é direcionada para 

compreender de que maneira a AAE pode minimizar estas perdas 

(Quadro 54). 

A seguir os resultados da análise destas 4 situações são apresentados. 
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Quadro 51. Cruzamento dos fatores relacionados às Forças e as Oportunidades com a análise das contribuições da AAE. 

Forças Oportunidades 
Como as oportunidades podem potencializar as forças e de que maneira a AAE pode 

contribuir?  

Articulação dos planos de 
manejo com os planos 
diretores. 

Capacidade de aproveitar as 
conjunturas favoráveis para 
alcançar os objetivos do plano 
de manejo (mesmo que 
determinadas ações não sejam 
previstas pelo plano de manejo 
atual). 

A possibilidade de articulação com os outros setores que atuam na área protegida pode auxiliar 
na solução de conflitos entre os setores e a unir forças para alcançar objetivos ambientais, 
sociais e econômicos comuns aos setores atuantes na área da APA. 
A AAE pode contribuir com informações da avaliação da articulação entre as ações estratégicas. 
Com base nestas informações da AAE, a equipe da APA tem subsídios para discutir com os 
outros setores os conflitos existentes e buscar alternativas para solucionar e/ou minimizar tais 
conflitos. Em alguns casos, quando a AAE evidenciar o compartilhamento entre os objetivos 
das ações estratégicas. Com isso, ações podem ser realizadas em conjunto com os setores e 
evitar ações e esforços duplicados. 

Articulação com as prefeituras e 
outros setores atuantes na região 
da APA.   

Considerar os fatores sociais e 
econômicos.   

A partir da articulação do plano de manejo com os planos diretores e outras ações estratégicas, 
questões relacionadas a fatores sociais e econômicos podem ser discutidas no âmbito dos planos 
de manejo das APAs. Com isso, a compatibilização entre fatores sociais e econômicos com as 
questões ambientais das APAs pode ser discutida. Esta compatibilização entre questões sociais, 
econômicas e ambientais é um ponto chave para a gestão das APAs. 
A AAE promove a observação e a avaliação das questões relacionadas às dimensões ambientais, 
sociais e econômicas. A partir da integração das informações referentes a estas dimensões, a 
AAE avalia como os objetivos e as ações dos planos de manejo podem impactar de maneira 
positiva ou negativa as três dimensões da sustentabilidade. Com base nestas avaliações, ações 
são propostas tanto para evitar e mitigar os impactos negativos como para otimizar os impactos 
positivos. 

A articulação entre o ambiental, 
o social e o econômico no 
planejamento do uso do solo das 
APAs pode auxiliar a 
compatibilizar o 
desenvolvimento econômico e 
social com a preservação da 
qualidade do meio ambiente. 
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Quadro 51. Cruzamento dos fatores relacionados às Forças e as Oportunidades com a análise das contribuições da AAE (continuação). 

Forças Oportunidades 
Como as oportunidades podem potencializar as forças e de que maneira a AAE pode 

contribuir?  

Articulação dos planos de 
manejo com os planos 
diretores (continuação). 

Inserir a variável ambiental no 
planejamento do uso do solo. 

Assim como a articulação dos planos de manejo com os outros setores favorece a observação de 
questões sociais e econômicas pelos planos de manejo, o contrário também pode ocorrer, ou 
seja, a observação das questões ambientais trazidas pelos planos de manejo das APAs para os 
outros setores. 
A AAE por meio da articulação com as outras ações estratégicas e de toda a avaliação do plano 
de manejo fornece subsídios para inserir a variável ambiental em outras ações. 

Possibilidade de incentivar 
modelos sustentáveis de 
desenvolvimento (Ex.: 
agricultura orgânica, 
agroecologia e outros). 

A categoria da APA é compreendida como um modelo de gestão ambiental do território. 
Portanto, o incentivo de modelos sustentáveis de desenvolvimento na APA é importante para 
criar exemplos e mostrar para a sociedade que é possível se desenvolver economicamente com 
sustentabilidade. 
A AAE auxilia no contexto da compatibilização entre as três dimensões da sustentabilidade. 

Estabelecimento de funções 
específicas para a APA dentro 
do conjunto de UC.  

As APAs, geralmente, têm grandes extensões territoriais e abrangem na maior parte do território 
propriedades privadas. Por meio da articulação do plano de manejo com outras ações 
estratégicas que influenciam no planejamento do território, a variável ambiental passa a ser 
observada por estes outros instrumentos de gestão. Com isso, os planos de manejo das APAs 
podem ajudar a minimizar as pressões e as ameaças no entorno das unidades de conservação de 
proteção integral. 
A AAE contribui com informações sobre a articulação dos planos de manejo com as ações 
estratégicas e auxilia a identificar tendências e problemas para que ações sejam priorizadas para 
evitar impactos negativos no estoque ambiental. Caso a gestão da APA ocorra dentro de um 
conjunto de UCs e a APA apresente um objetivo específico dentro deste, a AAE será, 
consequentemente, direcionada a avaliar este objetivo e favorecer o conjunto de UCs. 
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Quadro 51. Cruzamento dos fatores relacionados às Forças e as Oportunidades com a análise das contribuições da AAE (continuação). 

Forças Oportunidades 
Como as oportunidades podem potencializar as forças e de que maneira a AAE pode 

contribuir?  

Articulação dos planos de 
manejo com os planos 
diretores (continuação). 

Articulação com instrumentos 
econômicos (Ex.: ICMS 
Ecológico). 

Os instrumentos econômicos como, por exemplo o ICMS Ecológico, podem ser utilizados como 
argumentos para a realização de parcerias com as prefeituras e promover ações em prol dos 
objetivos dos planos de manejo. 
A AAE pode auxiliar na avaliação e na priorização das ações a serem implementadas para 
alcançar os objetivos dos planos de manejo. 

Favorece a participação 
popular por meio dos 
conselhos gestores;       
Elaboração de planos de 
manejo participativos. 

Conselho gestor atuante e 
envolvido na gestão. 

Um conselho gestor atuante e envolvido com as questões da APA fortalece a participação social 
e promove parcerias para alcançar os objetivos da APA. 
A AAE tem como premissa a participação pública no processo de tomada de decisão para 
discutir com a população, ainda nos estágios iniciais de elaboração do plano de manejo, se as 
aspirações da comunidade vão de encontro com os objetivos do plano de manejo. Além de 
promover a participação durante a elaboração do plano de manejo, a AAE favorece a 
transparência no processo de tomada de decisão e informa a quem participou como as referidas 
sugestões foram ou não inseridas no desenho final do plano de manejo. Esta prestação de 
informações fortalece a participação popular, e como consequência, pode promover um maior 
envolvimento e responsabilidade da população local na proteção dos recursos naturais. 

Envolvimento da população no 
processo de elaboração do plano 
de manejo. 

Responsabilidade e 
envolvimento da população 
local na proteção dos recursos 
naturais. 

 

 



300 

Quadro 51. Cruzamento dos fatores relacionados às Forças e as Oportunidades com a análise das contribuições da AAE (continuação). 

Forças Oportunidades 
Como as oportunidades podem potencializar as forças e de que maneira a AAE pode 

contribuir?  

Emissão de pareceres de 
licenciamento para 
atividades com potencial 
impacto. 

Inclusão de empreendimentos já 
existentes com impactos 
ambientais dos limites da APA 
(monitorar e fiscalizar os 
impactos). 

Empreendimentos com potencial de significativos impactos ambientais a serem instalados na 
área da APA, deverão ter a autorização da administração da APA para emissão das licenças 
ambientais. Por meio do procedimento administrativo do licenciamento, a administração da 
APA poderá propor condicionantes ambientais às licenças, no intuito de conservar os recursos 
naturais em detrimento da atividade impactante. A instalação de empreendimentos pode gerar 
recursos de compensação, os quais podem ser utilizados pela administração da APA para a 
implementação das ações previstas no plano de manejo. No caso da inclusão de 
empreendimento com potencial impacto ambiental já existente dentro dos limites da APA, cria-
se um cuidado a mais com relação às questões ambientais, no sentido que a administração da 
APA deverá fiscalizar e monitorar o empreendimento. 
Neste contexto de empreendimentos, a AAE por meio da avaliação de impactos desde os níveis 
mais altos de tomada de decisão fortalece as decisões relacionadas aos EIAs, o que pode 
contribuir para a definição das condicionantes ambientais e orientar a necessidade de futuros 
empreendimentos na região da APA. 

Condicionantes do 
licenciamento ambiental. 

Recursos provenientes de 
Compensações. 

Zoneamento da APA. 

Articulação com proprietários 
das terras (criação de RPPN, 
criação de condomínios de 
Reservas Legais, criação de 
Cotas Reservas ambientais entre 
outras possibilidades). 

O zoneamento da APA pode ser articulado e compatibilizado com outras ações estratégicas e 
que influenciam a área da APA e com os interesses dos proprietários privados para promover a 
criação de condomínios de Reservas Legais com critérios ambientais e incentivar a criação de 
RPPNs.  
 As mesmas oportunidades 

consideradas para a força 
"Articulação dos planos de 
manejo com os planos 
diretores." 
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Quadro 51. Cruzamento dos fatores relacionados às Forças e as Oportunidades com a análise das contribuições da AAE (continuação). 

Forças Oportunidades 
Como as oportunidades podem potencializar as forças e de que maneira a AAE pode 

contribuir?  

Zoneamento da APA 
(continuação). 

Criação de banco de dados 
Ambiental (Sistemas de 
Informações geográficas). 

Para o estabelecimento do zoneamento um banco de dados é criado, este banco de dados pode 
ser vinculado ao banco de dados da AAE para avaliar o estoque ambiental da APA e gerar 
informações sobre como as ações do plano de manejo estão interferindo no estoque ambiental. 

Fiscalizar e controlar os 
empreendimentos com 
impacto ambiental na 
APA. 

Criação de um banco de dados 
ambiental (Sistemas de 
Informações geográficas). A geração de informação é um ponto essencial para fiscalizar e controlar os empreendimentos 

com impacto ambiental dentro dos limites das APAs. Caso a APA tenha uma gestão integrada 
com outras UCs, as ações de controle e fiscalização tomam uma dimensão maior devido ao 
aumento da disponibilidade de recursos. 
Neste caso, a AAE contribui com o fornecimento de informações sobre o estoque ambiental e 
promove um feedback para as ações de controle e fiscalização dos empreendimentos com 
impacto ambiental. 

Fazer parte de um conjunto de 
UCs.  

Inclusão de empreendimentos já 
existentes com impactos 
ambientais nos limites da APA 
(monitorar e fiscalizar os 
impactos). 
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Quadro 52. Cruzamento dos fatores relacionados às Forças e as Ameaças com a análise das contribuições da AAE. 

Forças Ameaças Como as forças podem minimizar as ameaças e como a AAE pode contribuir? 

Articulação dos planos de 
manejo com os planos 
diretores;                                              
Zoneamento da APA. 

Inclusão de áreas de 
desenvolvimento 
industrial. 

A inclusão de áreas urbanas e industriais nos limites das APAs não é recomendável, pois não compete 
à gestão territorial da APA regulamentar as áreas urbanas e zonas industriais. Contudo, no caso das 
APAs que incorporam estes tipos de desenvolvimento em seus limites, por meio da articulação com 
outros PPPs (ações estratégicas) pode-se chegar a um consenso dos objetivos de desenvolvimento 
com os objetivos dos planos de manejo das APAs em consonância com o diagnóstico (estoque 
ambiental) das APAs. Os resultados destes acordos entre os PPPs podem refletir no zoneamento da 
APA. 
Na perspectiva da AAE, os conflitos entre os PPPs são identificados. Com base nesta análise, ações 
podem ser direcionadas para amenizar os conflitos com a observação dos objetivos e da base de dados 
da AAE. 

Inclusão de áreas urbanas 
na APA. 

Falta de conciliação 
entre os objetivos dos 
PPPs os objetivos e o 
diagnóstico dos planos 
de manejo. O isolamento da APA e a falta de articulação entre as UCs enfraquecem a perspectiva de um sistema 

de UCs na paisagem. O zoneamento da APA e a articulação com outros PPPs são ferramentas 
importantes que podem favorecer uma paisagem com maior conectividade entre os fragmentos de 
vegetação existentes com as outras UCs. 
A AAE além de contribui para a resolução dos conflitos dos PPPs com os planos de manejo, esta 
fornece informações por meio da base de dados sobre a situação ambiental da APA. Com estas 
informações, alternativas podem ser avaliadas para que ações sejam priorizadas, além de favorecer a 
conectividade da paisagem com outras UCs ou com outros fragmentos isolados.  

UCs desarticuladas. 

Isolamento da APA com 
relação às outras UCs. 
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Quadro 52. Cruzamento dos fatores relacionados às Forças e as Ameaças com a análise das contribuições da AAE (continuação). 

Forças Ameaças Como as forças podem minimizar as ameaças e como a AAE pode contribuir? 

Favorece a participação 
popular por meio dos 
conselhos gestores;                                         
Elaboração de planos de 
manejo participativos. 

Conselho gestor pouco 
envolvido da gestão. 

Na forma como a gestão das APAs é estruturada, há uma tendência de que a participação pública seja 
favorecida por meio dos conselhos gestores e por modelos de elaboração de planos de manejo 
participativos. Contudo, a prática ainda apresenta conselhos gestores pouco participativos e com pouco 
envolvimento da população local no processo de elaboração dos planos de manejo. 
As questões que envolvem a participação pública nos processos decisórios são complexas. Apesar disso, 
a AAE traz ferramentas com potencial para contribuir e incentivar a participação popular, que são a 
transparência no processo decisório e as respostas sobre como as sugestões da participação pública 
foram ou não inseridas no processo. A partir disso, é possível mostrar para quem participou que as 
respectivas contribuições são importantes e, portanto, o esforço da participação “valeu à pena”. 

Pouco envolvimento da 
população no processo de 
elaboração dos planos de 
manejo. 

Emissão de pareceres de 
licenciamento para 
atividades com potencial 
impacto;                                   
Fiscalizar e controlar os 
empreendimentos com 
impacto ambiental na 
APA. 

Pressões ligadas ao 
crescimento econômico; 
Desconsideração dos 
fatores sociais e 
econômicos. 

As APAs, devido ao território ser na maior parte coberto por terras privadas, apresentam pressões 
ligadas ao setor econômico. Uma forma de compatibilizar o crescimento econômico com as questões 
ambientais é por meio do licenciamento ambiental e do controle dos empreendimentos com potencial 
impacto ambiental. Contudo, inserir questões ambientais somente no processo de licenciamento, sugere 
que as alterações para as melhorias ambientais estão restritas a soluções paliativas e/ou de mitigação e de 
controle de poluição. Portanto, poucas modificações poderão ser feitas no sentido de evitar e/ou reduzir 
os impactos ambientais. 
A AAE tem como premissa a inserção da variável ambiental desde os níveis mais altos de tomada de 
decisão. Nesta perspectiva, ações ambientais no nível estratégico apresentam maior potencial em 
trabalhar com as possibilidades de evitar e reduzir impactos, saindo da escala pontual do licenciamento 
ambiental para uma análise mais ampla e estratégica. Entretanto, como a AAE não é regulamentada no 
Brasil, os PPPs que influenciam a área da APA não apresentam uma visão ambiental. Caso os planos de 
manejo sejam submetidos a uma AAE, estes serão articulados com os outros PPPs, o que representa uma 
oportunidade destes outros PPPs observarem questões ambientais pontuados pelos planos de manejo.  
Por outro lado, os planos de manejo também deverão observar as questões econômicas e sociais trazidas 
por estes outros PPPs. Esta articulação permite a compatibilização entre o setor econômico e o 
ambiental. Além disso, os objetivos da AAE devem ponderar os três pilares da sustentabilidade (social, 
econômico e ambiental). Assim, quando as ações dos planos de manejo forem avaliadas pelos objetivos 
da AAE não só aspectos ambientais serão avaliados, mas também, os sociais e os econômicos. Dentro 
desta perspectiva, as questões sociais, econômicas e ambientais são percebidas de maneira integrada 
onde uma contribui com a outra. Esta visão pode fazer com que as pressões econômicas sejam 
minimizadas. 
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Quadro 53. Cruzamento dos fatores relacionados às Fraquezas e as Oportunidades com a análise das contribuições da AAE. 

Fraquezas Oportunidades 
Como minimizar as fraquezas com as oportunidades e de que maneira a AAE pode 

contribuir?  

Falta de articulação com 
outros PPPs;                         
Desconsideração dos 
fatores sociais e 
econômicos no 
planejamento. 

Articulação com as prefeituras e 
outros setores atuantes na região da 
APA. 

A gestão e o planejamento das APAs interagem com a gestão dos municípios e com outros 
programas ou planos de desenvolvimento regional. Portanto, a falta de articulação com os PPPs e 
a desconsideração de fatores sociais e econômicos por parte do planejamento da APA pode 
ocasionar em conflitos de interesses e, como consequência, dificultar o alcance dos objetivos dos 
planos de manejo. 
 A gestão das APAs apresenta influência sobre o uso e ocupação do solo. Contudo, a área de 
atuação das APAs muitas vezes envolve prefeituras e outros setores, que também influenciam no 
uso e ocupação do solo. Assim, verifica-se que no ambiente das APAs há uma sobreposição de 
instrumentos e de instituições de gestão. Para tanto, a articulação com os PPPs e a consideração 
de fatores sociais, econômicos e ambientais não é uma opção, mas uma necessidade.  
Esta articulação com diferentes instituições pode ser promovida por meio do conselho gestor da 
APA. Com as instituições articuladas e os objetivos compatibilizados, ações podem ser 
incentivadas para fortalecer modelos sustentáveis de desenvolvimento. Para que a gestão entre 
diferentes instituições seja fortalecida, é preciso ter transparência nos processos de tomada de 
decisão.  
Além disso, outro ponto importante a ser ressaltado é o envolvimento e uma maior atuação da 
população na gestão da APA e dos recursos naturais. O envolvimento da população, prefeituras e 
outros setores promovem parcerias, onde objetivos em comum podem ser planejados e 
executados. 
A AAE vem a contribuir na articulação dos PPPs com os objetivos do plano de manejo. Esta 
articulação auxilia na identificação de conflitos e na compatibilização dos objetivos ambientais, 
sociais e econômicos. Outro aspecto que a AAE agrega é no fortalecimento da participação 
pública e de outros atores no processo de tomada de decisão. Além disso, a AAE promove maior 
transparência ao processo de elaboração dos planos de manejo por meio da publicação do 
relatório ambiental. O relatório ambiental descreve como ocorreu o processo de avaliação do 
plano de manejo e relata como as decisões foram tomadas e como as sugestões da participação 
pública e de outros atores foram levadas ou não em consideração. A transparência das 
decisões fortalece a participação. 

A articulação entre o ambiental, o 
social e o econômico no 
planejamento do uso do solo das 
APAs pode auxiliar a compatibilizar 
o desenvolvimento econômico-
social com a preservação da 
qualidade do meio ambiente.  

Inserir a variável ambiental no 
planejamento do uso do solo.    

Considerar os fatores sociais e 
econômicos. 

Possibilidade de incentivar modelos 
sustentáveis de desenvolvimento 
(Ex.: agricultura orgânica, 
agroecologia e outros). 

Pouca transparência no 
processo de 
participação.  

Conselho gestor atuante e envolvido 
na gestão. 

Responsabilidade e envolvimento da 
população local na proteção dos 
recursos naturais. 

Envolvimento da população no 
processo de elaboração do plano de 
manejo. 
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Quadro 53. Cruzamento dos fatores relacionados às Fraquezas e as Oportunidades com a análise das contribuições da AAE (continuação). 

Fraquezas Oportunidades 
Como minimizar as fraquezas com as oportunidades e de que maneira a AAE pode 

contribuir?  

Sem monitoramento das 
ações de manejo;                          
Sem gestão adaptativa;      
Falta de revisões 
periódicas e 
sistemáticas;                      
Falta de monitoramento 
dos recursos naturais;          
Diagnósticos com pouca 
utilidade prática;                   
Planos de manejo com 
pouca ou nenhuma 
utilização no dia a dia da 
gestão;                           
Falta de equipe para a 
gestão da APA. 

Criação de um banco de dados 
ambiental (Sistemas de Informações 
geográficas).                           

As fraquezas relacionadas ao monitoramento, gestão adaptativa e revisões periódicas e 
sistemáticas têm sido justificadas pela falta de recursos financeiros. Contudo, partes destas 
deficiências podem ser trabalhadas por meio de recursos provenientes da compensação, 
condicionantes do licenciamento ambiental e de instrumentos econômicos. A partir destes 
recursos, esforços podem ser direcionados para minimizar estas fraquezas. 
A criação de um banco de dados ambiental (SIG) é uma ferramenta de análise ambiental que 
contribui tanto para o monitoramento ambiental como para as decisões. Com uma base de dados 
ambiental é possível promover a articulação com os proprietários das terras para fazer com que a 
paisagem da APA favoreça a conservação da biodiversidade (exemplo: criação de condomínio de 
Reserva Legal e RPPNs). Todas estas informações auxiliam na atualização do diagnóstico e, 
como consequência, se apresentará com maior utilidade para prática da gestão. 
Neste contexto, os objetivos e a base de dados da AAE monitoram e avaliam as ações do plano de 
manejo. Como resultado disso, é verificado como estas ações impactam o estoque ambiental. O 
feedback desta avaliação e monitoramento auxilia tanto a gestão adaptativa como as revisões 
periódicas e sistemáticas. Além disso, estas informações promovidas pelo monitoramento 
alimentam o diagnóstico, tornando-o atual e uma fonte para as tomadas de decisão requeridas no 
dia a dia da gestão.   

Condicionantes do Licenciamento 
ambiental.     

Recursos provenientes de 
Compensações. 

Articulação com instrumentos 
econômicos (Ex.: ICMS Ecológico). 

Articulação com proprietários das 
terras (criação de RPPN, criação de 
condomínios de Reservas Legais, 
criação de Cotas Reservas 
ambientais entre outras 
possibilidades). 

Capacidade de aproveitar as 
conjunturas favoráveis para alcançar 
os objetivos do plano de manejo 
(mesmo que determinadas ações não 
sejam previstas pelo plano de 
manejo atual). 
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Quadro 53. Cruzamento dos fatores relacionados às Fraquezas e as Oportunidades com a análise das contribuições da AAE (continuação). 

Fraquezas Oportunidades 
Como minimizar as fraquezas com as oportunidades e de que maneira a AAE pode 

contribuir?  

Falta de uma visão a longo 
prazo. 

Fazer parte de um conjunto de 
UCs.                

Os planos de manejo devem estipular objetivos a serem alcançados. A IUCN sugere que estes 
objetivos sejam determinados no tempo, no sentido que, os planos de manejo devem ter objetivos de 
curto, médio e longo prazo. Os objetivos de longo prazo podem ser definidos por meio de uma visão, 
a qual orienta todas as ações de médio e curto prazos dos planos de manejo. Assim, quando a APA 
faz parte de um conjunto de UCs e esta apresenta funções e objetivos bem definidos neste conjunto, 
a visão de longo prazo dos planos de manejo das APAs pode ser articulada para beneficiar um 
conjunto de UCs ao invés de uma única UC. 
Nesta perspectiva, a AAE promove meios para avaliar se os objetivos dos planos de manejo estão 
sendo alcançados. Com isso, orienta as ações de curto e médio prazo para alcançar a visão a longo 
prazo, com a observação dos objetivos e base de dados da AAE. 

Estabelecimento de funções 
específicas para a APA dentro 
do conjunto de UC.  

Planos de manejo sem 
diretrizes claras para o 
manejo das APAs;                          
Baixo percentual de 
execução dos planos de 
manejo;                                           
Programas de manejo mal 
estruturados;                      
Ações de manejo 
incompatíveis com a 
realidade da gestão;   
Ações executadas com pouco 
planejamento e coordenação, 
sendo executadas de forma 
dispersa sem orientação para 
alcançar os objetivos dos 
planos de manejo;                        
Falta de planejamento para 
implementação dos planos de 
manejo. 

Articulação com instrumentos 
econômicos (Ex.: ICMS 
Ecológico);                                    
Recursos provenientes de 
Compensações; 
Condicionantes do 
Licenciamento ambiental.  

As razões que envolvem estas fraquezas estão relacionadas tanto com a falta de recursos como com a 
falta de planejamento. A questão relacionada à falta de recursos pode ser minimizada com recursos 
provenientes da compensação ambiental, instrumentos econômicos, condicionantes de licenciamento 
e estabelecimento de parcerias com prefeituras, ONGs e outras instituições que atuam no território da 
APA. No que diz respeito à falta de planejamento, os planos de manejo apresentam-se como um dos 
pontos centrais desta fraqueza. Isto porque os planos de manejo apresentam pouca orientação prática 
para o dia a dia da gestão. A falta de praticidade dos planos de manejo ocasiona a baixa execução dos 
mesmos. As oportunidades que auxiliam na captação de recursos podem ajudar a minimizar esta 
fraqueza e a promover meios para que ações previstas nos planos de manejo sejam implementadas. 
Contudo, é necessário focar esforços na elaboração dos planos de manejo para que estes orientem a 
gestão das APAs e promovam ações no intuito de alcançar objetivos de curto, médio e longo prazos. 
A AAE avalia o impacto dos planos de manejo por meio de critérios definidos nos respectivos 
objetivos e base dados. Assim, a AAE avalia e informa o quão bom ou o quão ruim são os planos de 
manejo com relação aos critérios avaliados. Com base nesta avaliação, é possível prever e a avaliar 
os impactos das ações para verificar se os planos de manejo fornecem diretrizes claras para as ações 
de manejo. A partir da previsão e avaliação de impactos, propostas para evitar ou mitigar os 
impactos podem ser definidas. Contudo, é importante ressaltar que o processo de avaliação da AAE 
não termina com a finalização do documento plano de manejo. A AAE acompanha a implementação 
dos planos de manejo para monitorar os impactos previstos, as medidas mitigadoras e as 
compensatórias e para avaliar se os objetivos estipulados pelos planos de manejo estão sendo 
alcançados e como a implementação destes estão interferindo nos objetivos e na base de dados da 
AAE. 
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Quadro 53. Cruzamento dos fatores relacionados às Fraquezas e as Oportunidades com a análise das contribuições da AAE (continuação). 

Fraquezas Oportunidades 
Como minimizar as fraquezas com as oportunidades e de que maneira a AAE pode 

contribuir?  

Planos de manejo sem 
diretrizes claras para o 
manejo das APAs;                          
Baixo percentual de 
execução dos planos de 
manejo;                                           
Programas de manejo mal 
estruturados;                      
Ações de manejo 
incompatíveis com a 
realidade da gestão;   
Ações executadas com pouco 
planejamento e coordenação, 
sendo executadas de forma 
dispersa sem orientação para 
alcançar os objetivos dos 
planos de manejo;                        
Falta de planejamento para 
implementação dos planos de 
manejo. 
(Continuação) 

Articulação com instrumentos 
econômicos (Ex.: ICMS 
Ecológico);                                    
Recursos provenientes de 
Compensações; 
Condicionantes do 
Licenciamento ambiental. 
(Continuação) 

Neste processo de monitoramento da AAE, impactos inesperados podem ocorrer. Caso isso ocorra, 
medidas corretivas podem ser propostas. Com isso, os resultados do monitoramento e do follow-up 
da AAE acompanham a implementação das ações dos planos de manejo e dos fatores ambientais 
relevantes para as APAs e comunicam o desempenho ambiental dos planos de manejo. Sendo 
assim, a AAE fornece subsídios para trabalhar as fraquezas encontradas nas práticas avaliadas da 
implementação dos planos de manejo. 
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Quadro 54. Cruzamento dos fatores relacionados às Fraquezas e as Ameaças com a análise das contribuições da AAE para minimizar estas 
perdas. 

Fraquezas Ameaças Qual seria a estratégia da AAE para minimizar estas perdas?  

Falta de articulação com outros os 
PPPs;                                             
Desconsideração dos fatores sociais 
e econômicos no planejamento. 

Falta conciliação entre os 
objetivos dos PPPs e os 
objetivos e o diagnóstico do 
plano de manejo. 

A AAE faz a articulação dos objetivos dos planos de manejo com outros PPPs, caso 
conflitos sejam identificados, medidas para minimizá-los podem ser discutidas e 
implementadas. Esta articulação com outros PPPs também podem ser avaliadas contra a 
base de dados da AAE para verificar possíveis interferências no estoque ambiental. 
Os objetivos e indicadores da AAE incluem questões ambientais, sociais e econômicas, 
o que auxilia a promover a consideração dos fatores sociais e econômicos no 
planejamento das APAs. 

Pouca transparência no processo de 
participação popular. 

Conselho gestor pouco 
envolvido da gestão. 

A AAE promove a participação pública no processo de tomada de decisão durante a 
elaboração dos planos de manejo. Com isso, favorece a transparência sobre o que foi 
considerado para definir os objetivos e as ações dos planos de manejo. A partir dos 
relatórios ambientais, informações sobre o processo de avaliação das propostas contidas 
nos planos de manejo são disponibilizadas para consulta pública. Entretanto, é preciso 
destacar que estes elementos da AAE não garantem a efetiva participação pública no 
processo de elaboração dos planos de manejo, bem como um maior envolvimento do 
conselho gestor. Contudo, a perspectiva de participação que a AAE traz é com o foco no 
processo de tomada de decisão. Esta nova percepção pode fazer com haja um maior 
interesse de participação. Outro aspecto trazido pela AAE são as questões relacionadas à 
transparência do processo e um retorno sobre como as sugestões do público foram ou 
não incorporadas no desenho final dos planos de manejo. Assim, apesar da AAE não 
garantir uma maior participação pública, esta favorece a transparência do processo de 
tomada de decisão e do processo de participação, fatores estes que promovem uma 
resposta a quem participou de que seu esforço de participação “valeu a pena”. O “valer a 
pena” é o que fortalece a participação pública. 

Pouco envolvimento da 
população no processo de 
elaboração dos planos de 
manejo. 
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Quadro 54. Cruzamento dos fatores relacionados às Fraquezas e as Ameaças com a análise das contribuições da AAE para minimizar estas 
perdas (continuação). 

Fraquezas Ameaças Qual seria a estratégia da AAE para minimizar estas perdas?  

Sem monitoramento das ações de manejo;                                        
Sem gestão adaptativa;                        
Falta de revisões periódicas e 
sistemáticas;                                        
Falta de monitoramento dos recursos 
naturais;                                           
Diagnósticos com pouca utilidade prática;                                               
Planos de manejo com pouca ou nenhuma 
utilização no dia a dia da gestão;                                       
Falta de equipe para a gestão da APA;                                                  
Planos de manejo sem diretrizes claras 
para o manejo das APAs;                                 
Baixo percentual de execução dos planos 
de manejo;                                           
Programas de manejo mal estruturados;                            
Ações de manejo incompatíveis com a 
realidade da gestão;                           
Ações executadas com pouco 
planejamento e coordenação, sendo 
executadas de forma dispersa sem 
orientação para alcançar os objetivos dos 
planos de manejo;                                 
Falta de planejamento para 
implementação dos planos de manejo. 

Inclusão de áreas 
urbanas na APA. 

Com relação às fraquezas relacionadas ao monitoramento, a gestão adaptativa e às revisões 
periódicas, o monitoramento e o follow-up da AAE são responsáveis por acompanhar a 
implementação das ações dos planos de manejo e a identificar os impactos provenientes 
destas, no sentido de verificar se a implementação das ações obtiveram os resultados 
esperados ou se impactos inesperados ocorreram. A base de dados e os objetivos da AAE 
são a base para este monitoramento. Portanto, quando a AAE monitora as ações dos planos 
de manejo, estas são monitoradas com base tanto nos objetivos e na base de dados propostos 
pela AAE. Sendo assim, a partir do resultado do monitoramento e follow-up da AAE, uma 
base é estabelecida para uma gestão adaptativa e para revisões periódicas.  
Estas etapas referentes à implementação do processo de planejamento fazem parte de um 
ciclo de planejamento, onde este começa com a formulação do plano de manejo, mas não é 
finalizado com a proposta de um documento. À medida que os planos de manejo são 
implementados, novas situações podem surgir. Caso mudanças quando sejam identificadas 
pelo monitoramento, novas medidas podem ser propostas como uma resposta às novas 
situações que, por sua vez, levam a uma gestão adaptativa. Esta dinâmica de planejamento 
auxilia: a alimentar os dados para o diagnóstico, tornando-os mais atuais e com maior 
chance de serem de utilidade prática; a identificar programas mal estruturados e ações 
incompatíveis com a realidade. O fato de identificar as deficiências dos planos de manejo e a 
possibilidade de poder trabalhar estas falhas, tem como provável consequência um melhor 
desempenho na execução dos planos de manejo.  
Esta percepção de ciclo de planejamento não é algo intrínseco a AAE. Contudo, quando a 
AAE faz parte do ciclo de planejamento das APAs, o monitoramento, a gestão adaptativa e 
as revisões ganham a perspectiva de uma avaliação, onde a implementação das ações dos 
planos de manejo é avaliada com relação aos objetivos e a base de dados da AAE, ou seja, 
com a observação da qualidade ambiental e também de aspectos sociais e econômicos. 
Assim, a AAE auxilia a identificar e a compatibilizar as ameaças ligadas às pressões 
econômicas.  

Inclusão de áreas de 
desenvolvimento 
industrial. 

Pressões ligadas ao 
crescimento econômico. 
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Quadro 54. Cruzamento dos fatores relacionados às Fraquezas e as Ameaças com a análise das contribuições da AAE para minimizar estas 
perdas (continuação). 

Fraquezas Ameaças Qual seria a estratégia da AAE para minimizar estas perdas?  

Falta de uma visão a longo prazo. 

UCs desarticuladas. 

A AAE pode contribuir na articulação entre as UCs na medida em que esta contrapõe os 
objetivos dos planos de manejo das APAs com outros PPPs. Assim, caso sejam observadas 
outras UCs na área das APAs, os objetivos destas serão testados contra os objetivos dos 
planos de manejo das APAs. Com a identificação de objetivos convergentes entre as UCs, 
oportunidades de parcerias podem ser avaliadas. Com isso, estas UCs deixam de ser 
percebidas como pontos isolados na paisagem e podem cooperar uma com a outra em prol 
da conservação da biodiversidade. Contudo, a AAE não propõe que uma ação estratégica 
tenha uma visão de longo prazo, a necessidade desta percepção de planejamento em um 
espaço temporal maior pode vir ou não com a construção cenários futuros na AAE. 

Isolamento da APA 
com relação às outras 
UCs. 
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3. Diretrizes e procedimentos para elaboração de planos de 

manejo de Áreas de Proteção Ambiental 

As diretrizes e os procedimentos para a elaboração de planos de manejo de 

Áreas de Proteção Ambiental é realizada a partir dos resultados obtidos Capítulos I e II.  

Sendo assim, um dos aspectos evidenciados por esta pesquisa é a contribuição da 

AAE tanto para a elaboração dos planos de manejo das APAs como para o processo de 

planejamento das mesmas. Portanto, considerando estes resultados, as diretrizes e os 

procedimentos aqui apresentados trazem em seu arcabouço teórico-conceitual a 

abordagem da AAE como a principal condutora na elaboração dos planos de manejo. 

No que diz respeito à abordagem da AAE, a Diretiva Europeia (2001/42/CE), o 

Protocolo da UNECE e as orientações de Therivel (2004) são as principais referências. 

Com relação aos requisitos para a elaboração dos planos de manejo das APAs, é 

utilizado o guia da IUCN: Management Guidelines for IUCN Category V Protected 

Areas Protected Landscapes/Seascapes. Além das orientações da IUCN, o livro 

Managing Protected Areas: A global Guide (LOCKWOOD, WORBOYS, KOTHARI, 

2006) também é utilizado como base para a definição das diretrizes e procedimentos 

para elaboração dos planos de manejo.     

Sendo assim, a diretrizes e os procedimentos para a elaboração dos planos de 

manejo das APAs são apresentados com a seguinte estrutura:  

 Considerações iniciais para o processo de elaboração do plano de manejo 

das APAs; 

 Formulação dos objetivos dos planos de manejo; 

 Formulação dos objetivos e indicadores da AAE; 

 Base de dados da AAE, identificação de problemas e articulação com 

outras ações estratégicas; 

 Identificação das alternativas para alcançar os objetivos do plano de 

manejo e para resolver os problemas identificados; 

 Identificação das alternativas mais sustentáveis; 

 Relatório de Scoping e consulta às autoridades e ao público; 

 Previsão e Avaliação de Impactos das alternativas selecionadas; 
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 Escolha da melhor alternativa e descrição das ações de maneira mais 

detalhada; 

 Mitigação de Impactos da alternativa escolhida; 

 Redefinir a alternativa escolhida; 

 Publicação do Relatório Ambiental e do Plano de Manejo da APA; 

 Decisão Formal / Divulgação do Plano de Manejo aprovado; 

 Implementação e monitoramento do Plano de Manejo; 

 Monitoramento dos impactos do Plano de Manejo; 

 Revisão / Follow-up. 

3.1. Considerações iniciais ao processo de elaboração do plano de 

manejo 

1. Criação da APA e definição da função da APA dentro do mosaico de UCs 

Caso a APA esteja em processo de criação é importante que esta seja 

compreendida dentro de um conjunto de UCs, com categorias de manejo diferentes, no 

intuito de fazer com que a APA desempenhe funções que contribuam para o mosaico de 

UCs. Caso a APA já esteja estabelecida, estas conexões com outras UCs devem ser 

estabelecidas. 

2. Quem deve desenvolver a AAE e o Plano de Manejo? 

A AAE e o Plano de Manejo podem ser desenvolvidos por uma equipe mista 

formada pelos responsáveis pela gestão da APA e por consultores. É preferencial que 

este processo de elaboração do plano de manejo e da avaliação por meio da AAE seja 

orientado pelos responsáveis pela gestão da APA. Os consultores seriam responsáveis 

por estudos específicos que forneceriam subsídios para a tomada de decisão. 

3. Quem deve ser envolvido? 

Os tomadores de decisão, consultores e especialistas, organizações ambientais, 

grupos de interesse (sociais, econômicos e ambientais), agentes do governo 

(conservação da biodiversidade, cultural, agricultura, transporte, turismo, 

desenvolvimento regional, planejamento de uso do solo e outros que forem pertinentes 

com a proposta da área) e a comunidade local. 
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4. Como deve ser a articulação da AAE com o plano de manejo? 

Os dois processos devem caminhar juntos de maneira integrada, sendo que a 

AAE deve ser realizada durante a preparação do plano de manejo e antes da sua 

aprovação. 

5. Determinar como será a estrutura de participação. 

A estrutura que ocorrerá a participação pública no processo de elaboração do 

plano de manejo e no processo de avaliação deste pela AAE deve ser definida e 

planejada. Quadro 55 apresenta alguns exemplos de boas práticas para a participação 

pública no planejamento de áreas protegidas propostos por Lockwood (2006b), os quais 

podem ser aplicados ao processo de elaboração dos planos de manejo com a avaliação 

da AAE. 

Quadro 55. Boas práticas para a participação no planejamento de áreas protegidas por 
Lockwood (2006b). 

Nível de 
participação: 

Agência / 
Comunidade 

Boas práticas 
Técnicas de 
participação 

Indicadores de 
desempenho 

Informar/cumprir 

A Agência informa 
a comunidade (Ex.: 
Nenhum cachorro 
é permitido no 
Parque). A 
comunidade é 
requerida para 
cumprir os 
requerimentos da 
Agência. 

 

 Ser proativo; 
 Aplicar a 

abordagem buttom-
up; 

 Pesquisar os 
caminhos em que 
as pessoas obtêm 
informações; 

 Assegurar que as 
pessoas estejam 
cientes das razões 
que levaram a 
decisão; 

 Estabelecer um 
ciclo de feedback 
para permitir que a 
comunidade possa 
ter a oportunidade 
de expor a sua 
opinião. 

 Encontros 
públicos; 

 Apresentações
; 

 Internet e 
mídia de 
massa; 

 Planos de 
comunicação; 

 Comunicado 
de imprensa 
(jornais); 

 Placas de 
sinalização; 

 Campanha 
educacional; 

 Distribuição 
de folhetos 
informativos 
impressos. 

 Nível de participação 
nos programas 
educacionais da 
Agência; 

 Número de 
solicitações para 
informações; 

 Número de pessoas 
informadas (resultado 
de pesquisa- survey); 

 Número de emissão 
de auto de infração; 

 Número de 
reclamações; 

 Número de reuniões; 
 Número de acessos a 

internet. 
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Quadro 55. Boas práticas para a participação no planejamento de áreas protegidas por 
Lockwood (2006b) (continuação). 
Nível de participação: 

Agência / 
Comunidade 

Boas práticas 
Técnicas de 
participação 

Indicadores de 
desempenho 

Consultar /Cooperar 

A Agência busca a 
contribuição para o 
processo de tomada de 
decisão (ex.: no 
desenvolvimento do 
plano de manejo do 
Parque, a comunidade 
é encorajada a 
fornecer subsídios 
para o processo de 
planejamento). 

A comunidade faz um 
acordo para apoiar as 
decisões e participar 
dos programas e 
atividades (ex.: Grupo 
de amigos do Parque 
concorda em realizar 
um programa de 
plantio dentro do 
Parque em 
concordância com os 
requerimentos da 
Agência).  

 

 

 Consultas 
demandam tempo 
e dinheiro – o 
resultado bem-
sucedido pode ser 
prejudicado 
quando estes são 
insuficientes; 

 Ser claro sobre as 
bases de 
envolvimento; 

 Valorizar as 
contribuições das 
pessoas; 

 Promover a 
inclusão de 
diversidade de 
pessoas e de 
grupos de 
interesses; 

 Usar linguagem 
que é comum à 
comunidade; 

 Assegurar que a 
comunidade 
esteja totalmente 
ciente das 
questões que eles 
foram solicitados 
a realizar; 

 Ser muito claro 
caso não houver a 
oportunidade das 
pessoas opinarem 
no programa.   

 

 Workshops; 
 Encontro de 

atores; 
 Surveys; 
 Cartas para os 

atores; 
 Anúncios de 

mídia; 
 Exibição 

pública; 
 Internet. 

 

 

 Qualidade das 
apresentações; 

 Número de 
questões 
levantadas; 

 Número de 
atores 
alcançados; 

 Diversidade de 
contribuições 
dos atores; 

 Número de 
equipe 
treinada em 
técnicas de 
consultas (Ex.: 
facilitação e 
resolução de 
conflitos); 

 Número de 
voluntários/dia 
e a qualidade 
dos resultados; 

 Número de 
voluntários/ho
ra; 

 Número de 
pessoas 
atendidas por 
programas de 
comunicação 
educacional. 
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Quadro 55. Boas práticas para a participação no planejamento de áreas protegidas por 
Lockwood (2006b) (continuação). 
Nível de participação: 

Agência / 
Comunidade 

Boas práticas 
Técnicas de 
participação 

Indicadores de 
desempenho 

Colaborar / 
Participar 

A Agência convida a 
comunidade para 
compartilhar do 
processo de tomada de 
decisão. 

A comunidade tem 
uma regra formal para 
participar do processo 
de tomada de decisão. 

 

 Manter a 
integridade e 
honestidade; 

 Ser aberto a novas 
ideias; 

 Respeitar a 
diversidade 
cultural; 

 Identificar áreas 
de interesse 
comum; 

 Não faça 
compromissos que 
não podem ser 
mantidos; 

 Promover a 
oportunidade para 
o real 
envolvimento; 

 Ser claro sobre os 
poderes e funções 
dos grupos 
consultivos.  

 

 Conselhos; 
 Força tarefa; 
 Feedback aos 

atores; 
 Conservação de 

parcerias com a 
comunidade, 
proprietários de 
terras e 
indústrias. 

 

 Nível e tipo de 
participação; 

 Nível de 
integração das 
decisões do 
planejamento 
regional com 
as decisões da 
Agência; 

 Número de 
resoluções; 

 Número de 
pessoas 
nomeadas para 
grupos de 
conselhos 
consultivos; 

 Suporte para as 
decisões. 

 

Parcerias / Participar 

A Agência e a 
comunidade (atores) 
compartilham 
responsabilidades para 
as tomadas de decisão. 

 Manter o diálogo 
– assegurar que 
todas as questões 
sejam abertamente 
discutidas; 

 Promover 
estrutura 
legislativa para 
participação; 

 Garantir a gestão 
contínua de 
participação; 
 Determinar 
de forma clara os 
resultados e os 
produtos 
esperados da 
participação. 

 Gestão conjunta. 

 

 Número de 
parcerias e 
acordos; 

 Qualidade das 
relações; 

 Número de 
gestão conjunta 
das Áreas 
Protegidas. 

 



316 

Quadro 55. Boas práticas para a participação no planejamento de áreas protegidas por 
Lockwood (2006b) (continuação). 
Nível de participação: 

Agência / 
Comunidade 

Boas práticas 
Técnicas de 
participação 

Indicadores de 
desempenho 

Ações de 
autodireção. 

A Agência entrega o 
controle e as tomadas 
de decisão para a 
comunidade. A 
Agência pode facilitar 
a gestão da 
comunidade com a 
provisão de recursos e 
especialistas. Os 
atores/comunidade 
tem autonomia nas 
tomadas de decisão e 
podem solicitar a 
contribuição da 
Agência na gestão. 

 

 Estabelecer 
benefícios 
mútuos, confiança 
e suporte; 

 Estabelecer um 
processo 
transparente; 

 Estabelecer 
projeto de apoio 
que tenha bons 
resultados para a 
conservação. 

 Conselho 
comunitário, 
com cadeiras 
para as agências 
governamentais; 

 Prover 
conselhos e 
outros recursos 
que resultem em 
conservação, 

 Acordos de 
conservação 
voluntária; 

 

 Número de 
reservas de 
conservação 
privadas e a 
qualidade dos 
resultados de 
conservação; 

 Número de 
acordos para a 
conservação e 
a qualidade dos 
resultados de 
conservação; 

 Número e 
qualidade dos 
acordos; 

 Áreas em 
terras privadas 
adicionadas ao 
sistema de 
reservas.  

6. Levantamento inicial de dados 

O conhecimento completo dos recursos naturais é impossível de se obter. 

Portanto, é preciso concentrar na coleta de dados relevantes. 

Este primeiro levantamento de dados fornece um inventário da situação atual e 

permite a criação de um sistema de informações sobre o estoque ambiental que subsidia 

a preparação e a revisão do plano de manejo e fornece informações para a AAE . A 

partir destas informações, os problemas e as questões associadas à área de planejamento 

são identificados e analisados por meio de tendências, pressões e oportunidades para a 

APA. 

A análise das questões e dos problemas da área protegida envolve a busca pela 

compreensão da natureza e do contexto destas, com vistas a identificar as principais 

causas dos problemas. 
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Um produto desta análise pode ser uma lista de possíveis tópicos para definir os 

objetivos e as ações de manejo. Nesta fase, já se tem uma primeira abordagem sobre as 

perspectivas ou principais intenções para o planejamento da APA. 

A participação social é recomendada pela IUCN desde o levantamento de dados 

iniciais. 

Após o levantamento dos dados iniciais, o processo de elaboração do plano de 

manejo e da AAE inicia. Assim, para melhor compreensão de o processo do plano de 

manejo e da avaliação da AAE devem ocorrer, a Figura 33 apresenta a estrutura de 

decisão de como a AAE influencia a elaboração dos planos de manejo, bem como os 

momentos em que a participação pública é recomendada tanto nos procedimentos da 

AAE como nos planos de manejo. 

A partir da estrutura definida na Figura 33, as diretrizes e os procedimentos para 

a elaboração dos planos de manejo com a avaliação da AAE são detalhados em etapas 

conforme mostrado na sequência da Figura 33. 

3.2. Formulação dos objetivos do Plano de Manejo 

A IUCN sugere que o plano de manejo deve conter uma visão de longo prazo, a 

qual deve refletir os valores e as questões discutidas com a comunidade por meio da 

participação.  

A visão deve considerar questões ambientais, sociais e econômicas 

(sustentabilidade) e traçar uma direção de mudança, ou seja, expressar em uma 

declaração geral de um fim quais as aspirações do manejo. 

Sendo assim, a partir das perspectivas apresentadas pela visão de longo prazo, 

objetivos ou estratégias de médio e curto prazos podem ser definidos no intuito de 

alcançar a visão. 

3.3. Formulação dos objetivos e indicadores da AAE 
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Os objetivos e os indicadores da AAE abrangem um conjunto adequado de 

tópicos ambientais/ sustentabilidade e realizam a integração destes (ambientais, sociais 

e econômicos). 

 

Figura 33. Estrutura de decisão do plano de manejo da APA com a influência da avaliação da AAE21. 

É importante que os objetivos tenham o foco no resultado final que se deseja 

alcançar e não nos meios. Os objetivos e indicadores determinam os dados necessários 

para as bases de dados. Quando apropriado, metas podem ser definidas. As metas são 

                                                

21 O símbolo significa que existe uma recomendação para a participação pública nestas fases dos 
processos do plano de manejo e da AAE. 
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definidas por um nível desejado ou pelo estabelecimento de limites que não podem ser 

excedidos. Definidas as metas, estas podem ter um aspecto quantitativo ou qualitativo 

com direcionamento das mudanças. 

Os objetivos e indicadores da AAE avaliam os objetivos e as ações do plano de 

manejo. Portanto, os objetivos e indicadores devem: refletir exatamente o que estes 

pretendem para evitar que sejam "burlados"; ter a escala apropriada; utilizar somente 

objetivos e indicadores necessários ou que realmente representem o que se quer avaliar, 

para tanto, Therivel (2004) sugere de 12 a 30 objetivos para cobrir todos os temas da 

AAE; e ser compatíveis uns com os outros. 

Para definir os objetivos, indicadores e metas da AAE as questões 

ambientais/sustentabilidade e os problemas encontrados devem ser considerados. 

Alguns temas são citados pela Diretiva Europeia (2001/42/CE) e o Protocolo da 

UNECE para serem abordados na AAE, que são: a biodiversidade, a população, a saúde 

humana, a fauna, a flora, o solo, a água, a atmosfera, os fatores climáticos, os bens 

materiais, o patrimônio cultural, o patrimônio arquitetônico e arqueológico, a paisagem 

e a inter-relação entre estes fatores. 

Com base nos objetivos e indicadores que a base de dados, a previsão de 

impactos e o monitoramento são direcionados. Portanto, esta é uma etapa crucial do 

processo de avaliação. 

3.4. Base de dados da AAE, identificação de problemas e articulação 

com outras ações estratégicas 

Os indicadores definidos juntamente com os objetivos da AAE determinam 

quais informações serão coletadas. 

O objetivo da base de dados é descrever a situação atual da APA e a situação 

futura com e sem o plano de manejo. Para tanto, a partir dos dados da situação atual é 

preciso prever as tendências futuras. Esta previsão pode ser feita com base em 

ocorrências passadas ou por julgamento de especialistas. Algumas questões indicadas 

por Therivel (2004) podem auxiliar na identificação das tendências futuras, a saber:  
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 Qual a tendência atual?  

 É provável que esta tendência mude devido aos padrões sociais / estilos 

de vida, as circunstâncias econômicas e as circunstâncias ambientais?; 

 A capacidade de suporte está perto de ser extrapolada, que consequências 

bruscas de mudança isto pode ocasionar?  

 Novas tecnologias ou a disseminação da tecnologia existente podem 

afetar a base de dados atual? 

O levantamento de dados deve ser focado nas questões significantes, isto porque 

uma grande quantidade de dados pode gerar confusão. Portanto, é preciso decidir as 

informações que serão usadas e as que serão ignoradas. 

Nesta etapa, pode ser ponderado se os dados serão levantados especificamente 

para AAE. No caso dos planos de manejo, como estes são uma ação estratégica cíclica, 

pode ser útil estabelecer um sistema de monitoramento para coleta de dados que faltam 

para o próximo ciclo de planejamento da AAE. 

Os dados para compor a base de dados da AAE podem ser de websites, relatórios 

do governo, universidades, consultas a organizações governamentais e não 

governamentais, a especialistas e a mapas antigos (apresentam as tendências de uso e 

ocupação do solo) e outros. O levantamento dos dados iniciais e o diagnóstico realizado 

sobre a área protegida são importantes fontes de informação que compõem a base de 

dados da AAE.   

Nesta fase, é importante identificar as áreas mais susceptíveis a significativos 

impactos para serem descritas com mais detalhes. 

A base de dados auxilia, por meio do sistema de monitoramento, a verificar as 

mudanças do estoque ambiental e, consequentemente, examina a efetividade do plano 

de manejo e fornece uma base para as decisões. 

A partir da análise das informações da base de dados, os problemas ambientais 

são identificados. Um problema surge quando há um conflito entre o estado atual com 

as metas definidas. Contudo, quando faltam informações para compor a base de dados, 



321 

os tomadores de decisão podem se questionar, bem como, o público, sobre os possíveis 

problemas ambientais. 

O objetivo da identificação de problemas ambientais é fornecer informações 

para o plano de manejo, em particular, os relacionados com as áreas de maior relevância 

ambiental ou mais vulneráveis. 

Com novas informações, é preciso verificar se há necessidade de levantamento 

de dados mais específicos e/ou se os objetivos da AAE precisam ser reformulados ou 

alguns adicionados. 

Uma estratégia que pode ser adotada nesta fase é mapear os problemas com 

elementos espaciais para identificar as áreas mais problemáticas ou mais vulneráveis. 

Nesta etapa da avaliação é necessário fazer a relação de como outras ações 

estratégicas podem afetar os objetivos do plano de manejo. Neste caso, duas situações 

podem ocorrer: outras ações estratégicas podem causar impacto significativo ou 

restrição ao plano de manejo que está em processo de elaboração; ou algo no plano de 

manejo pode causar impacto significativo ou restringir outras ações estratégicas. 

Para verificar a relação dos objetivos do plano de manejo com as outras ações 

estratégicas, a Diretiva Europeia (2001/42/CE) e o Protocolo da UNECE recomendam 

descrever como os objetivos de proteção ambiental, estabelecidos em nível 

Internacional, Nacional e Estadual, pertinentes ao plano de manejo, foram levados em 

consideração durante a elaboração do mesmo.    

Em caso de conflitos, assume-se o que diz a ação estratégica de nível mais alto. 

Contudo, se a ação estratégica de nível mais alto tem objetivos insustentáveis, o plano 

de manejo em vez de tratar este objetivo insustentável como uma restrição pode tratá-lo 

como um cenário a ser avaliado.  

Para esta situação, a IUCN recomenda que o plano de manejo proponha outros 

planos e estratégias para que os princípios que regem a área protegida sejam 

considerados nos planos de desenvolvimento regional, uso do solo, agricultura, turismo, 

transporte entre outros. Quando for o caso, o plano de manejo deve propor medidas para 
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compatibilizar os objetivos das ações estratégicas com os objetivos da APA para que 

impactos negativos sejam evitados, reduzidos, mitigados e por último compensados. 

O objetivo da articulação do plano de manejo com outras ações estratégicas é 

auxiliar a amenizar alguns conflitos com o incentivo da convergência entre as ações 

estratégicas para objetivos comuns de sustentabilidade. 

A construção da base de dados pode gerar muitas informações, que podem mais 

atrapalhar do que ajudar. Portanto, é preciso ter foco no porquê aquele dado é 

importante e questionar: até que ponto os custos na coleta de dados superam os 

benefícios da informação?  

Sendo assim, é importante ter em mente que a base de dados tem a função de 

identificar e abordar os problemas ambientais para promover uma base para a previsão 

de impactos e o monitoramento futuro. Portanto, qualquer dado que não promova esta 

função para a base de dados é desnecessário. 

Outro aspecto sobre a base de dados a ser ressaltado, é que esta não é finalizada 

para começar outra etapa. A base de dados deve estar inserida em um processo 

interativo. À medida que novas informações são incorporadas a base de dados, pode ser 

necessário que os objetivos, os indicadores e as metas da AAE sejam redefinidos. 

3.5. Identificar alternativas para alcançar os objetivos do Plano de 

Manejo e para resolver os problemas identificados 

Depois de estabelecida a visão de longo prazo do plano de manejo e as 

estratégias para alcançá-la, para cada estratégia um conjunto de alternativas (ações) 

deve ser explorada para atingir os respectivos objetivos. Alternativas também podem ser 

verificadas para resolver os problemas identificados. Estas alternativas podem ser 

discutidas com a equipe responsável por meio de uma seção de “Brainstorming”. 

Para o desenvolvimento das alternativas de cada estratégia, a IUCN recomenda 

que sejam consideradas as maiores mudanças que possam ocorrer dentro dos próximos 

25 anos e como as agências e seus parceiros podem responder a estas mudanças por 

meio das ações prioritárias, da identificação das questões mais problemáticas e das áreas 

mais vulneráveis dentro da área protegidas. 
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Nesta fase, é requerido o envolvimento do público, tanto para a seleção de 

alternativas como para a avaliação destas. A participação pública nesta fase pode 

auxiliar a evitar conflitos e é uma oportunidade para o debate. 

3.6. Identificação das alternativas mais sustentáveis 

Esta etapa deve selecionar dentre as várias alternativas ponderadas na etapa 

anterior, as alternativas mais sustentáveis. Para tanto, uma hierarquia pode orientar esta 

primeira seleção, a saber:  

 Redução da demanda ou da necessidade sobre os recursos naturais;  

 Verificação do modo/processo, ou seja, tecnologias ou métodos que causam 

menos danos ambientais;  

 Definição da localização - para onde o desenvolvimento deve seguir; 

Outros critérios que devem ser observados na escolha da alternativa são: evitar 

os impactos sempre que possível; reduzir os impactos, caso não seja possível evitá-los; 

procurar oportunidades para melhorar a biodiversidade, como exemplo, conexão e 

restauração de habitats; e compensar os impactos somente se não houver outra opção. 

No caso de compensação, esta deve ser efetuada com base em critérios baseados em 

semelhanças quantitativas e qualitativas entre a área afetada e a área a ser compensada. 

Definidas as alternativas, estas devem ser verificadas quanto: à viabilidade 

prática, para tanto, considerar os recursos humanos e financeiros da APA; à legalidade; 

à sustentabilidade; e à escala e ao nível de tomada de decisão. Após a verificação destes 

critérios, as alternativas selecionadas devem ser justificadas. 

3.7. Relatório de Scoping e consulta as autoridades e ao público 

Neste relatório, as principais questões decididas até o momento são relatadas e 

disponibilizadas para autoridades ambientais/sustentabilidade, bem como, para a 

consulta pública. 

Sendo assim, o relatório parcial sobre o processo de avaliação do plano de 

manejo deve conter: 
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 Uma breve apresentação do plano de manejo com a síntese sobre a 

situação atual, com atenção às tendências futuras, as pressões e as oportunidades 

identificadas para a APA; 

 Os objetivos e os indicadores da AAE; 

 A base de dados da AAE; 

 Os aspectos relevantes sobre a situação atual com e sem o Plano de 

manejo; 

 A descrição dos métodos utilizados para investigar a base de dados; 

 A articulação com outras ações estratégicas; 

 A apresentação das alternativas para alcançar as estratégias e a visão do 

plano de manejo; 

 Descrição dos métodos de previsão e avaliação de impactos das 

alternativas e do monitoramento. 

A consulta às autoridades e ao público deste relatório favorece uma avaliação 

mais assertiva e eficaz do plano de manejo, pois novas questões que não haviam entrado 

na pauta de discussão podem surgir. Devido à identificação de lacunas e/ou limitações 

nas informações coletadas, as autoridades podem sugerir como a avaliação do plano de 

manejo deve prosseguir no intuito de melhorar a qualidade do relatório e do plano de 

manejo. 

3.8. Previsão e Avaliação de Impactos das alternativas selecionadas 

A previsão e a avaliação de impactos são realizadas para as alternativas 

selecionadas na etapa anterior.  

Sendo assim, para cada alternativa são identificados:  

 Impactos positivos e negativos;  

 Impactos cumulativos e sinergéticos; 

 Impactos diretos e indiretos;  

 As atividades com probabilidade de ocorrência (quais, onde e quando); 

 A distribuição espacial e temporal – Determinar as escalas espaciais e as 

temporais dos impactos para verificar as prováveis mudanças da base de dados 
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com e sem a ação (dimensão e extensão dos efeitos - área geográfica e 

dimensão da população susceptível de ser afetada); 

 A magnitude (pequeno ou grande); 

 A duração (longo ou curto prazo, temporário ou permanente); 

 Frequência do impacto;  

 Se reversíveis ou irreversíveis; 

 A probabilidade de ocorrência do impacto. 

É importante ressaltar que a previsão dos impactos diretos, indiretos, 

cumulativos e sinergéticos deve ser avaliada quanto a sua magnitude, duração, 

probabilidade e reversibilidade, considerando a sensibilidade e a recepção do ambiente. 

Neste contexto, a previsão de impactos tem como objetivo identificar os vários 

aspectos do plano de manejo prováveis de impactos futuros para examinar as condições 

ambientais com e sem esta ação.  

A parir destas informações, as alternativas são comparadas umas com as outras e 

avaliadas contra os objetivos, indicadores e base de dados da AAE. Com base nesta 

avaliação, os impactos são verificados com relação à importância e significância (juízo 

de valor), bem como, é identificado quem ganha e quem perde com estes impactos. 

A avaliação e a comparação das alternativas identificadas devem ser realizadas 

de forma transparente para que a AAE possa informar e influenciar a tomada de 

decisão. Para tanto, é necessário descrever o método da avaliação, incluindo 

dificuldades encontradas na coleta de informações a incluir, as deficiências técnicas ou 

a ausência de conhecimentos. 

3.9. Escolha da melhor alternativa e descrição das ações de maneira 

mais detalhada 

Com base nestas informações identificadas na previsão e avaliação de impactos, 

cabe ao tomador de decisão fazer e justificar qualquer decisão de aceitar os danos 

causados por uma alternativa em razão dos benefícios da mesma. 
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Um procedimento formal de avaliação de impacto permite que os planejadores 

comuniquem as partes interessadas o processo pelo qual as alternativas preferidas foram 

escolhidas, o que torna o processo de tomada de decisão mais transparente. 

Definida a(s) alternativa(s) a ser (em) implementada(s), esta(s) deve(m) ser 

descrita(s) de maneira mais detalhada. 

3.10. Mitigação de Impactos da(s) alternativa(s) escolhida(s) 

A mitigação de impactos da(s) alternativa(s) escolhida(s) tem como objetivo 

minimizar os impactos negativos, otimizar os impactos positivos do plano de manejo e 

assegurar que as medidas mitigadoras não tenham impactos negativos. Para tanto, uma 

hierarquia deve ser seguida para a proposição das medidas mitigadoras, sendo esta:  

 Evitar e depois reduzir o impacto; 

 Reparar o impacto; 

 Compensação. Caso seja necessária a compensação, pode-se optar por melhorar 

o quanto possível os aspectos da biodiversidade e prever por meio da AAE a 

indicação de novos hábitats a serem criados e/ou restaurados. 

As medidas mitigadoras na AAE incluem: 

 Alterações no texto do plano de manejo; 

 A substituição de declarações ou componentes que não são sustentáveis 

ou que não promovem os objetivos da AAE; 

 Mudanças nas alternativas consideradas; 

 Mudanças em propostas específicas do plano de manejo; 

 Inclui novas providências no plano de manejo, como, por exemplo: 

critérios para compensação dos impactos; 

 Inclui medidas técnicas para serem aplicadas durante a implementação do 

plano de manejo; 

 Identifica questões para serem incorporadas em Estudos de Impacto 

Ambiental (EIAs) de projetos; 

 Propõe mudanças para as ações do plano de manejo.  
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Importante salientar que as medidas mitigadoras direcionam os termos de 

referência para os EIAs, no sentido que as decisões tomadas no nível do plano de 

manejo fornecem informações para as próximas ações nos níveis mais baixos de tomada 

de decisão, tais como programas ou projetos (avaliação em cascata).  

3.11. Redefinir a(s) alternativa(s) escolhida(s) 

Após a definição das medidas mitigadoras, a(s) alternativa(s) escolhida(s) é (são) 

redefinida(s). Com isso, é necessário descrever como serão implementado(s) a(s) 

alternativa(s) (ações) avaliada(s) e escolhida(s).  

Sendo assim, as estratégias para alcançar a visão são especificadas por meio de 

objetivos, que são uma declaração geral de um fim, ou seja, o objetivo deve indicar um 

resultado esperado.  

Estes objetivos podem ser acompanhados por metas, sendo estas: uma 

declaração específica, realística, clara, mensurável e com um fim específico para ser 

alcançado dentro de um período de tempo.  

Os objetivos das estratégias são detalhados por meio de ações, que devem ser 

descritas de maneira que permitam a equipe implementá-las sem ambiguidades. 

Com o estabelecimento das estratégias e as respectivas ações de manejo para 

alcançar os objetivos definidos, indicadores de desempenho são identificados e 

estipulados para avaliar o grau de implementação dos resultados esperados. 

3.12. Publicação do Relatório Ambiental e do Plano de Manejo da APA 

O principal objetivo do relatório ambiental é apresentar os principais resultados 

do processo de avaliação da AAE sobre o plano de manejo. Sendo assim, o relatório 

descreve ao leitor como ocorreu o processo da AAE, ou seja, como as questões 

ambientais e de sustentabilidade foram consideradas na tomada de decisão.  

A Diretiva Europeia (2001/42/CE), o Protocolo da UNECE e Therivel (2004) 

destacam alguns elementos que o relatório ambiental deve abordar, a saber: 

 O propósito da AAE; 
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 Descrição da metodologia usada na AAE e esclarecimento de quem (e 

como) foi consultado; 

 O conteúdo do Plano de manejo e a posição da AAE no processo de 

tomada de decisão; 

 Conteúdo e os principais objetivos do Plano de manejo e sua relação com 

outras ações estratégicas; 

 Objetivos de proteção ambiental (nacional e internacional) relevantes 

para o plano de manejo e como estes objetivos e outras considerações 

ambientais foram considerados durante a preparação do plano de manejo; 

 Objetivos e indicadores da AAE 

 Base de dados ambiental/sustentabilidade; 

 Dificuldades na coleta de dados e as suas limitações; 

 Aspectos relevantes sobre o estado atual do ambiente e sua evolução com 

e sem o Plano de manejo; 

 Problemas ambientais pertinentes ao Plano de manejo; 

 Características relevantes das áreas que provavelmente serão 

significativamente afetadas; 

 Considerações das alternativas; 

 Justificativa do porquê determinada alternativa foi escolhida, com o 

detalhamento de como as questões ambientais/sustentabilidade foram 

levadas em consideração; 

 Impactos significantes do plano de manejo – descrever os eventuais 

efeitos significativos do plano de manejo sobre o ambiente; 

 Medidas mitigadoras; 

 Proposta de monitoramento; 

 Deixar claro se determinadas questões devem ser avaliadas de maneira 

mais adequada em níveis diferentes do processo (em planos locais e ou 

programas específicos), para evitar uma duplicação da avaliação; 

 Plano de implementação do plano de manejo.   

O plano de implementação do plano de manejo faz parte do relatório ambiental. 

Este tem a função de definir as ações que precisam ser realizadas, as orientações que 

precisam ser escritas e as ações que devem ser monitoradas para assegurar que o plano 
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de manejo seja implementado de acordo com os objetivos da AAE e com os próprios 

objetivos. Neste contexto, o plano de implementação faz uma síntese dos principais 

resultados da AAE. Abaixo são destacados alguns aspectos que podem compor o plano 

de implementação: 

 A indicação dos conflitos encontrados e a maneira como estes podem ser 

solucionados;  

 As medidas mitigadoras a serem implementadas;  

 Outras ações estratégicas que devem ser empreendidas são especificadas;  

 Quando necessário, deve-se indicar quais as orientações que ainda faltam 

ser escritas;  

 Definir o que será monitorado;  

 Determinar quem são os responsáveis em acompanhar o processo de 

implementação do plano de manejo e suas respectivas ações. 

Assim, com a definição do que deve ser feito para a implementação do plano de 

manejo, o plano de implementação fornece subsídios para estabelecer e direcionar o 

plano corporativo (plano operacional do plano de manejo).  

O relatório ambiental deve descrever como as questões ambientais e de 

sustentabilidade foram consideradas na tomada de decisão. O objetivo do relatório 

ambiental é informar como ocorreu o processo de avaliação. Portanto, o relatório 

ambiental deve ser publicado junto com a versão preliminar do plano de manejo da 

APA, os quais são disponibilizados para a consulta pública. O resultado desta consulta 

deve ser documentado com as alterações realizadas no plano de manejo, onde deverá ser 

explicado como as sugestões da consulta foram incorporadas ao plano de manejo e o 

motivo de determinadas sugestões não terem sido consideradas.  

Com a consulta pública do plano de manejo e do relatório ambiental, algumas 

alterações podem ocorrer. Caso isso aconteça, uma nova versão do plano de manejo e 

do relatório ambiental deve ser publicada com as alterações sugeridas no processo de 

consulta pública.   

3.13. Decisão Formal / Divulgação do Plano de Manejo aprovado 
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Aprovado o plano de manejo, os seguintes documentos devem estar disponíveis 

para as autoridades ambientais, ao público e a todos os consultados:  

 O Plano de manejo aprovado;  

 O relatório ambiental; 

 Os resultados das consultas realizadas; 

 Uma declaração resumindo como as considerações sugeridas nas 

consultas foram integradas no Plano de manejo. Quando for o caso, 

justificar porque as sugestões não foram consideradas no Plano de 

manejo; 

As divulgações destas informações asseguram a transparência no processo de 

tomada de decisão e no processo de consulta pública. 

3.14. Implementação e monitoramento do plano de manejo 

A implementação do plano de manejo é a fase crítica do processo de 

planejamento. Por conta disso, é importante que plano de manejo seja articulado com a 

implementação, o que envolve o detalhamento de orçamentos e programas de trabalho 

baseado em ações específicas do plano de manejo, ou seja, o estabelecimento de um 

plano corporativo. 

O plano corporativo é um planejamento para gerir as operações e auxiliar a 

executar as tarefas descritas pelo plano de manejo. Este plano é composto por 

programas de trabalho, orçamentos e um conjunto de indicadores para medir o 

desempenho das operações realizadas pela agência. Os programas de trabalho são 

documentos de suporte, com a indicação de tempo, equipe e recursos financeiros 

requeridos para a realização de determinadas ações. Sendo assim, os programas de 

trabalho detalham um cronograma de execução das tarefas e quem as desenvolve.  

O sistema de monitoramento acompanha as ações decorrentes do plano de 

manejo com o objetivo de verificar a evolução da qualidade ambiental das diferentes 

zonas de uso da APA. Assim, para cada plano de ação, metas, medidas e métodos são 

estipulados para verificar o desempenho do plano de manejo (avaliar a eficácia do 

plano).  
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É importante destacar que o monitoramento das ações do plano de manejo deve 

ser focado nas consequências das ações (os resultados esperados) recomendadas pelo 

plano de manejo para verificar se, de fato, as ações executadas estão alcançando os 

objetivos do plano de manejo. Uma vez que uma ação é finalizada e corresponde ao que 

se pretendia alcançar, novos objetivos e/ou novas metas podem ser estipulados. Caso os 

resultados das ações não correspondam aos objetivos e às metas, uma nova série de 

ações necessita ser desenvolvida. Este processo interativo permite a gestão adaptativa, 

de maneira que os resultados do monitoramento são incorporados no plano de manejo e 

os novos dados são a base para atualizar o diagnóstico da área. 

A gestão adaptativa no processo de gestão das APAs é primordial por existir 

certo grau de incerteza sobre os resultados das ações. Portanto, as informações sobre os 

resultados das ações atuais são utilizados como subsídios, onde necessário, e 

empregados para modificar as práticas de gestão e atualizar o plano de manejo 

3.15. Monitoramento dos impactos do Plano de Manejo 

O monitoramento da AAE apresenta o foco nos objetivos, na base de dados e no 

prognóstico para acompanhar a implementação do plano de manejo. O monitoramento 

da AAE pode e deve seguir em conjunto com o monitoramento da AAE. Sendo assim, o 

monitoramento deve permitir:  

 Comparar os impactos atuais do plano de manejo contra os impactos 

previstos; 

  Assegurar que as medidas mitigadoras sejam desenvolvidas; 

 Prevenir a ocorrência de impactos inesperados; 

 Identificar e propor respostas aos problemas, no intuito de que os efeitos 

adversos imprevistos sejam previamente identificados e corrigidos de 

maneira proativa; 

 Fornecer novas informações para a base de dados. 

A partir destas informações, o sistema de monitoramento da AAE deve 

(CANTER, 1996; FISCHER, 2007):  
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 Promover informações (e documentar) sobre os impactos do plano de 

manejo previstos na fase de prognóstico (Previsão e avaliação de 

impactos e medidas mitigadoras); 

 Observar o desenvolvimento do plano de manejo para verificar a 

conformidade com os objetivos / critérios estabelecidos pelo próprio 

plano de manejo e pela AAE; 

 Verificar as relações de causa e efeito do meio ambiente com as 

atividades definidas pelo plano de manejo e pela AAE; 

 Alertar as agências sobre impactos adversos imprevistos ou mudança 

repentina das tendências dos impactos; 

 Avaliar a efetividade da implementação das medidas mitigadoras; 

 Promove informações para validar ou ajustar as técnicas de previsão de 

impacto. 

3.16. Revisão / Follow-up 

A fase de revisão acompanha o monitoramento, no intuito de rever de maneira 

sistemática e adaptativa as modificações detectadas no território que requerem 

abordagens estratégicas diferenciadas, ou seja, alguns elementos do plano de manejo e / 

ou da AAE são revistos.  

A gestão adaptativa na AAE é realizada no contexto do follow-up, que tem o 

propósito de garantir que os objetivos da AAE estarão compondo e sendo assimilados 

pelo processo decisório por meio e de um feedback e com o aprendizado à luz da 

experiência da retroalimentação contínua da AAE. 

Sendo assim, o follow-up tem o foco nos seguintes resultados: 

 Um manejo direcionado para alcançar os objetivos e as metas do plano 

de manejo com observância aos objetivos da AAE;  

 Adequação ambiental na implementação do plano de manejo e 

consequente proteção ambiental;  

 Acompanhamento dos impactos ambientais;  

 Manter as decisões flexíveis para lidar com as incertezas e aumentar a 

adaptabilidade da gestão no contexto de mudanças;  
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 Promover meios de aprendizado e de informações. 

Para atender a estes propósitos, Partidário e Arts (2005), Fischer (2007) e 

Gachechiladze-Bozhesku e Fischer (2012) apresentam quatro fases para o processo do 

follow-up, a saber: o monitoramento, a avaliação, o manejo e a comunicação. 

Os resultados obtidos pelo sistema de monitoramento são avaliados, e, quando 

necessárias, decisões e ações são tomadas em resposta aos resultados avaliados no 

monitoramento. Esta resposta refere-se à fase de manejo, que reage a eventos 

imprevistos e a impactos inesperados para ajustar o conhecimento deficiente (devido às 

incertezas) sobre as ações do plano de manejo e assegurar que as recomendações da 

AAE sejam corretamente traduzidas para dentro da implementação das ações e das 

decisões. Por fim, a fase de comunicação deve informar por meio de relatórios aos 

atores e ao público sobre o progresso da implementação do plano de manejo com a 

consideração da AAE. 
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4. CONCLUSÕES FINAIS 

O objetivo geral desta tese teve como propósito propor diretrizes e 

procedimentos de uma base metodológica para a elaboração de planos de manejo de 

Áreas de Proteção Ambiental (APAs), a categoria V da IUCN. Para alcançar este 

objetivo geral, outros objetivos específicos foram definidos: um, para avaliar as 

contribuições da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) para os planos de manejo de 

áreas protegidas da Categoria V; outro, para avaliar o planejamento das APAs no Brasil; 

e um terceiro para analisar as contribuições na AAE para o planejamento das APAs no 

Brasil. Com base nos resultados obtidos por meio destes objetivos específicos foi 

possível definir diretrizes e procedimentos de uma base metodológica para a elaboração 

de planos de manejo das APAs.  

A partir da avaliação das contribuições teóricas e práticas da AAE para os planos 

de manejo das áreas protegidas da categoria V foi possível evidenciar que a AAE é uma 

ferramenta fundamental de avaliação dos planos manejo. Assim, por meio da AAE, os 

planos de manejo das áreas protegidas da categoria V apresentam características que 

fazem com que os objetivos desta categoria de área protegidas sejam reforçados, como 

a: integração das dimensões ambiental, social e econômica e a compatibilização dos 

objetivos das dimensões ambiental, social e econômica com minimização dos conflitos 

entre estas dimensões. Além disso, quando os planos de manejo são avaliados pela AAE 

uma perspectiva diferente é acrescentada aos planos de manejo, a de avaliação. Neste 

sentido, elementos já incorporados aos planos de manejo como participação pública e 

monitoramento ganham a percepção da avaliação.  

Em contrapartida ao cenário internacional avaliado, em que os planos de manejo 

são submetidos à AAE, o cenário nacional de planejamento das APAs (sem a AAE) 

também foi avaliado. Os resultados mostraram deficiências no planejamento das APAs, 

principalmente, com relação ao processo de elaboração e de execução dos planos de 

manejo. Contudo, alguns aspectos positivos foram identificados, como, por exemplo: a 

utilização do zoneamento na prática de gestão das APAs, o incentivo à participação 

pública, e a integração da gestão da APA com outras Unidades de Conservação (UC) e 

as parcerias com prefeituras e ONGs.  
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O método utilizado para a avaliação do contexto nacional trouxe a oportunidade 

de realizar uma análise de SWOT sobre a situação atual do planejamento das 17 APAs 

avaliadas. Sendo assim, a análise de SWOT permitiu identificar as forças, as fraquezas, 

as oportunidades e as ameaças do processo de planejamento das APAs. A partir da 

análise de SWOT, as contribuições da AAE para o cenário internacional são analisadas 

para o cenário brasileiro. Como consequência das contribuições da AAE para o cenário 

nacional, é verificado que a AAE pode potencializar as forças e as oportunidades e 

minimizar as fraquezas e as ameaças identificadas no processo de planejamento das 

APAs. Por conta disso, considera-se que a aplicação da AAE para a elaboração dos 

planos de manejo das APAs é necessária para otimizar as potencialidades e minimizar 

as fraquezas do planejamento desta área protegida. Neste sentido, verifica-se que a AAE 

tem o potencial em agregar os seguintes aspectos ao processo de planejamento das 

APAs: 

 Articular e minimizar os conflitos dos objetivos do plano de manejo com as 

outras ações estratégicas; 

 Inserir a participação pública no processo decisório; 

 Promover a articulação entre o ambiental, o social e o econômico no 

planejamento do uso do solo das APAs para compatibilização do 

desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do 

meio ambiente; 

 Inserir a variável ambiental no planejamento do uso do solo; 

 Fornecer transparência no processo de planejamento e no processo de 

participação pública; 

 Avaliar outras alternativas para alcançar os objetivos do plano de manejo; 

 Avaliar o impacto do plano de manejo e com isso evidência quem ganha e 

quem perde com a implementação do plano (transparência); 

 Avaliar e acompanhar a implementação das ações do plano de manejo, e 

como estas estão interferindo no estoque ambiental e nos objetivos 

(ambiental, social e econômico) da AAE; 

 Verificar se as ações implementas vão de encontro aos objetivos do plano de 

manejo e aos objetivos da AAE.  
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Evidenciada as contribuições da AAE para o planejamento das APAs no Brasil, 

considera-se que a AAE é necessária como um instrumento que avalia e influencia a 

formulação dos planos de manejo das APAs.  

5. RECOMENDAÇÕES 

Estas diretrizes e procedimentos, ainda que inicial, são um ponto de partida para 

a discussão de como elaborar planos de manejo de APAs que orientem as tomadas de 

decisões e contribuam para o planejamento do território da APA. Neste processo, 

portanto, torna-se relevante que as diretrizes e os procedimentos para elaboração de 

planos de manejo de APAs apresentados sejam discutidos com especialistas da 

academia, com consultores que trabalhem com a elaboração de planos de manejo, com 

gestores responsáveis pela gestão das APAs e execução dos respectivos planos de 

manejo e com os especialistas em plano de manejo do Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A discussão com estes atores é importante 

para a identificação de falhas e melhoras nas diretrizes e procedimentos apresentados 

nesta tese. 

Após a discussão com outros atores e a adequação destas diretrizes e 

procedimentos, é recomendado que o ICMBio como instituição Federal responsável 

pela gestão das Unidades de Conservação promova um projeto piloto de aplicação 

destas diretrizes e procedimentos em duas ou três APAs para que as contribuições da 

AAE sejam incorporadas no contexto do planejamento das APAs.  
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APÊNDICES 

Apêndice 1 – Quadros comparativos do processo de elaboração da AAE com o dos planos de manejo das áreas protegidas da categoria V, 

segundo uma estrutura de planejamento. 

Quadro 56. Comparação do processo da AAE com o processo de plano de manejo em relação às observações e/ou questões anteriores ao 
processo de planejamento. 

Procedimentos 
AAE/IUCN 

AAE 
IUCN V Diretiva Europeia 

(2001/42/CE) 
Protocolo da 

UNECE 
Therivel (2004) 

Contexto da área 
protegida 

Sem informação Sem informação Sem informação 

A categoria tem o foco na interação do homem com a 
natureza, observando sempre as qualidades essenciais da 
área. 

Em um mosaico de áreas protegidas, existem diferentes 
categorias de manejo, as quais devem se complementar. 
Para tanto, a função de cada categoria de área protegida no 
mosaico deve ser definida. No caso da categoria V, esta 
tem sido identificada como zona de amortecimento para 
áreas protegidas de categorias mais restritivas, com o 
intuito de melhorar a conectividade entre áreas protegidas 
de diferentes categorias de manejo. 

Limites da área 
protegida 

Sem informação Sem informação Sem informação 
Os limites das áreas protegidas da categoria V podem ser 
definidos com a atenção para os aspectos sociais ou com 
base em alguma característica natural.  
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Quadro 56. Comparação do processo da AAE com o processo de plano de manejo em relação às observações e/ou questões anteriores ao 
processo de planejamento. (continuação). 

Procedimentos AAE/IUCN 
AAE 

IUCN V 
Diretiva Europeia (2001/42/CE) Protocolo da UNECE Therivel (2004) 

 
 
 
 
 
 
 
Uma AAE é necessária?22 

A Diretiva define no Art. 3º. n. º 2, as 
ações estratégicas que devem ser 
submetidas ao processo da AAE. No 
anexo II da Diretiva, critérios são 
definidos para em uma análise caso a 
caso verificar quais ações estratégicas 
podem apresentar eventuais efeitos 
significativos e por isso devem ser 
avaliadas. Esta investigação caso a 
caso possibilita a verificação da 
necessidade ou não de uma AAE. 
Nesta etapa, autoridades com 
responsabilidades ambientais 
específicas devem ser consultadas 
(Art. 3º nº 6). 

No Artigo 4º são citadas algumas ações 
estratégicas susceptíveis de causar 
efeitos significativos no ambiente e na 
saúde. Para os planos que não são 
citados pelo protocolo, mas apresentam 
um quadro de aprovação de futuros 
projetos, devem ser analisados caso a 
caso de acordo com os critérios 
estabelecidos no anexo III (Art. 5º. n. 
1). Em análises caso a caso autoridades 
responsáveis (ambientais e da saúde) 
devem ser consultadas e oferecer 
oportunidade de participação pública 
(Art. 5º. n. 2 e 3). Além disso, as 
justificativas da não avaliação da ação 
estratégica devem ser disponibilizadas 
para o público. (Art. 5º. n. 4)  

A necessidade ou não de 
uma AAE pode ser definida 
pela legislação. Onde não há 
requerimentos legais, a 
AAE é recomendável para 
as ações estratégicas que 
influenciem níveis mais 
baixos de tomada de decisão 
ou para as ações estratégicas 
que causem significativo 
impacto ambiental. 

 Sem 
informação 

Que outros processos de 
avaliação são requeridos à 
ação estratégica? 

Os Estados-Membros podem 
estabelecer procedimentos 
coordenados ou conjuntos que 
cumpram as exigências impostas na 
legislação comunitária pertinente, por 
forma, designadamente, a evitar a 
duplicação da avaliação. (Art. 11º) 

Sem informação 

Verificar se outras 
avaliações são requeridas 
além da AAE, e definir 
como será a integração entre 
as diferentes avaliações. 

  

                                                

22 Este símbolo significa que existe nas orientações da AAE ou da IUCN a necessidade de consulta às autoridades ambientais ou de sustentabilidade. 
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Quadro 56. Comparação do processo da AAE com o processo de plano de manejo em relação às observações e/ou questões anteriores ao 
processo de planejamento. (continuação). 

Procedimentos 
AAE/IUCN 

AAE IUCN V 
Diretiva Europeia 

(2001/42/CE) 
Protocolo da 

UNECE 
Therivel (2004) 

 

Quem deve 
desenvolver a 
AAE? 
Tomadores de 
decisão ou 
consultores?  

Sem informação 
Sem 

informação 

Há uma discussão sobre quem deve elaborar a 
AAE. Contudo, a prática no Reino Unido tem 
mostrado que quando há uma equipe mista de 
tomadores de decisão e consultores, a integração 
da AAE com a ação estratégica é mais provável 
de acontecer. Os tomadores de decisão conhecem 
a realidade do local e os consultores são 
especialistas e têm experiência na questão que se 
pretende desenvolver. Assim, a prática do 
tomador de decisão e a dos consultores se 
complementam e, por isso, o processo tende a ser 
mais eficiente.  

Não é definido quem deve elaborar o 
plano de manejo. 

Quem deve ser 
envolvido no 
processo da 
AAE? 

Sem informação 
Sem 

informação 

Tomadores de decisão, consultores, organizações 
ambientais ou de sustentabilidade, outros grupos 
de interesse e o público. 

Os tomadores de decisão, no caso, a 
equipe gestora da área protegida, a 
comunidade local, agentes do governo 
(conservação da biodiversidade, 
cultural, agricultura, transporte, 
turismo, desenvolvimento regional, 
planejamento de uso do solo e outros 
que forem pertinentes com a proposta 
da área), especialistas, grupos que 
representem interesses sociais.  

Timing - definir 
como será a 
articulação 
entre a AAE e a 
ação estratégica 

A AAE deve ser desenvolvida 
durante a preparação de um 
plano ou programa e antes da 
aprovação do plano ou 
programa (Art. 4º. nº 1). 

Sem 
informação 

A AAE deve ser realizada durante a preparação 
do plano e antes da sua aprovação. 

Sem informação 
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Quadro 57. Comparação do processo da AAE com o processo de plano de manejo sobre a formulação de objetivos no processo de planejamento. 

Procedimentos 
AAE/IUCN 

AAE IUCN V 
Diretiva Europeia (2001/42/CE) Protocolo da UNECE Therivel (2004) 

 

23Visão do plano de 
manejo 

Sem informação Sem informação Sem informação 

A visão identifica a proposta principal 
para a gestão da área protegida para os 
próximos 20 – 25 anos. Esta deve ser 
desenvolvida de maneira participativa, 
com agências, grupos de interesse e 
comunidade. A visão tem a finalidade de 
melhorar a qualidade ambiental para a 
qual a área foi designada e fornecer 
direções para o futuro com a perspectiva 
de longo prazo para ser implementada 
com objetivos de médio e de curto prazo.  

Objetivos ambientais, 
sociais e econômicos. 

Considerar os eventuais efeitos 
significativos no ambiente, 
incluindo questões como a 
biodiversidade, a população, a 
saúde humana, a fauna, a flora, o 
solo, a água, a atmosfera, os fatores 
climáticos, os bens materiais, o 
patrimônio cultural, o patrimônio 
arquitetônico e arqueológico, a 
paisagem e a inter-relação entre os 
fatores citados. (Anexo I) 

No Anexo IV destaca-se que 
os eventuais efeitos 
significativos no ambiente e 
na saúde devem ser 
considerados (saúde humana, 
flora, fauna, biodiversidade, 
solo, clima, ar, água, 
paisagem, sítios naturais, bens 
materiais, patrimônio cultural, 
e interação entre estes 
fatores). 

Os objetivos e os 
indicadores da AAE cobrem 
um conjunto adequado de 
tópicos ambientais/ 
sustentabilidade e realiza a 
integração destes objetivos 
(ambientais, sociais e 
econômicos). 

O objetivo do plano de manejo é observar 
a sustentabilidade por meio de estratégias e 
políticas de manejo sustentável da 
paisagem e de programas sociais e 
econômicos, de modo a garantir o 
desenvolvimento de oportunidades e 
assegurar benefícios para a comunidade 
local. 

                                                

23 Este símbolo significa que existe nas orientações da AAE ou da IUCN a necessidade de consulta pública. 
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Quadro 57. Comparação do processo da AAE com o processo de plano de manejo sobre a formulação de objetivos no processo de planejamento 
(continuação). 

Procedimentos 
AAE/IUCN 

AAE 
IUCN V Diretiva Europeia 

(2001/42/CE) 
Protocolo da 

UNECE 
Therivel (2004) 

 
24O que os 
objetivos e 
indicadores em 
AAE devem 
fazer? 

Sem informação Sem informação 

Os objetivos e os respectivos indicadores da AAE avaliam 
os objetivos da ação estratégica. Para tanto, os objetivos 
devem ter o foco nos resultados e não nos meios. Assim, os 
objetivos e os indicadores devem: refletir exatamente o que 
estes querem dizer para evitar que sejam "burlados"; ter a 
escala apropriada; utilizar somente objetivos e indicadores 
necessários ou que realmente represente o que se quer 
avaliar; e ser compatíveis uns com os outros. As metas são 
estipuladas somente onde seja apropriado. 

Os objetivos do plano de 
manejo devem ser mensuráveis 
e com metas alcançáveis. 

O que 
considerar 
para definir os 
objetivos da 
AAE 

Sem informação Sem informação 
As visões ambientais/sustentabilidade e os problemas 
encontrados devem ser considerados para definir os 
objetivos, os indicadores e as metas de AAE. 

Sem informação 

Ligação dos 
objetivos com 
as demais 
etapas do 
processo de 
planejamento 

Sem informação Sem informação 

Os objetivos e os indicadores direcionam e monitoram a 
base de dados (e vice-versa) e podem ser utilizados na 
previsão de impactos. Assim, os objetivos e os indicadores 
conduzem os dados que serão coletados na base de dados, 
definem a previsão de impactos e o sistema de 
monitoramento. 

As visões orientam as 
estratégias e os planos de ação. 
Os resultados obtidos pelos 
planos de ação fornecem um 
feedback para a evolução das 
visões. 

                                                

24 Este símbolo significa que existe nas orientações da AAE ou da IUCN a necessidade de consulta pública. 
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Quadro 58. Comparação do processo da AAE com o processo de plano de manejo sobre o Inventário da situação atual e diagnóstico. 

Procedimentos 
AAE/IUCN 

AAE 
IUCN V Diretiva Europeia 

(2001/42/CE) 
Protocolo da UNECE Therivel (2004) 

Preparação 
para o 
diagnóstico / 
Aspectos 
importantes 
sobre os 
dados. 

Identificar os 
aspectos pertinentes 
sobre estado atual do 
ambiente com a 
provável evolução 
com e sem a ação 
estratégica e 
descrever as 
características 
ambientais das zonas 
susceptíveis de serem 
significativamente 
afetadas (Anexo I). 

 Foco no estado atual 
do ambiente e da 
saúde e da provável 
evolução sem a ação 
estratégica. Além 
disso, as 
características do 
ambiente e da saúde 
nas zonas susceptíveis 
de serem 
significativamente 
afetadas devem ser 
destacadas (Anexo 
IV). 

Utilizar somente os dados que 
importam, com foco nas questões 
significantes; Ponderar se os dados 
devem ser levantados 
especificamente para a AAE; Em 
ações estratégicas com a gestão 
adaptativa pode ser útil estabelecer 
um sistema de monitoramento para 
coleta de dados que faltam para a 
próxima AAE; As áreas susceptíveis 
a significativos impactos devem ser 
descritas com mais detalhes nesta 
etapa para avaliação. 

A coleta de dados abrange a revisão dos dados 
disponíveis, levantamento de novos dados sobre os 
recursos naturais e culturais para identificar quais são as 
tendências, pressões e oportunidades para a área 
protegida. É importante que a comunidade local esteja 
envolvida desde os primeiros momentos de elaboração 
do plano. Assim, as questões principais sobre a nova 
perspectiva da área protegida são compiladas em um 
documento e disponibilizadas para consulta. O 
inventário da situação atual cria um sistema de 
informações sobre o estoque ambiental que subsidia a 
preparação e revisão do plano de manejo. 

Interação da 
Base de dados 
(ou 
diagnóstico) 
com as outras 
etapas. 

Sem informação Sem informação 

É importante ressaltar que os 
métodos utilizados para a análise do 
inventário devem ser coerentes com 
o tamanho e a complexidade do que 
se pretende avaliar. A base de dados 
é guiada pelos indicadores e é a base 
para as próximas etapas (geração de 
alternativas, a avaliação e a previsão 
e mitigação de impactos, decisão e 
monitoramento).  

 O diagnóstico auxilia por meio do sistema de 
monitoramento a verificar as mudanças do estoque 
ambiental, consequentemente, examina a efetividade do 
plano de manejo e fornece uma base para as decisões. 
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Quadro 58. Comparação do processo da AAE com o processo de plano de manejo sobre o Inventário da situação atual e Diagnóstico 
(continuação). 

Procedimentos 
AAE/IUCN 

AAE 
IUCN V Diretiva Europeia 

(2001/42/CE) 
Protocolo da 

UNECE 
Therivel (2004) 

Interação da 
Base de dados 

(ou 
diagnóstico) 

com as outras 
etapas. 

Sem informação Sem informação 

A base de dados retrata a situação atual do 
ambiente para identificar as tendências 
futuras, as questões e os problemas ambientais 
com e sem a ação estratégica e para monitorar 
as mudanças do ambiente. A partir desta 
primeira análise, novos problemas podem ser 
identificados. Com isso, talvez seja necessário 
redefinir os objetivos, as metas e os 
indicadores da AAE e outros dados podem ser 
requisitados. Sendo assim, a base de dados 
deve estar inserida em um processo interativo. 

Sem informação 

Integração dos 
dados 
ambientais, 
sociais e 
econômicos. 

Sem informação Sem informação 

A base de dados acompanha os objetivos e os 
indicadores, que incluem os objetivos sociais, 
os econômicos e os ambientais. A integração 
entre estas três dimensões é importante para 
avaliar e evidenciar a contribuição da 
dimensão ambiental para as outras dimensões 
e vice-versa (win win win). 

Sem informação 
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Quadro 58. Comparação do processo da AAE com o processo de plano de manejo sobre o Inventário da situação atual e Diagnóstico 
(continuação). 

Procedimentos 
AAE/IUCN 

AAE 
IUCN V 

Diretiva Europeia (2001/42/CE) 
Protocolo da 

UNECE 
Therivel (2004) 

Identificação 
dos problemas 
ambientais 

Fornecer informações sobre todos 
os problemas ambientais 
pertinentes para a ação estratégica, 
incluindo, em particular, os 
relacionados com todas as zonas 
de especial importância ambiental, 
tal como áreas protegidas 
legalmente (Anexo I). 

Identificar 
problemas 
ambientais e da 
saúde pertinentes 
para a ação 
estratégica e 
eventuais efeitos 
transfronteiras 
significativos no 
ambiente, e na saúde 
(Anexo IV). 

Os problemas ambientais são 
identificados por meio da análise da base 
de dados. Um problema surge quando há 
conflitos entre o estado atual e as metas 
almejadas. A avaliação da situação atual 
e da tendência futura do ambiente com 
relação à meta auxilia a determinar como 
os problemas encontrados podem ser 
gerenciados. Nesta fase, algumas 
propostas de medidas mitigadoras podem 
ser previstas.  

Identificar questões estratégicas e ações prioritárias.  

Relação com 
outras ações 
estratégicas 

Descrever os principais objetivos 
do plano ou programa e as 
respectivas relações com outras 
ações estratégicas; Considerar os 
objetivos de proteção ambiental 
pertinentes para a ação estratégica 
e a forma como estes objetivos e 
todas as outras considerações 
ambientais foram levadas em 
consideração durante a preparação 
da ação estratégica; (Anexo I); Os 
diversos níveis da hierarquia da 
ação estratégica devem ser 
considerados para evitar 
duplicações (Art. 4º nº 3). 

Articulação com 
outras ações 
estratégicas; 
Descrever como que 
os objetivos 
ambientais e de 
saúde 
(internacionais, 
nacionais e outros 
níveis) foram 
levados em 
consideração 
durante a elaboração 
da ação estratégica 
(Anexo IV).  

A AAE deve verificar se outras ações 
estratégicas podem causar impacto 
significativo ou restrição à ação 
estratégica que está em processo de 
elaboração, ou se algo na ação estratégica 
em questão causa impacto significativo 
ou restringe outras ações estratégicas. No 
caso de conflitos, a AAE deve, na medida 
do possível, amenizá-los e incentivar a 
convergência entre as ações estratégicas 
para objetivos comuns de 
sustentabilidade. É de boa prática a AAE 
documentar os conflitos encontrados e 
fazer recomendações para promover a 
sustentabilidade. 

A IUCN recomenda considerar os efeitos das ações 
estratégicas nacionais e regionais/territoriais e 
setoriais sobre a área protegida. O relatório do 
diagnóstico da área protegida deve ser confrontado 
com estas ações estratégicas para identificar questões 
chaves e conflitos (impactos negativos e positivos). O 
plano de manejo deve propor outros planos para que 
os princípios que regem a área protegida sejam 
considerados nos planos de desenvolvimento regional, 
uso do solo, agricultura, turismo entre outros. Além 
disso, o plano de manejo deve, quando for o caso, 
propor medidas para compatibilizar estas ações 
estratégicas com os objetivos da área protegida para 
que impactos negativos sejam evitados, reduzidos, 
mitigados e por último compensado.                                                     
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Quadro 59. Comparação do processo da AAE com o processo de plano de manejo 
sobre produtos parciais do processo de planejamento. 

Procedimentos 
AAE/IUCN 

AAE 

IUCN V Diretiva 
Europeia 

(2001/42/CE) 

Protocolo da 
UNECE 

Therivel (2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
25Relatório 
parcial 

Autoridades 
ambientais 
/sustentabilidade 
devem ser 
procuradas para 
emitir pareceres 
sobre o nível de 
detalhamento do 
relatório 
ambiental (Art. 
5º nº 4). 

Autoridades 
ambientais e da 
saúde são 
designadas para 
emitir pareceres 
sobre informações 
pertinentes a serem 
inseridas no 
relatório 
ambiental. Com 
relação ao público 
interessado, 
também é dada a 
oportunidade de 
manifestação sobre 
informações 
pertinentes para o 
relatório (Art. 6º nº 
2 e 3). 

A AAE prevê um 
relatório ao final 
da etapa scoping. 
Neste relatório, 
as principais 
questões 
decididas até o 
momento são 
relatadas e 
disponibilizadas 
para autoridades 
ambientais e 
consulta pública. 

Um relatório com 
um diagnóstico 
parcial da área, 
com as tendências 
futuras, com as 
pressões e 
oportunidades 
para a futura área 
protegida deve ser 
disponibilizado 
para consulta 
pública. 

                                                

25 Estes símbolos significam que existe nas orientações da AAE ou da IUCN a necessidade de 
consulta às autoridades ambientais ou de sustentabilidade e ao público. 
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Quadro 60. Comparação do processo da AAE com o processo de plano de manejo sobre o Prognóstico. 

Procedimentos 
AAE/IUCN 

AAE 
IUCN V Diretiva Europeia 

(2001/42/CE) 
Protocolo da 

UNECE 
Therivel (2004) 

Tipos de 
alternativas 

Sem informação Sem informação 

Os tipos de alternativas são definidos por uma 
hierarquia, da mais para a menos estratégica, 
sendo avaliadas, em primeira instância, as 
alternativas para reduzir as demandas ou as 
necessidades. Se não existir esta possibilidade, 
as tecnologias ou métodos que causem menos 
impactos ambientais (modo/processo) são 
verificados, e somente após a análise das 
alternativas, que as opções locacionais são 
discutidas. 

A IUCN não prevê alternativas no plano de 
manejo. Para atingir a visão, um conjunto 
de ações é definido segundo uma 
hierarquia, onde as "estratégias" 
direcionam medidas de longo prazo, 
seguidas pelos planos de ação (médio e 
curto prazo), que são o desenvolvimento de 
cada estratégia definida no nível 
hierárquico acima. 

26Como definir 
as alternativas 

Identificação, descrição e 
avaliação das alternativas 
razoáveis e seus eventuais 
efeitos significativos no 
ambiente resultantes da 
aplicação da ação 
estratégica (Art. 5º nº 1.). 

Sem informação 

Para definir alternativas, estas devem ser 
avaliadas quanto: a viabilidade, a legalidade e 
a sustentabilidade; e se a escala (internacional, 
nacional ou regional) e o nível (política, plano 
e programa) de tomada decisão são 
apropriados.  

Para a formulação das estratégias deve-se 
considerar: as maiores mudanças que 
possam ocorrer dentro dos próximos 25 
anos e como as agências e seus parceiros 
podem responder a estas mudanças; as 
ações prioritárias; as questões mais 
problemáticas; e as áreas mais vulneráveis 
dentro da área protegidas. 

                                                

26 Este símbolo significa que existe nas orientações da AAE ou da IUCN a necessidade de consulta ao público. 
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Quadro 60. Comparação do processo da AAE com o processo de plano de manejo sobre o Prognóstico (continuação).  

Procedimentos 
AAE/IUCN 

AAE 
IUCN V Diretiva Europeia 

(2001/42/CE) 
Protocolo da UNECE Therivel (2004) 

Previsão de 
Impactos 

Considerar os efeitos 
diretos e indiretos, 
cumulativos, 
sinergéticos, de curto, 
médio e longo prazo, 
permanentes e 
temporários, positivos 
e negativos. (Anexo I) 

Considerar os efeitos secundários, 
cumulativos, sinergéticos, de curto, 
médio e longo prazo, permanentes 
e temporários, positivos e 
negativos (Anexo IV). 

A etapa de previsão de impactos deve verificar nas alternativas 
selecionadas: atividades com probabilidade de ocorrência 
(quais, onde e quando) e averiguar se os impactos são: positivos 
ou negativos; a magnitude (pequeno ou grande); a distribuição 
espacial; a duração (longo ou curto prazo); se reversíveis ou 
irreversíveis; e a probabilidade de ocorrência. Além disso, os 
impactos diretos, indiretos, cumulativos e sinergéticos devem 
ser identificados.  

 

A IUCN não 

prevê a 

previsão, a 

avaliação 

nem a 

mitigação de 

impactos. 

Avaliação de 
Impactos 

Avaliar as alternativas 
razoáveis e seus 
eventuais efeitos 
significativos no 
ambiente resultantes da 
aplicação da ação 
estratégica (Art. 5º e 
anexo II). 

Justificar a escolha das alternativas 
consideradas e descrever o método 
da avaliação, incluindo 
dificuldades encontradas na coleta 
das informações a incluir, 
nomeadamente deficiências 
técnicas ou ausência de 
conhecimentos (Anexo IV). 

Os impactos previstos são avaliados quanto a sua importância e 
significância para que os impactos irreversíveis e os que 
excedem os limites ambientais sejam evitados e as áreas 
sensíveis e/ou as áreas já afetadas sejam preservadas.  Assim, o 
impacto da ação estratégica é avaliado por meio da comparação 
das alternativas umas com as outras, e/ou com os objetivos e os 
indicadores da AAE e contra as condições da base de dados. 

Mitigação 

Propor medidas para 
prevenir, reduzir, 
eliminar, o tanto 
quanto possível, 
quaisquer efeitos 
adversos significativos 
no ambiente resultantes 
da aplicação da ação 
estratégica (anexo I). 

Medidas para prevenir, reduzir ou 
atenuar quaisquer efeitos adversos 
significativos no ambiente, e na 
saúde, que poderão resultar da 
aplicação do plano ou programa 
(Anexo IV). 

O objetivo desta fase é minimizar os impactos negativos, 
otimizar os positivos e assegurar que as medidas mitigadoras 
não tenham impactos negativos. Para tanto, uma hierarquia deve 
ser seguida, onde os impactos negativos são evitados, 
reduzidos, reparados e em último caso são compensados. Um 
aspecto importante das medidas mitigadoras quando inseridas 
no âmbito de uma AAE é a possibilidade de uma avaliação em 
cascata (tiering). 
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Quadro 61. Comparação sobre os produtos finais do processo de planejamento entre a AAE e o plano de manejo. 

Procedimentos 
AAE/IUCN 

AAE 
IUCN V 

Diretiva Europeia (2001/42/CE) Protocolo da UNECE Therivel (2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatório 
Ambiental/ 

Plano de 
Manejo 

Informações que devem conter no relatório:  
• Informações sobre os métodos de 
avaliação, o conteúdo da ação estratégica, a 
posição da AAE no processo de tomada de 
decisões e deixar claro se determinadas 
questões devem ser avaliadas de maneira 
mais adequada a níveis diferentes do 
processo, para evitar uma duplicação da 
avaliação (Art. 5º nº 2.);  
• Conteúdo e principais objetivos da ação 
estratégica e sua relação com outras ações 
estratégicas; 
• Aspectos relevantes sobre o estado atual 
do ambiente e sua evolução com e sem a 
ação estratégica;  
• Características relevantes das áreas que 
provavelmente serão significativamente 
afetadas; 
• Problemas ambientais pertinentes à ação 
estratégica; 
• Objetivos de proteção ambiental (nacional 
e internacional) relevantes para a ação 
estratégica e como estes objetivos e outras 
considerações ambientais foram 
considerados durante a preparação da ação 
estratégica; 

O relatório ambiental 
identificará, descreverá 
e avaliará os prováveis 
efeitos significativos da 
aplicação da ação 
estratégica no 
ambiente, na saúde, e as 
soluções alternativas 
razoáveis. O relatório 
incluirá as informações 
indicadas no anexo IV, 
que são as mesmas 
indicadas pela Diretiva 
Europeia (2001/42/CE), 
porém com uma 
ressalva sobre questões 
relacionadas à saúde. 

O relatório deve descrever como ocorreu o 
processo da AAE, ou seja, como as 
questões ambientais e de sustentabilidade 
foram consideradas na tomada de decisão. 
A autora apresenta um checklist de 
informações que devem conter no 
relatório, a saber:  
• Contém um sumário não técnico com 
explicações da abordagem da AAE como 
um todo; 
• Que diferença o processo da AAE tem 
feito na ação estratégica;  
• Quem desenvolveu a AAE, quando foi 
desenvolvida e quem foi consultado; 
• O propósito da AAE 
• Os objetivos da ação estratégica 
• Link com outras ações estratégicas; 
• Base de dados 
ambiental/sustentabilidade; 
• Problemas ambientais/sustentabilidade; 
• Dificuldades na coleta de dados e as suas 
limitações; 
• Impactos significantes da ação 
estratégica, que podem ser avaliados por 
diferentes níveis da ação estratégica 
(objetivos da ação, alternativas, 
declarações detalhadas, e locais 
específicos); 

O plano de manejo é 
considerado a chave 
para o sucesso da 
gestão da área 
protegida. Para tanto, 
este deve apresentar as 
visões de longo prazo 
(em uma perspectiva de 
20 a 25 anos). Para 
alcançar o propósito das 
visões estratégias e 
políticas são definidas. 
E por fim, as estratégias 
e as políticas 
direcionam planos de 
ações em médio e curto 
prazo. As ações 
propostas pelos planos 
de ação são 
monitoradas para 
verificar se estas estão 
indo de encontro com 
as visões. 
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Quadro 61. Comparação sobre os produtos finais do processo de planejamento entre a AAE e o plano de manejo (continuação). 

Procedimentos 
AAE/IUCN 

AAE 
IUCN V 

Diretiva Europeia (2001/42/CE) Protocolo da UNECE Therivel (2004) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relatório 
Ambiental/ 

Plano de 
Manejo 

(continuação) 

• Os eventuais efeitos significativos 
da ação estratégica sobre o 
ambiente; 
•Propostas de medidas mitigadoras  
• Resumo das razões que justificam 
as alternativas escolhidas e uma 
descrição do modo como se 
procedeu à avaliação, incluindo 
todas as dificuldades encontradas na 
coleta das informações necessárias 
(como, por exemplo, as deficiências 
técnicas ou a ausência de 
conhecimentos) (Anexo I);  
• Descrição das medidas de controle 
- Anexo I; 

Sem informação 

• O porquê que a alternativa foi escolhida, 
com o detalhamento de como as 
considerações ambientais/sustentabilidade 
foram levadas em consideração; 
• Consideração de outras alternativas e 
porque estas foram rejeitadas;  
• Medidas mitigadoras consideradas; 
• Quando medidas mitigadoras não foram 
consideradas explicar o porquê; 
• Links para projetos de EIAs;  
• Orientações para um plano de 
implementação; 
• Proposta de monitoramento; 
• O relatório é claro e conciso, é 
apresentado como um todo integrado, usa 
mapas e ilustrações onde apropriado; 
• Usa linguagem simples e evita jargões 
técnicos; 
• Descreve a metodologia usada na AAE e 
esclarece quem (e como) foi consultado; 
• Foco nas grandes questões; 
• Reconhece fontes externas de 
informações (julgamento de especialistas e 
suas opiniões); 
• É escrito de forma imparcial e aberto. 
• O relatório descreve como as questões 
ambientais e de sustentabilidade foram 
consideradas na tomada de decisão. 

Sem informação 
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Quadro 61. Comparação sobre os produtos finais do processo de planejamento entre a AAE e o plano de manejo (continuação). 

Procedimentos 
AAE/IUCN 

AAE 
IUCN V 

Diretiva Europeia (2001/42/CE) Protocolo da UNECE Therivel (2004) 

Plano de 
implementação/ 
Plano 
corporativo 

Sem informação Sem informação 

Um plano de implementação da 
ação estratégica faz parte do 
relatório para definir as ações 
que precisam ser realizadas, as 
orientações que precisam ser 
escritas e as ações que devem 
ser monitoradas. 

O plano corporativo é um planejamento 
para gerir as operações e auxiliar a 
realizar as tarefas descritas pelo plano 
de manejo. Este plano é composto por 
programas de trabalho, orçamentos e 
um conjunto de indicadores para medir 
o desempenho (efetividade) das 
operações realizadas pela agência. 
Desta maneira, o plano coorporativo 
avalia o desempenho da agência com 
relação às propostas do plano de 
manejo e presta contas para os atores 
envolvidos. 
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Quadro 62. Comparação sobre o processo de decisão considerado pela AAE e pelo plano de manejo. 

Procedimentos 
AAE/IUCN 

AAE 
IUCN V 

Diretiva Europeia (2001/42/CE) Protocolo da UNECE Therivel (2004) 

Consulta 
pública 

Deve ser disponibilizados às autoridades e ao 
público o projeto da ação estratégica e o 
relatório ambiental para consulta, com prazos 
adequados para a apresentação das suas 
observações sobre o projeto da ação estratégica 
e sobre o relatório ambiental antes da aprovação 
do plano ou programa (Art. 6º); Quando outro 
Estado-Membro for susceptível a ter efeitos 
ambientais significativos também deve ser 
consultado (Art. 7º); O relatório ambiental e as 
consultas realizadas devem ser considerados na 
tomada de decisão (Art. 8º). 

O projeto da ação estratégica e o 
relatório ambiental devem ser 
colocados à disposição do público 
através de meios eletrônicos ou outros 
meios adequados (art. 8º. No. 2.), 
fornecendo aos interessados a 
oportunidade de manifestar a sua 
opinião sobre o projeto da ação 
estratégica e sobre o relatório ambiental 
em prazo razoável (art.8º. n. 4 e Anexo 
V). Garantir a participação pública 
precoce e eficaz quando todas as opções 
ainda são possíveis (Art. 8º no. 1). 

Os aspectos mais importantes da 
participação pública e 
envolvimento de especialistas 
devem ocorrer durante o processo 
da AAE. A consulta do relatório da 
AAE tem efeito limitado para 
melhorar a ação estratégica, sendo 
seu principal objetivo apresentar a 
informação. Cabe ressaltar que o 
relatório da AAE deve ser 
publicado em paralelo com o 
projeto da ação estratégica para 
fins de consulta pública. 

O plano de manejo 
antes de ser 
finalizado deverá 
passar por consulta 
pública. Após o 
processo de 
consulta, a versão 
final do plano de 
manejo é publicada.  

Informar a 
decisão 

Aprovada a ação estratégica, as autoridades 
ambientais, o público e a todos consultados 
devem ser informadas com os seguintes 
elementos (Art. 9 º): 
• A ação estratégica aprovada; 
• Uma declaração resumindo a forma como as 
considerações sugeridas nas consultas foram 
integradas na ação estratégica; 
• O relatório ambiental; 
• Os resultados das consultas realizadas; 
• As razões que levaram a escolher a ação 
estratégica aprovada, à luz de outras 
alternativas razoáveis abordadas;  
• As medidas decididas para efeitos de controle. 

A ação estratégica dever ser colocada à 
disposição para as autoridades e púbico 
e demais interessados juntamente com 
uma declaração sobre como as 
considerações ambientais, e de saúde, 
foram inseridas na ação estratégica, o 
modo como as observações recebidas 
nos termos dos artigos 8.º a 10.º 
(consultas) foram levadas em conta e as 
razões que justificam a sua adoção à luz 
das alternativas razoáveis consideradas 
(Art. 11º.). 

Corrobora com os itens apontados 
pela Diretiva Europeia 
(2001/42/CE) 

Um relatório das 
consultas públicas 
deve ser elaborado 
com informações 
sobre como as 
sugestões do público 
foram incorporadas 
ao plano de manejo 
e, quando for o caso, 
justificar o porquê 
as sugestões não 
foram consideradas 
no plano de manejo. 
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Quadro 63. Comparação sobre os sistemas de monitoramento considerado pela AAE e 
pela IUCN. 

Procedimentos 
AAE/IUCN 

AAE 
IUCN V Diretiva Europeia 

(2001/42/CE) 
Protocolo da 

UNECE 
Therivel (2004) 

Monitoramento 

Os efeitos 
significativos da 
implementação da 
ação estratégica 
no ambiente 
devem ser 
monitorados a fim 
de identificar a 
tempo efeitos 
negativos 
imprevistos e lhes 
permitir aplicar as 
medidas de 
correção 
adequadas. (Art. 
10º nº 1); 
Os sistemas de 
controle 
existentes podem 
ser utilizados para 
evitar 
duplicações. (Art. 
10º nº 2); 

Art. 12º. N. 1.  
Monitoramento 
dos efeitos 
significativos no 
ambiente, e na 
saúde, da 
aplicação da ação 
estratégica 
adotada, a fim de 
identificar, numa 
fase precoce, 
efeitos adversos 
imprevistos e de 
poder adotar 
medidas corretivas 
adequadas. 
Art. 12º. N. 1.  Os 
resultados do 
acompanhamento 
efetuado serão 
colocados à 
disposição das 
autoridades 
consultadas. 

O monitoramento 
permite comparar os 
impactos atuais da 
ação estratégica 
contra os impactos 
previstos, assegura 
que as medidas 
mitigadoras sejam 
desenvolvidas e 
previne a ocorrência 
de impactos 
inesperados. Com 
isso, problemas são 
identificados e 
tratados e novas 
informações são 
coletadas para a 
base de dados. 

O sistema de 
monitoramento 
acompanha as ações 
decorrentes do plano de 
manejo com o objetivo 
de verificar a evolução 
da qualidade ambiental 
das diferentes zonas de 
uso da área protegida. 
Assim, para cada plano 
de ação metas, medidas 
e métodos são 
estipulados para 
verificar o desempenho 
do plano de manejo 
(avaliar a eficácia do 
plano). Os resultados 
deste monitoramento 
são incorporados no 
plano de manejo, estes 
novos dados são a base 
para atualizar o 
diagnóstico da área. 

Quadro 64. Comparação sobre o processo de revisão considerado pela AAE e pela 
IUCN. 

Procedimentos 
AAE/IUCN 

AAE 

IUCN V Diretiva 
Europeia 

(2001/42/CE) 

Protocolo 
da UNECE 

Therivel 
(2004) 

Gestão 
adaptativa 

Sem 
informação 

Sem 
informação 

Sem 
informação 

A gestão adaptativa é receptiva, 
reflexível, flexível e é uma técnica com 
revisões periódicas e atualizações das 
ações a luz da experiência. Assim, por 
meio dos resultados do monitoramento, 
as atualizações do diagnóstico e a 
avaliação sobre a efetividade da 
implementação do plano de manejo são 
promovidas. As atualizações periódicas 
e as lições aprendidas com a prática 
auxiliam da gestão adaptativa do plano 
de manejo. 
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Apêndice 2 - Exemplos dos casos avaliados no capítulo 1.  

Critério de avaliação: Os objetivos da AAE abordam aspectos social, econômico e 
ambiental? Estes objetivos são integrados? A partir dos objetivos da AAE foi possível 
verificar ou evidenciar as questões relacionadas à sustentabilidade no plano de 
manejo?) (Ver página:87) 

Caso 1 e caso 3 

As AAEs do Caso 1 - Plano do Parque Nacional de Cairngorms (2007-2012), e 

do Caso 3 - Plano Local do Parque Nacional Cairngorms (2005), são similares. Os 

objetivos da AAE foram os mesmos para ambas as avaliações. As AAEs destes planos 

listaram 14 objetivos, que foram desenvolvidos com base em recursos ambientais 

chaves (identificados pela base de dados), em tendências e em questões consideradas 

importantes para o Parque. Assim, para cada objetivo proposto pela AAE alguns 

critérios são pontuados para serem verificados na avaliação do plano de manejo. No 

relatório ambiental, os fatores econômicos não são pontuados pelos objetivos da AAE 

(CNPA, 2006a; 2007b). A não observação de fatores econômicos foi questionada pela 

população, no sentido de que o relatório ambiental omite atividades econômicas que são 

cruciais para a sobrevivência das pessoas no Parque (CNPA, 2007b).  

Caso 6 e caso 7 

Situação similar ocorreu com os dois planos do Parque Nacional Loch Lomond 

& The Trossachs (os de número 6 e 7). Os objetivos da AAE destes planos são os 

mesmos. Neste caso, os objetivos da AAE têm o foco principal na questão ambiental e 

alguns aspectos de cunho social são considerados. Os objetivos da AAE são 

apresentados no formato de uma tabela, onde na primeira coluna são listados os 

objetivos da AAE, na segunda coluna os tópicos ambientais relevantes (previsto pela 

Diretiva Europeia e a legislação da Escócia) e na terceira os critérios de avaliação que 

devem ser utilizados pelos objetivos da AAE. É interessante ressaltar que nos tópicos 

ambientais relevantes de alguns objetivos ambientais da AAE, a saúde humana e os 

bens materiais são contemplados, mas nos critérios de avaliação, que definem como 

estes objetivos serão avaliados, estes temas não são resgatados para avaliar o impacto da 

ação estratégica nos tópicos destacados (LLTNPP, 2006; 2011). Assim, pode-se dizer 

que falta integração entre os objetivos ambientais e sociais. Além da falta de integração 
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entre os objetos ambientais e sociais, não foi possível verificar pelo relatório ambiental 

questões relacionadas aos três pilares da sustentabilidade.  

Caso 5 e caso 8 

Nos relatórios ambientais dos planos 5 e 8 (Quadro 6, pag.: 87), os objetivos da 

AAE têm o foco na questão ambiental. As questões relacionadas a aspectos sociais e 

econômicas são descritas pela base de dados, porém estas não compõem os objetivos da 

AAE. Sendo assim, mesmo que os aspectos ambientais, sociais e econômicos sejam 

contemplados pelos planos, estes não são avaliados (na fase de avaliação de impactos) 

uns contra os outros pelos objetivos da AAE (CNPA, 2010; LLTNPP, 2012). Portanto, a 

avaliação destes casos é considerada apenas satisfatória com algumas omissões e 

inadequações, pois faltou avaliação adequada das dimensões da sustentabilidade. 

Assim, como resultado da abordagem mais ambiental da AAE, no Caso 8 - Plano do 

Parque Nacional Loch Lomond & The Trossachs (2012 – 2017), os impactos ambientais 

positivos e negativos decorrentes de ações do Plano para a conservação, manejo dos 

visitantes e desenvolvimento rural são identificados. Já os impactos positivos e 

negativos sociais e econômicos não são evidenciados. Desta maneira, impactos 

positivos do desenvolvimento rural para as questões ambientais e sociais passam 

despercebidos e os impactos negativos não são minimizados (LLTNPP, 2012).  

Caso 4 

No Caso 4 pode-se observar que como consequência de um mesmo 

direcionamento de objetivos ambientais, sociais e econômicos tanto da AAE como do 

Plano não foram identificados impactos negativos significativos. Estes foram 

considerados neutros ou insignificantes. Como exemplo: um dos objetivos da AAE que 

trata sobre a produção de alimentos, também pontua aspectos relacionados à capacidade 

produtiva e a função do solo (CNPA, 2013). Assim, quando as propostas de 

desenvolvimento do plano são avaliadas por este objetivo da AAE, é preciso avaliar não 

somente o impacto na produção agrícola, mas também observar a capacidade de suporte 

e a função do solo.  Neste caso, como os objetivos do plano já ponderavam a integração 

das questões ambientais, sociais e econômicas, a avaliação da AAE para este objetivo 

foi insignificante ou neutra quando confrontado com os objetivos do Plano de 

Desenvolvimento Local.  
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Critério de avaliação: Para definir os objetivos da AAE foram consideradas questões 

ambientais/sustentabilidade e os problemas ambientais? Se com isso, foi possível 

verificar como a visão e/ou objetivos do plano de manejo interferem nos objetivos e na 

base de dados da AAE (nos problemas ambientais e nas questões de 

sustentabilidade)?(Ver página: 93) 

Caso 4 

No caso 4, alguns objetivos da AAE (por exemplo: qualidade da água, 

diversidade de hábitats, estilos de vida saudável e outros) obtiveram um impacto 

positivo cumulativo de várias ações provenientes do Plano de Desenvolvimento Local 

do Parque Nacional Cairngorms. Neste sentido, pode-se deduzir que provavelmente 

exista alguma alteração positiva na base de dados da AAE relacionadas a estes temas e 

com impacto positivo (CPNA, 2013). 

Caso 5 

No caso 5, o Plano Suplementar para os Recursos Hídricos apresenta um 

impacto positivo sobre os objetivos da AAE e é provável que não ocorra interferência 

negativa na base de dados, visto que, as orientações deste plano visam minimizar os 

impactos ambientais causados no ambiente aquático e no uso dos recursos hídricos pelo 

novo desenvolvimento. É possível que a base de dados se mantenha ou melhore com a 

implementação desta ação estratégica (CPNA, 2010). 

Caso 6 e caso 7 

Já nos casos 6 e 7 do Parque Nacional Loch Lomond & The Trossachs, os 

relatórios ambientais apresentam uma tabela da relação dos objetivos da AAE com os 

temas abordados na base de dados. Com base nesta matriz e na avaliação realizada com 

os objetivos da AAE é possível prever de maneira mais direta alguma interferência ou 

impacto da base de dados (LLTNPA, 2006; 2011). Contudo, os relatórios ambientais 

sobre este assunto são limitados à apresentação da tabela.    

Critério de avaliação: o estoque ambiental foi avaliado contra as ações do 

plano de manejo? (Ver página:99) 



366 

Caso 1, caso 3 e caso 5 

Os casos 1, 3 e 5 utilizaram a mesma base de dados para avaliar os diferentes 

planos com os seguintes temas: biodiversidade, áreas designadas para a conservação; 

solos; população; histórico ambiental; patrimônio da terra e paisagem; água, ar, clima, 

acessos; energia e infraestrutura; e construção ambiental. Para cada um destes temas são 

apresentados fatores considerados chaves e para alguns temas informações são 

espacializadas. O relatório sobre o estado atual do Parque (CNPA, 2006b) foi 

considerado no levantamento das informações contidas na base de dados e auxiliou a 

identificar tendências e critérios importantes a serem considerados em cada tema. No 

entanto, apesar do estoque ambiental da área ser descrito, a avaliação das ações dos 

planos foi realizada apenas contra os objetivos da AAE. A base de dados não foi 

confrontada com as ações dos planos.  

No caso 1, a avaliação dos objetivos da AAE identifica efeitos positivos, porém 

nenhum efeito negativo é destacado. Contudo, como os objetivos da AAE são 

articulados com a base de dados, os efeitos identificados nos objetivos provavelmente 

influenciam a base de dados e o estoque ambiental de maneira positiva. Esta possível 

interferência positiva no estoque ambiental é verificada com base na interpretação das 

informações disponibilizadas pelo relatório ambiental. É ressaltado que em nenhum 

momento esta observação foi pontuada ou discutida.  

Da mesma maneira do caso 1, no caso 3, a avaliação sobre como as ações do 

plano podem interferir no estoque ambiental não é realizada. No entanto, na avaliação 

das propostas mais específicas, que definem a quantidade de habitações para os 

diferentes povoados do Parque, impactos negativos são identificados nos objetivos da 

AAE. Como exemplo, declínio na população de Carpercaillie, impactos cumulativos 

nos rios Spey e Dee e em alguns impactos na paisagem no povoado de Camus Mor. 

Estes impactos sobre o estoque ambiental são identificados por avaliação ad hoc. Neste 

caso, mesmo que o plano fosse avaliado contra a base de dados da AAE, não seria 

possível chegar a estas conclusões porque a base de dados da AAE não fornece 

informações específicas sobre a população carpercaillie ou dados específicos sobre os 

rios Spey e Dee. Isto pode ser interpretado como uma falha na base dados da AAE, já 

que esta não fornece informações necessárias para a avaliação dos impactos no estoque 

ambiental.  
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Devido às incertezas sobre os impactos cumulativos nos dois principais rios do 

Parque (Spey e Dees) detectados pela AAE do Plano Local do Parque Nacional 

Cairngorms (caso 3), um Planejamento Suplementar para os Recursos Hídricos foi 

elaborado para evitar possíveis impactos nos recursos hídricos do Parque e submetido a 

uma AAE (caso 5). A base de dados sobre os recursos hídricos destaca algumas 

questões, a saber: a poluição difusa dos solos pela agricultura, a modificação dos rios, 

processo de captação e gestão de áreas inundáveis, disponibilidade de água para o 

consumo, impacto da recreação, impacto da captação e impactos do sistema de 

drenagem. Todas estas questões são consideradas pelo Planejamento Suplementar para 

os Recursos Hídricos para orientar os futuros desenvolvimentos do Parque. Por conta 

disto, é provável que este plano auxilie a manter o estoque ambiental dos recursos 

hídricos durante desenvolvimento social e econômico proposto pelo Plano Local do 

Parque Nacional Cairngorms. Apesar da expectativa de que com as novas propostas de 

desenvolvimento o estoque ambiental (recursos hídricos) se mantenha ou melhore com 

a adoção do Planejamento Suplementar para os Recursos Hídricos, as propostas não são 

confrontadas contra a base de dados da AAE para uma avaliação sistemática e acurada. 

Caso 2 e caso 4  

As bases de dados das AAEs dos casos 2 e 4 são apresentadas de maneira 

diferente das dos casos 1, 3 e 5.  Nos casos 2 e 4, os dados são descritos por 

ecossistemas, baseado no método Ecosystems Approach. Nesta abordagem, em um 

primeiro momento, a importância dos serviços ecossistêmicos (de provisão de serviço, 

de regulação de serviço, de serviços culturais e de suporte de serviços) para todos os 

ecossistemas do Parque (Enclosed farmlands, Woodlands, Open Waters, Mountains, 

Moorland, seminatural grasslands e Urban) é apresentada. Em outra fase, a situação 

atual, a importância ambiental e/ou cultural e alguns impulsionadores de mudanças são 

descritos também por ecossistema. Neste contexto, nos casos 2 e 4, a avaliação dos 

objetivos da AAE sugere que as propostas do plano podem interferir no estoque 

ambiental de maneira positiva e negativa.  

Caso 6 

No caso 6, a base de dados apresenta temas relacionados com questões 

ambientais, sociais, econômicas e a integração entre estes. Com base nos dados 
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apresentados foi possível ter uma percepção sobre a situação atual do Parque e sobre o 

estoque ambiental. Em cada tema abordado, além da situação atual também foram 

destacadas as tendências, as questões e os problemas ambientais chaves. Estas questões 

e problemas ambientais identificados na base de dados são considerados e trabalhados 

no contexto do plano. Apesar de o relatório ambiental fazer uma relação mais direta das 

ações do plano com o estoque ambiental (ou base de dados), faltou avaliar as ações do 

plano contra a base de dados.  

Caso 7 

O caso 7 obteve um bom desempenho para esta questão. Os tópicos abordados 

na base dados foram: clima; geologia, minerais e solo; ar; biodiversidade; recursos 

hídricos; floresta e woodland; uso do solo urbano e rural; energia renovável; ambiente 

histórico e construído; paisagem; população e comunidades; bem-estar humano. Assim, 

a base de dados promoveu informações sobre as características do ambiente, tendências 

e priorizou questões importantes para o Parque. As tendências dos recursos naturais do 

Parque são listadas junto com os objetivos do Plano Local do Parque Nacional Loch 

Lomond and The Trossachs responsável por responder estas tendências. Quando as 

tendências negativas são colocadas ao lado dos objetivos do Plano é possível verificar 

como o plano influência o estoque ambiental de maneira positiva. Contudo, esta 

avaliação de como o plano influência a base de dados foi restrita para as ações 

direcionadas a combater as tendências negativas. Neste caso, faltou avaliar como todas 

as ações do plano podem influenciar a base de dados da AAE.  

Critério de avaliação: É realizada a avaliação da situação atual com e sem o plano de 
manejo? Os pontos identificados na questão acima foram discutidos com a população? 
(primeira parte)  (Ver página:101) 

Caso 1, caso 3, caso 5 e caso 6 

Os relatórios ambientais fazem uma observação de que é provável que algumas 

tendências negativas possam ser reduzidas com a implementação dos planos de manejo. 

Entretanto, os mesmos não justificam quais tendências ambientais seriam afetadas caso 

os planos fossem implementados. Sendo assim, considera-se que não houve uma 

avaliação. Consequentemente, não houve discussão com a população sobre esta 

temática. As consultas à população aconteceram sem nenhum direcionamento para 
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questões específicas.  A avaliação da situação atual com o plano deixou a desejar, visto 

que as bases de dados dos casos não apresentam uma articulação clara com os objetivos 

da AAE. 

Com referência ao caso 5, apesar do relatório ambiental também não faz uma 

avaliação da evolução da situação atual sem o plano, o Planejamento Suplementar para 

os Recursos Hídricos direciona a implementação da Política 13 do Plano Local do 

Parque Nacional de Cairngorms (caso 3) para evitar e/ou minimizar impactos nos 

recursos hídricos provocados pelo novo desenvolvimento. Assim, é presumível que sem 

estas orientações, alguns princípios sustentáveis não sejam incorporados nos futuros 

desenvolvimentos ou planejamentos, o que pode culminar em efeitos negativos 

significativos para a situação atual dos recursos hídricos. Já com a adoção do plano 

existe a possibilidade de impactos positivos no estoque ambiental da área protegida. 

Este caso evidencia a importância em avaliar a situação atual com e sem o plano de 

manejo com vistas a discutir com a população a importância em implementar o plano de 

manejo.  

O caso 6 ressalta a importância do Plano de Manejo para o Parque Nacional 

Loch Lomond & The Trossachs (2007-2012). Entre as justificativas citadas, destacam-

se: i) o plano como um instrumento crucial para promover a direção das autoridades; ii) 

assegurar que esforços sejam focados em ações positivas; e o plano como um 

documento chave para articular parceiros no intuito de que estes assumam 

responsabilidades nas ações para alcançar os objetivos do Parque. Com base nestes 

argumentos, é concluído que se o Parque Nacional Loch Lomond & The Trossachs não 

tiver um plano para orientar o manejo e a gestão da área protegida é provável que 

efeitos negativos significativos ocorram. Além disso, é ressaltado que o Parque 

Nacional Loch Lomond & The Trossachs foi criado exatamente pela necessidade de um 

manejo e gestão fortes. Apesar deste caso não ter uma avaliação sistemática sobre a 

situação atual com e sem o plano de manejo, ponderações são realizadas para destacar a 

importância do plano para a situação atual da área protegida. 

Caso 4 

Sobre a situação atual com e sem o plano, o caso 4 ponderou que o Plano de 

Desenvolvimento Local do Parque Nacional de Cairngorms promove uma estrutura de 
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desenvolvimento sem causar problemas ambientais, sendo ainda possível melhorar o 

estado atual do ambiente. Sem este plano é provável que problemas ambientais não 

sejam combatidos ativamente por não haver um plano de desenvolvimento com critérios 

ambientais para lidar com os problemas e tendências ambientais.  

Caso 7 

O relatório ambiental do Plano Local do Parque Nacional Loch Lomond & The 

Trossachs (caso 7) declara que este influencia o ambiente atual do Parque de duas 

maneiras: primeiro, o plano promove e direciona o desenvolvimento, que pode alterar as 

características do Parque; e segundo há um incentivo no melhoramento das 

características naturais do Parque. Com base nas informações da base de dados, 

verifica-se como o Plano Local trabalha as tendências positivas e negativas do Parque. 

Portanto, sem o plano o Parque poderia ter um desenvolvimento desorientado e com 

impactos negativos significativos.   

Caso 8 

O caso 8 não faz uma avaliação da situação atual com e sem o plano, bem como, 

não faz nenhuma ponderação sobre o estado atual do Parque Nacional Loch Lomond & 

The Trossachs sem o plano. Entretanto, a base de dados deste caso apresenta o estado 

atual do ambiente do Parque, as tendências e as implicações para o Plano.  As 

implicações para o Plano detalham ações específicas para trabalhar com as possíveis 

tendências negativas previstas. Assim, com base nestas informações é possível analisar 

as tendências e verificar a situação atual da área do Parque com e sem o plano de 

manejo. 

Critério de avaliação: a partir da identificação de problemas, questões 

estratégicas e/ou ações prioritárias foram definidas de modo preventivo para 

solucionar ou amenizar os problemas ambientais encontrados? (Ver página:108) 

Caso 1, caso 3 e caso 5 

Os relatórios ambientais dos casos 1, 3 e 5 identificaram por meio de uma 

análise de tendências e questões chaves os mesmos potenciais problemas ambientais na 

área do Parque Nacional Cairngorms. No caso 1, para que as tendências negativas e 
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questões chaves sejam trabalhadas de maneira proativa, estas informações foram 

incorporadas ao escopo de algumas ações propostas pelo Plano, conforme relatado na 

declaração de pós-adoção do plano e exemplificado no Quadro 65.  

Quadro 65. Exemplo de como que as tendências e questões chaves são incorporadas no 
Plano do Parque Nacional Cairngorms (CNPA, 2007a). 

Recursos Tendências  Questões chaves 

Objetivos estratégicos do 
Plano que incorporam as 

tendências e questões 
identificadas. 

Biodiversidade 

 Perda, 
fragmentação e 
deterioração dos 
hábitats; 
 Pressão da 
pastagem sobre a 
vegetação; 
 Introdução de 
espécies exóticas; 
 Aumento da 
cobertura das 
florestas nativas 
(Woodlands) 

 Conectividade e 
integridade dos 
ecossistemas; 
 Impacto das 
espécies exóticas; 
 Impacto das 
mudanças climáticas 
 Impactos da 
recreação e 
desenvolvimento; 
 Falta de 
informações 
 

 Conservar e melhorar o 
patrimônio natural e 
cultural; 
 Conservar e melhorar a 
biodiversidade; 
 Uso sustentável dos 
recursos; 
 Manejo do solo 
integrado; 
 Turismo sustentável 

O relatório ambiental do caso 3 não apresenta como os problemas identificados 

são incorporados no Plano. O caso 5, Planejamento Suplementar para os Recursos 

Hídricos, é uma ação preventiva / mitigadora do Plano Local do Parque Nacional 

Cairngorms (caso 3) para solucionar ou amenizar os problemas ambientais decorrentes 

de um futuro desenvolvimento previstos pelo Plano Local. Os problemas identificados 

no caso 3 estão relacionados à perda, dano ou perturbação em importantes hábitats, 

ecossistemas e espécies, além de danos no ambiente aquático (córregos, rios, lagos, 

águas subterrâneas, zonas úmidas e planícies aluviais). Neste contexto, as propostas do 

Planejamento Suplementar para os Recursos Hídricos evitam e/ou mitigam os 

problemas e impactos ocasionados pelas propostas de desenvolvimento do Plano Local 

(caso 3). Assim, a AAE do Planejamento Suplementar para os Recursos Hídricos 

assegurou que os possíveis impactos negativos identificados na AAE anterior sejam 

trabalhados de maneira adequada.  

Caso 2 e 4 
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As ações propostas pelos casos 2 e 4 não têm o foco na resolução dos problemas 

ambientais do Parque identificados pela AAE, mas sim em alcançar os objetivos 

propostos pelo Plano. Apesar disso, ações propostas pelos planos podem atuar na 

resolução dos problemas identificados. Como exemplo, um dos problemas ambientais 

ressaltados pela AAE é a fragmentação das coberturas de florestas (Woodland), em 

contrapartida, uma das ações do plano de manejo é melhorar a qualidade e 

conectividade dos hábitats. Assim, mesmo que a ação não seja específica para a 

fragmentação das Woodland, este problema pode ser amenizado por esta ação. Assim, 

verifica-se que as questões estratégicas ou ações prioritárias não foram definidas 

especificamente para solucionar ou amenizar os problemas ambientais identificados, 

porém, as ações do plano têm influência direta e indireta nos problemas identificados. 

Critério de avaliação: O relatório de scoping foi enviado para consulta das 

autoridades e consulta pública? Os resultados destas consultas contribuíram para a 

estruturação da avaliação do plano de manejo? (Ver página:113) 

Caso 1 e caso 3 

Nos casos 1 e 3 as autoridades fizeram algumas observações sobre: i) o nível de 

detalhamento das informações na base de dados – necessidade de detalhamento de 

outros aspectos (p. ex. dados sobre poluição atmosférica e sobre o acesso) e a inclusão 

de outros (p. ex. águas subterrâneas e terras contaminadas); ii) tendências identificadas - 

é sugerido o destaque das reais tendências que o plano pode combater e a discussão de 

como estas tendências podem refletir nas qualidades especiais do Parque; iii) os critérios 

da AAE - é destacado que estes são genéricos para avaliar os efeitos ambientais do 

plano. Também foi ressaltada a não consideração de alternativas, bem como outros 

comentários. A maioria das observações realizada pelas autoridades consultadas não 

foram levadas em consideração na elaboração do relatório ambiental da AAE. Apesar 

da legislação da Escócia determinar a consulta às autoridades, as sugestões realizadas 

por estas não têm obrigatoriedade de serem acatadas.  

Caso 2 

Ao contrário do caso 1, o caso 2 levou em consideração a maioria das 

observações realizada pelas autoridades consultadas para a elaboração do relatório 
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ambiental da AAE. A partir das alterações realizadas, a avaliação da AAE ficou mais 

clara. Neste caso, as autoridades comentaram os seguintes aspectos: i) com relação ao 

nível de detalhamento das informações na base de dados - necessidade de maiores 

informações sobre as águas subterrâneas; ii) questões da AAE - foi indicado que não era 

clara a relação feita entre estas questões e os serviços ecossistêmicos. Ainda foi 

destacado que a articulação do plano de manejo com outras ações estratégicas estava 

insuficiente, bem como outros comentários.  

Caso 5 

Para o caso 5, o resultado da consulta às autoridades contribuiu para a 

estruturação da avaliação da AAE. As principais recomendações das autoridades foram: 

i) por não haver efeito sobre a qualidade do ar o detalhamento deveria ser retirado da 

avaliação, com vistas a concentrar energias no que realmente importa; ii) a base de 

dados deveria ser mais detalhada (isto não foi realizado). Como sugestão das 

autoridades, um site foi indicado com informações sobre solo, água e ar. Outro parecer 

importante fornecido pela Scottish Environment Protection Agency (SEPA) foi utilizar 

os resultados da avaliação como uma ferramenta para melhorar a ação estratégica, uma 

vez que a ação estratégica será improvável de causar impactos negativos, é interessante 

focar nas oportunidades para melhorar os impactos positivos. 

Caso 6 

O caso 6 foi um processo voluntário de AAE, além de ser a primeira AAE 

realizada pela Autoridade do Parque Nacional Loch Lomond & The Trossachs. 

Portanto, os pareceres emitidos pelas autoridades foram fundamentais para a 

reestruturação da AAE. Particularmente, este relatório de scoping apresentou algumas 

abordagens inadequadas que foram ressaltadas pelas autoridades.  

Caso 7 

No caso 7 apenas algumas observações pontuais foram destacadas. Como 

exemplo, sobre o banco de dados, com vistas a melhorar a base de dados da AAE. 

Também foi ressaltada a importância das medidas mitigadoras e do monitoramento no 

processo contínuo da AAE. 
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Critério de avaliação: alternativas de desenvolvimento foram consideradas 

durante o processo de elaboração do plano de manejo? O que foi levado em 

consideração para definir as alternativas? Todas as alternativas são viáveis? Como as 

alternativas são avaliadas? (Ver página:116) 

Caso 1 e caso 2 

Como justificativa a esta ressalva das autoridades, os casos 1 e 2 mencionam que 

o plano tem um contexto estratégico com objetivos mais relacionados com a articulação 

e com a coordenação do que com propostas relacionadas a mudanças efetivas. Outra 

justificativa discute que os Planos (2007-2012) do Parque Nacional Cairngorms têm o 

objetivo de fornecer apenas um contexto estratégico para um futuro desenvolvimento de 

uso do solo.  

Contudo, cabe ressaltar que em um plano com um contexto mais estratégico 

talvez não seja compatível discutir alternativas locacionais, mas alternativas sobre 

demandas e tecnologias podem e devem ser colocadas na pauta de discussão para 

direcionar o desenvolvimento futuro do contexto local, como é sugerido por Therivel 

(2004). E as alternativas locacionais podem ser identificadas e avaliadas com mais 

detalhes no âmbito dos planos locais. Apesar destas possibilidades, alternativas sobre 

demandas e tecnologias não são consideradas nos Planos dos Parques Nacionais 

Cairngorms (2007-2012 e 2012-2017).  

Caso 3 

O Plano Local do Parque Nacional Cairngorms, apresenta 36 propostas de 

políticas, destas apenas para a política relacionada às futuras habitações alternativas são 

propostas. Para esta referida política houve uma tentativa em definir duas alternativas, 

que são avaliadas sem critério e uma terceira alternativa que é escolhida. As duas 

alternativas propostas não foram escolhidas por não serem capazes de atingir os 

objetivos requeridos pelo plano, portanto, não são viáveis. 

Caso 5 

Apesar do caso 5 não ponderar alternativas, houve a tentativa de considerar uma 

alternativa zero (do nothing), ou seja, de não realizar o Planejamento Suplementar para 
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os Recursos Hídricos. Entretanto, no mesmo parágrafo que esta possibilidade é 

considerada, a mesma é descartada sem uma avaliação sistemática. A justificativa para 

descartar a alternativa do nothing é que sem Planejamento Suplementar para os 

Recursos Hídricos é provável que os desenvolvimentos sejam permitidos com impactos 

negativos nos recursos hídricos. Sobre a consideração de alternativa do nothing, Fischer 

(2010) alerta que a consideração de alternativas deste tipo é inapropriada (uma pseudo-

opção) por restringir o desenvolvimento sem considerar as necessidades locais. 

Caso 6 

O caso 6 não ponderou alternativas devido ao processo da AAE ter iniciado 

depois da elaboração do Plano do Parque Nacional Loch Lomond & The Trossachs 

(2007-2012). Portanto, as propostas de ação do plano já estavam definidas. Contudo, o 

relatório ambiental ressalta que durante o processo de elaboração do plano de manejo, 

alternativas (no âmbito das políticas) foram consideradas e discutidas com diversos 

atores e com a comunidade local (LLTNPA, 2005). Em concordância com o parecer 

técnico apresentado pelo órgão ambiental SEPA - (Scottish Environment Protection 

Agency) sobre o presente relatório ambiental, mesmo que as alternativas não tenham 

sido consideradas no âmbito da AAE, teria sido útil se o relatório tivesse apresentado 

um esboço das alternativas levantadas no processo de elaboração do plano de manejo, 

bem como, as razões do porquê estas foram eliminadas. 

Caso 8 

Com relação ao caso 8, poucas políticas do Plano Nacional do Parque Loch 

Lomond & The Trossachs (2012-2017) apresentaram alternativas (que são 

aparentemente viáveis). Como exemplo de algumas alternativas consideradas pelo 

relatório ambiental, pode-se citar:  

 Para a política sobre manejo dos visitantes foi proposto um zoneamento 

com a classificação de zonas com uso recreativo de alto, médio e baixo 

impacto. O objetivo deste zoneamento é regulamentar o uso destas áreas 

e colocar algumas restrições em área mais sensíveis. A outra alternativa 

proposta foi a não proposição de nenhuma zona. Esta segunda alternativa 

não é muito bem explicada e foi rejeitada.  
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 Com relação à política de turismo sustentável, duas alternativas são 

consideradas, a primeira propõe que o parque como um todo seja 

explorado com o turismo e a segunda destaca apenas alguns locais para 

serem explorados com o turismo. A segunda alternativa foi escolhida por 

apresentar um menor impacto, já que nem todo lugar no parque apresenta 

infraestrutura adequada para o turismo.  

O relatório ambiental referente ao caso 8 não apresenta nenhuma explicação 

sobre o que foi considerado para definir as poucas alternativas descritas. Além disso, as 

alternativas propostas não são avaliadas contra os objetivos da AAE.   

Critério de avaliação: A previsão e a avaliação de impactos auxiliou a identificar a 
melhor alternativa a ser implementada? O impacto do plano de manejo foi previsto? 
Quem ganha e quem perde com a adoção do plano de manejo são identificados? (Ver 
página:121) 

Caso 1 e caso 2 

Os resultados mostrados pelos relatórios ambientais dos casos 1 e 2 (Plano do 

Parque Nacional do Parque Cairngorms 2007 – 2012 e 2012 - 2017) concluíram que os 

impactos dos planos sobre os objetivos da AAE são positivos. No caso 1, algumas 

incertezas foram identificadas, que tendem para um impacto negativo, porém este fato 

não pesou na ponderação final da avaliação dos impactos cumulativos, que foi 

considerado positivo. No caso 2, a matriz geral de impacto descreve somente efeitos 

positivos. Entretanto, o relatório ambiental apresenta como apêndice, matrizes de 

impactos individuais para cada proposta do plano de manejo. Nestas matrizes 

individuais, alguns impactos negativos são mencionados, mas estes não são destacados 

na matriz geral dos impactos.  

Com relação à avaliação dos impactos sobre quem ganha e quem perde com a 

adoção dos planos, esta avaliação não é explicita nos relatórios ambientais e fica a 

critério da interpretação de cada um que lê os respectivos relatórios. Entretanto, com 

base nas informações apresentadas pela avaliação dos impactos é possível identificar 

quem ganha e quem perde com a implementação dos planos. Por exemplo, no caso 1, a 

partir da análise dos impactos cumulativos é verificado um ganho ambiental e também 

social com a adoção do Plano do Parque Nacional do Parque Cairngorms (2007 – 2012). 

Contudo, as perdas não são evidenciadas, e como nos objetivos da AAE os aspectos 
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econômicos não são ponderados, não é possível verificar o quanto que este setor pode 

ganhar ou perder com a implementação dos planos de manejo.  

Caso 3 

A AAE do caso 3 avaliou as políticas e as propostas de locais para receber novas 

áreas para habitações (dentro do Parque), que são apresentadas pelo Plano Local do 

Parque Nacional Cairngorms (2005). O resultado da previsão e avaliação de impactos 

mostrou impactos positivos das políticas. Com relação às propostas de locais para as 

novas habitações, um estudo foi realizado para identificar os locais existentes nos 

povoados capazes de absorver as novas habitações. Segundo o relatório ambiental, este 

estudo tentou na medida do possível evitar os hábitats seminaturais, minimizar impactos 

nas antigas woodlands e evitar conflitos com áreas designadas como importantes para o 

patrimônio cultural e natural. Entretanto, este estudo não fez parte do relatório 

ambiental.  

Assim, as propostas avaliadas pela AAE já tinham definido o local e a 

quantidade das novas habitações. A avaliação da AAE verificou que estas propostas são 

prováveis de ter significativo impacto negativo. Os principais impactos identificados 

destas propostas estão relacionados: à modificação da paisagem; a interferência em 

alguns hábitats e espécies prioritárias para conservação; falta de capacidade de suporte 

dos sistemas de tratamento de esgoto de alguns povoados para receber estas novas 

moradias, o que pode ocasionar efeito cumulativo nos rios Spey e Dee.  

Com relação ao julgamento de quem ganha e quem perde com a adoção do 

plano, da mesma maneira que os casos 1 e 2, isto não é evidenciado no relatório 

ambiental do caso 3. Porém, é possível interpretar quem ganha e quem perde com base 

nas informações apresentadas na avaliação dos impactos, com exceção dos aspectos 

econômicos, que não foram considerados pelos objetivos da AAE. 

Caso 4 

O caso 4 apresentou, em um primeiro relatório, a previsão e avaliação de 

impactos das alternativas identificadas, sendo que algumas alternativas foram 

consideradas com mais impactos positivos do que outras. Contudo, a alternativa 

escolhida apresentada no relatório ambiental final não é nenhuma das alternativas 
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avaliadas pelo relatório ambiental anterior, porém há indícios que a alternativa escolhida 

seja uma combinação das outras alternativas. Apesar disso, é possível que a previsão e a 

avaliação de impactos tenham fornecido subsídios para definir a alternativa preferida.   

A alternativa preferida para alcançar os objetivos do Plano Local de 

Desenvolvimento do Parque Nacional Cairngorms foi considerada com efeitos positivos 

sobre os objetivos da AAE que tratavam sobre a água, a diversidade de hábitats e 

espécies, a eficiência energética, o bem-estar humano e a paisagem, e com nenhum 

efeito ou efeito insignificante para os objetivos da AAE com os seguintes temas: 

produção de alimentos, produção de madeira para lenha e gases do efeito estufa. Os 

impactos classificados como positivos são comentados pelo relatório ambiental, mas os 

impactos classificados como nenhum efeito ou efeito insignificante, nenhum comentário 

é realizado. O mesmo ocorreu na avaliação cumulativa dos impactos, o destaque foi 

exclusivo para os impactos positivos.  

Apesar de o relatório ambiental apresentar a ênfase exclusivamente para os 

possíveis impactos positivos, é preciso ressaltar que a percepção dos impactos positivos 

é importante para que os benefícios da implementação do plano sejam percebidos. No 

entanto, não se podem deixar de lado os outros impactos, se são insignificantes 

merecem ao menos uma explicação do porquê são classificados desta maneira e deve 

ser avaliado se estes vários impactos insignificantes não podem causar um impacto 

significante. Por fim, com relação à avaliação de quem ganha e quem perde com o 

plano, esta análise não é realizada pelos relatórios ambientais. 

Caso 5 

No caso 5, Planejamento Suplementar para os Recursos Hídricos, a previsão e 

avaliação dos impactos identificou impactos positivos significativos para todos os 

objetivos da AAE. Apesar de impactos positivos também serem propícios a terem 

impactos cumulativos e sinergéticos, estes últimos são avaliados como improváveis de 

ocorrência.  

No apêndice 5 do relatório ambiental é apresentada uma avaliação individual de 

cada proposta do Planejamento Suplementar para os Recursos Hídricos contra cada 

objetivo da AAE. Nesta avaliação, quem ganha e quem perde com a implementação da 
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ação estratégica são identificados. No caso desta avaliação é indicado que todos ganham 

e ninguém perde, com exceção do setor econômico que não foi avaliado. 

Caso 6 

Neste, a avaliação de impactos foi realizada com especialistas do planejamento, 

do desenvolvimento sustentável, da política ambiental, do transporte, do patrimônio 

cultural e social e do desenvolvimento econômico. Para o julgamento sobre a 

significância dos efeitos ambientais dos impactos, foi analisado se o objetivo estratégico 

fornece apoio explicito ou não para os objetivos da AAE. A avaliação foi feita pela 

mesma equipe responsável por preparar o plano de manejo para assegurar que a AAE 

seja parte integral do processo de tomada de decisão. Cabe destacar, que na matriz de 

avaliação de impactos foram previstos efeitos positivos, neutros e incertos e não houve 

previsão de impactos negativos.  

Com relação à avaliação sobre quem ganha e quem perde com a adoção do 

plano, esta não foi realizada. Contudo, por meio da interpretação da avaliação de 

impactos é possível perceber que os aspectos ambientais e sociais tem um ganho 

positivo. As questões econômicas não são avaliadas pelos objetivos da AAE, porém 

como o plano de manejo contempla ações econômicas, quando estas ações são cruzadas 

com os objetivos ambientais e sociais da AAE, os impactos são considerados na maioria 

incertos.  

Caso 8 

Embora as alternativas identificadas no caso 8 não tenham sido avaliadas pelos 

objetivos da AAE. As políticas, as ações prioritárias e as metas do Plano do Parque 

Nacional Loch Lomond & The Trossach (2012-2017) são avaliadas contra os objetivos 

da AAE. Devido à falta de transparência do relatório ambiental sobre como as 

alternativas foram avaliadas, não é possível verificar se esta avaliação forneceu 

subsídios para a escolha das ações do plano.  

Apesar da avaliação das alternativas não ser clara, a previsão e a avaliação de 

impactos auxiliaram na identificação dos impactos positivos e negativos das ações do 

Plano do Parque Nacional Loch Lomond & The Trossach. Assim, para cada ação do 

plano, o relatório ambiental apresenta uma síntese sobre os impactos positivos e 
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negativos, o que facilita a identificação de quem ganha e quem perde com a 

implementação de cada ação e do plano como um todo. Além da avaliação individual 

dos impactos, também é realizada a avaliação de impactos cumulativos. Esta avaliação 

não foi realizada contra os objetivos da AAE, mas contra os temas abordados na base de 

dados ambientais. 

Critério de avaliação: Houve proposição de medidas mitigadoras para as propostas 

para os planos de manejo? A avaliação em cascata contribuiu para as próximas ações 

estratégicas e para a elaboração de termos de referência de EIAs? (Ver página:125) 

Caso 1 

O Plano do Parque Nacional Cairngorms (2007-2012) apresenta propostas para 

serem desenvolvidas em uma perspectiva de 5 anos. Portanto, as medidas mitigadoras 

seguem este mesmo horizonte de tempo. Para poucas ações são estipuladas medidas 

mitigadoras. Assim, as proposições de medidas mitigadoras seguiram no intuito de 

minimizar os possíveis impactos negativos (que na avaliação são considerados como 

incertos). Com relação aos impactos positivos, estes não foram otimizados.   

Sobre a avaliação em cascata, em algumas situações, as medidas mitigadoras 

recomendam uma avaliação mais específica a um nível mais baixo de tomada de 

decisão. Como exemplo disso, o plano propõe aumentar o acesso a residências para 

atender as necessidades da comunidade como um todo. A medida mitigadora para esta 

ação sugere que no plano de desenvolvimento local sejam avaliados locais apropriados 

para instalar novas residências. 

Caso 3 

O Plano Local do Parque Nacional Cairngorms (2008), caso 3, segue as 

orientações do Plano do Parque Nacional Cairngorms (2007-2012) para a definição de 

políticas estratégicas e propostas para localização de novas habitações.  

A proposição de medidas mitigadoras é realizada com as próprias ações do 

plano, onde as políticas de proteção são consideradas como uma maneira de amenizar as 

ações de desenvolvimento. Entretanto, o relatório ambiental não deixa claro de que 
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maneira as políticas de proteção ambiental minimizaram os efeitos das políticas de 

desenvolvimento.  

Nas propostas de novas áreas para habitações alguns aspectos foram destacados 

para serem estudadas com maior detalhe, como exemplo: a questão da qualidade das 

águas dos rios Spey e Dee, as populações de Carpercallie, as espécies que habitam a 

floresta woodland na região de Boato of Garten, e para alguns povoados foi destacado a 

necessidade de melhorar ou ampliar o sistema de tratamento de esgoto.  

Mais especificamente sobre os sistemas de tratamento de esgoto de alguns 

povoados, há uma ligação direta com os futuros Estudos de Impacto Ambiental (EIA) 

para licenciamento de novas estações de tratamento de esgoto ou da ampliação das já 

existentes. É provável que os dados e os estudos da AAE e do Plano Local auxiliem na 

elaboração dos termos de referência para futuros EIAs. Neste contexto, também é 

importante destacar que o Plano Local estabelece como critério para a instalação das 

novas habitações um sistema de tratamento de esgoto eficiente e instalado para suportar 

as novas demandas. 

Caso 4 

O Plano Local de desenvolvimento do Parque Nacional Cairngorms segue as 

diretrizes do Plano Nacional do Parque Cairngorms (2012-2017) e do Plano Local do 

Parque Nacional Cairngorms (2008).  

As medidas mitigadoras propostas pelo caso 4 são inseridas como ações no 

próprio plano. Assim, as políticas são desenvolvidas para evitar os efeitos ambientais 

negativos. Com relação aos locais selecionados para as propostas de desenvolvimento 

nos povoados, estes foram selecionados com critérios ambientais para evitar os 

possíveis impactos negativos. 

Caso 5 

O Planejamento Suplementar para os Recursos Hídricos, o caso 5, tem como 

proposta realizar o manejo sustentável dos recursos hídricos durante o desenvolvimento 

local do Parque. Este planejamento surgiu da necessidade de promover orientações mais 

específicas para a Política 13 do Plano Local do Parque Nacional Cairngorms (2008), 
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onde possíveis efeitos prejudiciais podem ser causados nos recursos hídricos pelos 

novos sítios de desenvolvimento. Assim, este planejamento suplementar tem o intuito 

de fazer com que o novo desenvolvimento seja o mais sustentável possível, com o 

auxilio do cumprimento dos objetivos do Parque.  Os efeitos desta proposta são 

considerados com prováveis efeitos positivos nos objetivos da AAE e no ambiente (base 

de dados) e medidas mitigadoras não são previstas.  

Apesar da não proposição de medidas mitigadoras, pode-se considerar que este 

plano é uma medida mitigadora do Plano Local. Assim, este caso exemplifica os fluxos 

de informações conectados pelos diferentes níveis de tomada de decisão, pois os 

objetivos do Plano do Parque Nacional Cairngorms (2007-2012) direcionam as políticas 

do Plano Local do Parque Nacional Cairngorms que, por sua vez, orientam regras mais 

específicas para o uso dos recursos hídricos por meio do planejamento suplementar com 

a finalidade de evitar ou minimizar possíveis impactos negativos nos recursos hídricos. 

Assim, por meio da AAE foi realizada a articulação entre as AAEs dos outros planos, o 

que permitiu que as questões ambientais fossem consideradas de maneira consistente 

em toda a hierarquia do planejamento.  

Caso 6 

A AAE do Plano do Parque Nacional Loch Lomond & The Trossachs (2007-

2012), caso 6, propõe as medidas mitigadoras no mesmo horizonte temporal das ações 

do plano (de 5 a 10 anos).  

Nos objetivos estratégicos do plano com potencial efeito adverso no ambiente a 

redação foi modificada para minimizar possíveis impactos. Já em relação aos objetivos 

estratégicos com efeito positivo, o processo de avaliação tentou ressaltar oportunidades 

para fortalecer os objetivos do Parque. O relatório ambiental apresenta uma síntese das 

modificações realizadas no plano como um resultado da AAE. Por exemplo, com 

relação aos objetivos estratégicos que tratam sobre os recursos para o ambiente 

histórico, as alterações sugeridas pela AAE foram ao sentido de que o uso e o acesso 

aos recursos fossem realizados de maneira sustentável para minimizar possíveis efeitos 

negativos.  
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Com relação à avaliação em cascata, houve situações que o impacto era incerto 

por depender de informações mais detalhadas, que não são apresentadas no nível 

estratégico do presente plano. Assim, a AAE indica uma avaliação detalhada nos níveis 

mais baixos de tomada de decisão. Como exemplo: a avaliação do objetivo da AAE 

“Conservar e melhorar a biodiversidade” contra o objetivo estratégico do plano de 

manejo “Aumentar o acesso para recreação” foi considerada com impacto incerto, 

porém com um potencial de impacto negativo. Portanto, é definido que esta ação seja 

avaliada de maneira mais específica pelos planos locais e de transporte e se necessário, 

por EIAs com especificações sobre o local de desenvolvimento das atividades 

recreativas. 

Caso 7 

O caso 7 definiu como propostas mitigadoras para minimizar os impactos 

negativos previstos, que a localização dos novos sítios de desenvolvimento fosse 

avaliada em relação à proximidade dos cursos d’água, das florestas woodland, de 

serviços e de transporte público. Além disso, é requerido que na implementação dos 

novos locais de desenvolvimento, os ruídos e a poluição visual sejam monitorados, e 

que o design das casas seja de acordo com critério os quais protejam a paisagem e o 

ambiente circundante. Para tanto, é ressaltado que todos os tipos de desenvolvimento 

sejam avaliados por um checklist de sustentabilidade.  

De maneira geral, as propostas para minimizar os impactos são identificadas a 

médio e longo prazo. Algumas medidas de curto prazo são definidas por guias de 

orientação de construção de habitações, como uso de energia renovável e design 

sustentável.  

O mecanismo tiering (avaliação em cascata) pode ser verificado neste caso. Por 

exemplo, o Plano Local propõe uma política de mineração com o propósito de reabrir as 

antigas mineradoras e identificar novos locais para extração mineral. Sobre esta política, 

o relatório ambiental destaca que os impactos negativos devem ser avaliados por meio 

dos EIAs com a exigência de que as mineradoras façam a restauração e remediação do 

local após a sua utilização e estabeleçam um plano de gestão para a fase de operação 

para assegurar a prevenção da poluição da água, minimização dos ruídos e poeira, e as 

horas de operação devem ser limitadas. Estas diretrizes e as informações ambientais 
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sobre os locais para mineração levantadas no relatório ambiental da AAE podem 

agilizar o processo do EIA e auxiliar na elaboração dos termos de referência dos futuros 

EIAs. 
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Apêndice 3 – Primeiro levantamento de dados realizado em 2011 para as APAs 

Federais, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais com planos de manejo. Estes 

dados foram baseados no Cadastro Nacional de Unidades de Conservação (2011). 

Lista das 4 APAs Federais que apresentam planos de manejo. 

APAs 
Estado 

Criação da 
UC (ano) 

Planos de 
manejo 
(ano) 

Conselho 
Gestor 
(ano) 

Extensão 
territorial  

(Km2)  

APA de Fernando de Noronha PE 1986 2005 2002 8,84 
APA de Guapi-Mirim RJ 1984 2004 2001 139,27 
APA de Cairuçu RJ 1983 2005 2001 326,1 
APA de Petrópolis RJ 1982 2007 2001 682,24 
         Total         1.156,45 

Lista das 23 APAs Estaduais e do Distrito Federal que apresentam planos de 
manejo. 

APAs Estado 
Criação da 
UC (ano) 

Planos de 
manejo 
(ano) 

Conselho 
Gestor 
(ano) 

Extensão 
territorial  

(Km2)  

APA da Marituba do Peixe AL 1988 2006 2006 185,34 
APA de Santa Rita AL 1984 2009 2009 98,97 
APA Marimbus / Iraquara BA 1993 1997 - 1.248,86 
APA Guaibim BA 1992 1993 - 20,79 
APA Mangue Seco BA 1991 1994 - 33,95 
APA Litoral Norte BA 1992 1995 - 1.420,00 
APA Coroa Vermelha BA 1993 1998 - 37,15 
APA Lagoa Encantada BA 2003 1998 - 1.584,02 
 APA Tinharé / Boipeba BA 1992 1998 - 433,00 
APA Costa de Itacaré/ Serra Grande BA 1993 2006 - 626,08 
APA Santo Antônio BA 1994 1998 2010 259,23 
APA Lagoas e Dunas do Abaeté BA 1987 1998 2011 12,42 
APA da Bacia dos Ribeirões do 
Gama e Cabeça de Veado 

DF 1986 2006 2002 237,41 

APA de Setiba ES 1994 2008 2006 129,60 
APA Estadual da Escarpa Devoniana PR 1992 2005 - 3.923,63 
APA de Guaratuba PR 1992 2007 - 1.195,96 
APA do Pau Brasil RJ 1992 2002 2002 105,47 
APA de Massambaba RJ 1986 2009 2002 106,36 
APA da Serra De Sapiatiba RJ 1990 2009 2004 59,60 
APA de Maricá RJ 1984 2007 2009 9,69 
APA de Jenipabu RN 1995 2009 2006 18,72 
APA Rota do Sol RS 1997 2009 - 615,72 
APA Itupararanga SP 1998 2010 2009 935,86 

         Total       13.297,86 

APA Municipal que apresenta plano de manejo. 

APAs 
Estado 

Criação da 
UC (ano) 

Planos de 
manejo 
(ano) 

Conselho 
Gestor 
(ano) 

Extensão 
territorial  

(Km2)  

APA Municipal do Capivari-Monos SP 2001 2010 2011 251,36 

         Total         251,36 
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Apêndice 4 - Roteiro semiestruturado de entrevistas com os gestores. 

Nome do entrevistado: ________________________________     Data:_____________ 

Ano de criação do conselho gestor:___________ Ano de criação da APA:__________ 

Ano do Plano de Manejo:_______ Área de APA: ________ 

1) Quais as principais motivações para a criação da APA? Marcar P se a motivação 

for primária e S se a motivação for secundária.  

P S Motivação 

  
Área com alta qualidade ambiental ou qualidade cênica 
distinta; 

  
Interação harmoniosa entre pessoas e natureza que 
permanecem ao longo do tempo e ainda há integridade das 
qualidades ambientais; 

  Padrões de usos do solo tradicionais ou únicos; 

  
Valor para a provisão de serviços ambientais (proteção de 
bacias hidrográficas); 

  Valor para o uso sustentável dos recursos naturais; 

  
Organizações sociais tradicionais ou únicas como 
evidência de costumes locais, subsistência e crenças; 

  
Oportunidades para empregos por meio do turismo ou 
recreação, sendo compatíveis com o estilo de vida e 
atividades econômicas locais; 

  Adequabilidade para a pesquisa científica; 
  Importante para a educação; 
  Reconhecimento de tradições artísticas e culturais; 
  Potencial para a restauração de paisagem. 

2) O que foi considerado para a definição dos limites físicos da APA? Marcar S se 

a resposta for positiva e N se a resposta for negativa.  

Foi incluída nos limites da APA toda a área com as características que 
deseja proteger? 
A qualidade das áreas foi um fator determinante para incluí-las dentro dos 
limites? 
Fatores culturais foram considerados? 

Os povoados que contribuem com a economia rural foram incluídos nos 
limites? 
As áreas de desenvolvimento urbano e industrial foram excluídas? 

A integração entre fatores culturais, sociais, econômicos e sociais foram 
considerados (economia de subsistência)? Ou somente as características da 
paisagem foram consideradas?  
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3) A APA faz parte de um conjunto de áreas protegidas ou esta a área foi escolhida 

por outras razões? Quais?   

a. Caso pertença a um conjunto de áreas protegidas, qual a função que esta 

desempenha neste sistema? 

4) A gestão da APA é participativa?   

a. Quais entidades do governo participam? (conservação da biodiversidade, 

cultural, agricultura, transporte, turismo, desenvolvimento regional, 

planejamento de uso do solo e outros que forem pertinentes com a 

proposta da área). 

b. Algum especialista participa?  

c. Algum grupo de interesse social? 

d. Líderes das comunidades locais? 

e. Outros grupos de interesse? (fazendeiros, indígenas e outros 

proprietários, grupos de interesse econômico como da hotelaria e lojistas 

e indivíduos que conhecem a relevância da área). 

5) A comunidade local tem alguma responsabilidade na gestão da APA? Qual 

seria? 

Sobre o plano de manejo 

6) Como foi elaborado o plano de manejo (informações do meio biológico, físico e 

antrópico /desenvolvimento local). O plano contribui para a gestão da APA? 

7) Para a elaboração do plano, as políticas, os planos e os programas (PPPs) 

setoriais/territoriais de nível nacional, regional e local que afetam os limites da 

APA foram considerados para a elaboração do plano de manejo e confrontados 

com os objetivos da APA?  

a. Se sim, para os conflitos encontrados, alguma proposta de mitigação ou 

compensação foi elaborada? 

8) Quais são os momentos de consulta pública no processo de elaboração do plano 

de manejo (na proposta inicial, na 1ª. versão do plano de manejo e/ou na versão 

final)?  
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9) O processo de consulta gera algum documento que esclarece como e onde as 

sugestões foram inseridas no plano ou porque não foram consideradas? 

10) Como que ocorre a atualização do plano de manejo?   

a. Existe uma gestão adaptativa com revisões periódicas e atualizações das 

políticas/ações a luz da experiência? Se sim, de que forma as revisões e 

as atualizações são realizadas? 

b.  Existe algum cronograma pré-definido para que as revisões e 

atualizações sejam incorporadas ao plano de manejo?   

c. Existe uma perspectiva com objetivos de longo, médio e curto prazos (20 

a 25anos)? 

d. Qual foi a última revisão do plano? O plano atual é implementado pela 

administração? 

11)  Quando alterações no plano de manejo são realizadas, a consulta pública é 

aberta?  

12) Existe algum plano de execução do plano de manejo e qual frequência este é 

atualizado?  

 Caso existam algumas das atividades listadas abaixo que sejam 

desempenhadas pelo plano de execução marque X. 

Programas de trabalho;  
Orçamentos que auxiliam na prestação de contas ao público; 
relatório de gestão 
Indicadores que avaliam o desempenho do conselho gestor com 
relação as propostas do plano de manejo e orienta a equipe a 
implementar, revisar e atualizar o plano de manejo. 

13)  Qual o nível de implementação do plano de manejo: 

(  ) Menos de 10% 
(  ) Entre 10 e 30% 
(  ) Entre 31 e 50% 
( ) Entre 51 e 70% 
(  ) Entre 71 e 90% 
(  ) Mais de 90% 

Sobre o Zoneamento 

14) Como o zoneamento foi elaborado?    

15) As zonas são compatíveis com as características da área?   

16) Como o conselho gestor acompanha as regras de uso impostas as zonas? 
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Sobre as ações de manejo/programas  

17) O plano apresenta diretrizes claras para o seu manejo, com programas e projetos 

bem estruturados compatível com as expectativas do conselho? 

18) Todos os planos de ação (programas) são monitorados? 

a. As metas, as medidas e os métodos são estipulados para cada plano de 

ação? 

b. Onde os resultados do monitoramento são utilizados? (atualização do 

diagnóstico e avaliação da efetividade dos planos de manejo).  

19) As ações e as atividades propostas seguem o intuito de alcançar os objetivos do 

plano de manejo? 

20)  A APA apresenta um o orçamento para administrar todas as ações de manejo?   

Programas 
Está sendo 

desenvolvido? 

Atinge os 
objetivos 
propostos 

Execução 

Estudos ambientais e 
pesquisa 

  (  ) Menos de 10% 
(  ) Entre 10 e 30% 
(  ) Entre 31 e 50% 
(  ) Entre 51 e 70% 
(  ) Entre 71 e 90% 
(  ) Mais de 90% 

Sistema de 
Informação 
Geográficas 

  (  ) Menos de 10% 
(  ) Entre 10 e 30% 
(  ) Entre 31 e 50% 
(  ) Entre 51 e 70% 
(  ) Entre 71 e 90% 
(  ) Mais de 90% 

Recuperação da 
biodiversidade 

  (  ) Menos de 10% 
(  ) Entre 10 e 30% 
(  ) Entre 31 e 50% 
(  ) Entre 51 e 70% 
(  ) Entre 71 e 90% 
(  ) Mais de 90% 

Proteção e 
conservação da 
paisagem e da 
biodiversidade 

  (  ) Menos de 10% 
(  ) Entre 10 e 30% 
(  ) Entre 31 e 50% 
(  ) Entre 51 e 70% 
(  ) Entre 71 e 90% 
(  ) Mais de 90% 

Proteção e 
conservação do 

patrimônio histórico 
e valores culturais 

  (  ) Menos de 10% 
( ) Entre 10 e 30% 
(  ) Entre 31 e 50% 
(  ) Entre 51 e 70% 
(  ) Entre 71 e 90% 
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(  ) Mais de 90% 

Uso sustentável dos 
recursos naturais 

  (  ) Menos de 10% 
(  ) Entre 10 e 30% 
(  ) Entre 31 e 50% 
( ) Entre 51 e 70% 
(  ) Entre 71 e 90% 
(  ) Mais de 90% 

Desenvolvimento 
econômico 

  (  ) Menos de 10% 
( ) Entre 10 e 30% 
(  ) Entre 31 e 50% 
(  ) Entre 51 e 70% 
(  ) Entre 71 e 90% 
(  ) Mais de 90% 

Turismo 

  (  ) Menos de 10% 
(  ) Entre 10 e 30% 
(  ) Entre 31 e 50% 
(  ) Entre 51 e 70% 
(  ) Entre 71 e 90% 
(  ) Mais de 90% 

Educação ambiental 

  (  ) Menos de 10% 
(  ) Entre 10 e 30% 
(  ) Entre 31 e 50% 
(  ) Entre 51 e 70% 
(  ) Entre 71 e 90% 
(  ) Mais de 90% 

Papel da população 
na gestão 

  (  ) Menos de 10% 
(  ) Entre 10 e 30% 
(  ) Entre 31 e 50% 
(  ) Entre 51 e 70% 
( ) Entre 71 e 90% 
(  ) Mais de 90% 

Fiscalização 
ambiental 

  (  ) Menos de 10% 
(  ) Entre 10 e 30% 
(  ) Entre 31 e 50% 
(  ) Entre 51 e 70% 
(  ) Entre 71 e 90% 
(  ) Mais de 90% 

Melhoria da 
Gerência da área 

protegida 

  (  ) Menos de 10% 
( ) Entre 10 e 30% 
(  ) Entre 31 e 50% 
(  ) Entre 51 e 70% 
(  ) Entre 71 e 90% 
(  ) Mais de 90% 

Orçamento 
(sustentabilidade 

financeira) 

  (  ) Menos de 10% 
(  ) Entre 10 e 30% 
(  ) Entre 31 e 50% 
( ) Entre 51 e 70% 
(  ) Entre 71 e 90% 
(  ) Mais de 90% 
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Apêndice 5 – Matriz síntese da avaliação do manejo das 17 APAs, com o resultado por APA, por dimensões de análise, por variáveis e 
subvariáveis e o total geral. 

 

APAs Estaduais de São Paulo APAs Estaduais do Rio de Janeiro APAs Estaduais do Paraná 

Indicadores 
São Francisco 

Xavier 
Itupararanga Maricá 

Pau 
Brasil 

Serra de 
Sapiatiba 

Massambaba Tamoios Guaratuba 
Escarpa 

Devoniana 
Serra da 

Esperança 

Contexto em que a área 
protegida está inserida  

                    

 - Contexto da APA 2 2 0 2 2 2 3 3 2 2 

 - Definição dos limites 3 2 1 3 3 1 3 3 3 3 

 - Articulação com outros 
PPPs 

2 3 1 3 3 2 3 2 2 2 

Total 7 7 2 8 8 5 9 8 7 7 

Total ótimo 16 16 16 16 16 12 12 12 12 12 

% 
43,75% 43,75% 

12,50
% 

50,00% 50,00% 41,67% 75,00% 66,67% 58,33% 58,33% 

Processo do plano de manejo                     

 -  Participação Pública 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 

 - Consulta pública 2 3 1 1 1 1 1 2 2 2 

 - Monitoramento 0 2 0 1 1 1 0 2 2 2 

 - Gestão adaptativa 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 

Total 6 9 2 6 6 5 2 8 8 8 

Total ótimo 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

% 
37,50% 56,25% 

12,50
% 

37,50% 37,50% 31,25% 12,50% 50,00% 50,00% 50,00% 
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Apêndice 5 – Matriz síntese da avaliação do manejo das 17 APAs, com o resultado por APA, por dimensões de análise, por variáveis e 
subvariáveis e o total geral (continuação). 

 

APAs Estaduais de São Paulo APAs Estaduais do Rio de Janeiro APAs Estaduais do Paraná 

Indicadores 
São Francisco 

Xavier 
Itupararanga Maricá 

Pau 
Brasil 

Serra de 
Sapiatiba 

Massambaba Tamoios Guaratuba 
Escarpa 

Devoniana 
Serra da 

Esperança 

Execução e conteúdo do 
Plano de manejo 

                    

 - Plano de manejo: 1 3 0 1 1 2 1 2 1 1 

   - Atualidade  1 2 1 1 2 2 1 1 1 2 

   - Característica  2 3 0 2 2 2 2 3 2 2 

   - Execução 1 3 0 0 0 1 0 1 1 0 

 - Planejamento do uso do 
solo: 

3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 

    - Zoneamento 4 4 1 3 3 3 3 4 4 4 

    - Controle do uso do solo 2 2 1 3 3 3 2 2 2 2 

 - Ações de manejo* 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 

 - Plano corporativo 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Total 8 9 1 4 5 5 4 6 7 5 

Total ótimo 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 

% 52,92% 53,91% 8,49% 26,41% 28,49% 32,84% 21,88% 36,12% 41,25% 33,33% 

Total geral % 
44,72% 51,30% 

11,16
% 

37,97% 38,66% 34,67% 32,95% 49,50% 49,09% 46,21% 
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Apêndice 5 – Matriz síntese da avaliação do manejo das 17 APAs, com o resultado por APA, por dimensões de análise, por variáveis e 
subvariáveis e o total geral (continuação). 

 
APAs Estaduais de São Paulo APAs Estaduais do Rio de Janeiro APAs Estaduais do Paraná 

Indicadores 
São Francisco 

Xavier 
Itupararanga Maricá 

Pau 
Brasil 

Serra de 
Sapiatiba 

Massambaba Tamoios Guaratuba 
Escarpa 

Devoniana 
Serra da 

Esperança 

*Ações de manejo 1 2 0 0 0 0 0 1 1 1 

Conhecimento 1 3 0 1 1 0 0 1 1 1 

Estudos ambientais e 
pesquisa 

1 3 0 1 1 1 0 2 1 1 

SIG 0 3 0 0 0 0 0 1 0 1 

Proteção 2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

Recuperação da 
biodiversidade 

2 1 0 0 0 0 0 1 1 1 

Proteção e conservação da 
paisagem e biodiversidade 

1 1 0 0 0 1 0 1 2 1 

Proteção e conservação do 
patrimônio histórico e valores 

culturais 
3 0 0 0 0 1 0 1 0 1 

Desenvolvimento Social 1 2 0 0 0 0 0 1 2 1 

Uso sustentável dos recursos 
naturais 

1 3 0 0 0 1 0 1 1 1 

Desenvolvimento econômico 1 3 0 0 0 0 0 1 2 1 

Turismo 1 2 0 0 0 1 0 1 2 1 

Operacional 1 3 0 0 0 0 0 1 2 1 

Educação Ambiental 3 3 0 0 0 1 0 1 2 1 

Papel da população na gestão 2 2 0 0 0 0 0 2 2 1 

Fiscalização ambiental 1 3 1 2 2 0 0 1 3 1 

Melhoria da Gerência da área 
protegida 

1 3 0 0 0 0 0 2 2 1 

Orçamento 1 3 0 0 0 0 0 1 1 1 
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Apêndice 5 – Matriz síntese da avaliação do manejo das 17 APAs, com o resultado por APA, por dimensões de análise, por variáveis e 
subvariáveis e o total geral (continuação). 

 

APAs do Distrito Federal APAs Federais 

   

Indicadores 
Gama e 

Cabeça de 
veado 

Lago 
Paranoá 

Guapimirim 
Bacia do 
Rio São 

João 
Petrópolis Cairuçu 

Fenando 
de 

Noronha 
Total 

Total 
Ótimo 

% 

Contexto em que a área protegida está 
inserida  

                    

 - Contexto da APA 3 3 4 4 3 2 4 43 68 63,24% 

 - Definição dos limites 2 1 4 4 2 3 3 44 68 64,71% 

 - Articulação com outros PPPs 2 2 2 3 2 3 3 40 68 58,82% 

Total 7 6 10 11 7 8 10 127     

Total ótimo 12 12 12 12 12 12 12   204 
 

% 58,33% 50,00% 83,33% 91,67% 58,33% 66,67% 83,33%     62,25% 

Processo do plano de manejo                     

 -  Participação Pública 0 0 4 1 3 3 4 41 68 60,29% 

 - Consulta pública 2 3 2 2 2 3 2 32 68 47,06% 

 - Monitoramento 1 2 2 2 2 3 2 25 68 36,76% 

 - Gestão adaptativa 0 0 1 1 1 2 2 14 68 20,59% 

Total 3 5 9 6 8 11 10 112     

Total ótimo 16 16 16 16 16 16 16 

 

272 
 

% 18,75% 31,25% 56,25% 37,50% 50,00% 68,75% 62,50% 

 
 

41,18% 
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Apêndice 5 – Matriz síntese da avaliação do manejo das 17 APAs, com o resultado por APA, por dimensões de análise, por variáveis e 
subvariáveis e o total geral (continuação). 

 

APAs do Distrito Federal APAs Federais 

   

Indicadores 
Gama e 

Cabeça de 
veado 

Lago 
Paranoá 

Guapimirim 
Bacia do 
Rio São 

João 
Petrópolis Cairuçu 

Fernando 
de 

Noronha 
Total 

Total 
Ótimo 

% 

Execução e conteúdo do Plano de 
manejo 

                    

 - Plano de manejo: 2 2 2 2 2 1 2 26 68 37,75% 

   - Atualidade  1 2 1 1 1 1 1 22 68 32,35% 

   - Característica  2 2 2 3 2 2 2 35 68 51,47% 

   - Execução 2 2 2 1 2 1 2 19 68 27,94% 

 - Planejamento do uso do solo: 3 3 4 3 3 4 4 50 68 73,53% 

    - Zoneamento 3 3 4 3 3 4 4 57 68 83,82% 

    - Controle do uso do solo 2 2 4 3 3 3 4 43 68 63,24% 

 - Ações de manejo* 0 1 2 1 2 1 2 17 68 25,02% 

 - Plano corporativo 0 0 3 1 1 2 0 12 68 17,65% 

Total 5 6 11 7 7 8 7 105     

Total ótimo 16 16 16 16 16 16 16 

 

272 
 

% 28,18% 36,25% 69,32% 42,16% 46,09% 51,25% 45,39% 

 
 

38,49% 

Total geral % 32,97% 38,18% 68,39% 53,97% 50,85% 61,82% 61,96% 

 
 

45,95% 
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Apêndice 5 – Matriz síntese da avaliação do manejo das 17 APAs, com o resultado por APA, por dimensões de análise, por variáveis e 
subvariáveis e o total geral (continuação). 

 

APAs do Distrito Federal APAs Federais 

   

Indicadores 
Gama e 

Cabeça de 
veado 

Lago 
Paranoá 

Guapimirim 
Bacia do 
Rio São 

João 
Petrópolis Cairuçu 

Fernando 
de 

Noronha 
Total 

Total 
Ótimo 

% 

*Ações de manejo 
0 1 2 1 2 1 2 Total  

Total 
ótimo 

% 

Conhecimento 1 3 3 2 3 2 2 21 68 30,88% 

Estudos ambientais e pesquisa 1 2 4 1 3 2 1 23 68 33,09% 

SIG 1 3 3 3 3 1 3 20 68 28,68% 

Proteção 0 1 2 1 1 1 1 13 68 19,36% 

Recuperação da biodiversidade 1 2 3 2 1 1 1 15 68 21,32% 

Proteção e conservação da paisagem e 
biodiversidade 

1 2 3 1 3 2 1 
18 

68 25,74% 

Proteção e conservação do patrimônio 
histórico e valores culturais 

0 0 1 0 0 1 2 
8 

68 11,03% 

Desenvolvimento Social 0 1 3 1 1 1 2 15 68 22,06% 

Uso sustentável dos recursos naturais 1 0 3 1 2 1 2 15 68 21,32% 

Desenvolvimento econômico 0 0 3 1 1 1 3 15 68 22,06% 

Turismo 1 2 3 0 1 1 2 16 68 22,79% 

Operacional 0 1 2 1 2 2 1 19 68 27,79% 

Educação Ambiental 1 2 3 1 3 3 2 24 68 34,56% 

Papel da população na gestão 0 0 3 1 2 3 1 18 68 25,74% 

Fiscalização ambiental 1 2 3 2 2 2 2 25 68 36,03% 

Melhoria da Gerência da área protegida 0 2 1 1 3 3 2 19 68 27,94% 

Orçamento 0 0 1 0 1 3 0 10 68 14,71% 
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