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1.Apresentação 

 

O presente relatório visa informar os doadores (BNDES, KfW, 

GEF/BIRD e WWF), os parceiros (os governos dos estados do AC, AM, AP, MT, PA, 

RO e TO) e a Cooperação Técnica (GiZ e WWF) do Programa a respeito do avanço na 

consolidação da gestão das Unidades de Conservação (UCs) apoiadas pelo Programa 

Áreas Protegidas da Amazônia – Arpa, ocorrido no período compreendido entre 2010 e 

2011, que corresponde ao início da segunda fase de sua implantação. 

Esse documento se baseia em dados da Ficha de Avaliação das Unidades 

de Conservação (FAUC), que é periodicamente preenchida no Sistema Informatizado de 

Gestão do Arpa (SisArpa) por todas as UCs apoiadas pelo Arpa. A FAUC descreve a 

situação da gestão da unidade de conservação nos dois graus de consolidação apoiados, 

a partir de um conjunto de dezessete marcos referenciais, e também orienta e avalia os 

processos de criação, com base em seis marcos referenciais. 

O relatório apresenta a situação da gestão das 63 UCs (na listagem 

constam 59 Unidades porque o Mosaico do Apuí engloba 5 UCs) apoiadas pelo Arpa 

em dois momentos e o avanço ocorrido durante esse período, proporcionado com 

recursos da doação do BNDES e de outras fontes e pelo planejamento, pela estrutura e 

pela mobilização do Programa. O primeiro momento é o de final de 2009, quando se 

encerrava a primeira fase de implementação do Programa e se realizou o primeiro 

planejamento dos investimentos para a segunda fase. O segundo momento é o final de 

2011, quando foi feito um novo planejamento para os investimentos da segunda fase do 

Arpa, adotando-se uma nova lógica de planos bianuais para os investimentos na criação 

e na consolidação. 

Este relatório está subdividido em oito seções, incluindo e iniciando com 

uma apresentação. Na segunda seção é realizada uma breve descrição do Programa 

Arpa, seus objetivos principais, sua origem, quais instituições participam do Programa e 

sua estruturação em três fases. Na terceira parte são apresentados os objetivos da 

segunda fase do Programa Arpa e como ela está sendo implementada. Na seção seguinte 

é apresentado o significado para o Arpa da Consolidação da gestão das unidades de 

conservação, qual objetivo isso atende e como o Programa desenvolve suas ações 

visando o avanço nesse elemento em específico. Na quinta parte é abordado o Sistema 

de Gerenciamento e Coordenação do Programa Arpa (SisArpa) e como ele é empregado 

nessa etapa de planejamento e de monitoramento da efetividade da gestão das UCs. Na 
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sexta seção são descritos os dados utilizados para a análise da efetividade da gestão e a 

metodologia de sua coleta. Na sétima parte são apresentados os principais avanços na 

consolidação da gestão das UCs no período 2010/2011. E por fim, são desenvolvidas as 

considerações finais. 
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2.O Programa Arpa 

 

O Programa Áreas Protegidas da Amazônia (Arpa) é o maior programa 

de conservação de florestas tropicais do mundo.  Foi instituído pelo governo brasileiro 

em agosto de 2002 por Decreto Presidencial e inicialmente concebido para durar 13 

anos, de 2003 a 2016. É coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) e 

financiado com recursos do Fundo para o Meio Ambiente Mundial (GEF), gerenciado 

pelo Banco Mundial, do governo da Alemanha (Banco de Desenvolvimento da 

Alemanha – KfW), do WWF Brasil (parceiro técnico e doador, representando a rede 

WWF, o Fundo Mundial para a Natureza) e do Fundo Amazônia (gerido pelo Banco 

Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES). Na fase I duas empresas 

privadas, Natura e O Boticário, contribuíram financeiramente para o programa. A 

gestão financeira é feita pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO). 

O Arpa tem por objetivos (1) a conservação de uma amostra representativa 

da biodiversidade no bioma Amazônia, dos ecossistemas e paisagens a ela associados, 

incluindo a interação de comunidades humanas com todos estes elementos, e (2) a 

manutenção de serviços ambientais nas regiões abrangidas pelo programa. Estes objetivos 

serão perseguidos através do apoio à criação e consolidação de Unidades de Conservação 

(UCs) no bioma, expandindo e fortalecendo o Sistema Nacional de UCs (SNUC), 

protegendo 60 milhões de hectares (600 mil km²) de floresta tropical (área equivalente à 

metade do estado do Pará), assegurando recursos financeiros permanentes para a gestão 

destas áreas e promovendo o desenvolvimento sustentável naquela região. As UCs 

apoiadas pelo Arpa encontram-se nos estados do Acre, Amazonas, Roraima, Rondônia, 

Pará, Amapá, Mato Grosso e Tocantins. 

O Arpa é consequência do esforço da sociedade e do governo do Brasil, 

na condição de país megadiverso, como protagonistas tanto da articulação de atores em 

escala global para a conservação da biodiversidade desde a Rio 92 como da formulação 

de políticas públicas e instrumentos integrados para a proteção e o desenvolvimento 

sustentável da região amazônica. Neste processo, o Arpa tem sido inovador tanto no 

arranjo institucional (como, por exemplo, no trabalho integrado de instituições 

governamentais, não governamentais e financeiras; na gestão financeira independente e 

no planejamento da sustentabilidade financeira das áreas protegidas), como no 

provimento de instrumentos avançados de gestão de áreas protegidas de possível 

aplicação muito além do bioma Amazônia, como a Ferramenta de Avaliação da 

Efetividade de Unidades de Conservações (que acompanha o progresso da criação e 
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consolidação das UCs em relação às metas do programa) e a Estratégia de Conservação 

e Investimento (ECI) (que estabelece a alocação de recursos considerando as 

características e situação específicas de cada UC). 

A primeira fase do Arpa teve um aporte de US$ 115 milhões e duração 

de sete anos (2003 a 2010). Todas as metas estabelecidas foram alcançadas e algumas 

até superadas. Seus principais desafios foram: 

Contribuir para o estabelecimento do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (SNUC). 

Identificar as áreas prioritárias para a criação de Unidades de Conservação 
(unidades de conservação). 

Constituir um fundo fiduciário para o financiamento das atividades de 
administração e proteção das unidades de conservação. 

Desenvolver estudos para identificação de mecanismos inovadores de geração de 
renda e elaboração de estratégia de ação. 
 

A Fase II do Programa Arpa, prevista para o período 2010-2015, assume 

uma grande relevância para o sucesso no longo prazo do programa, considerando-se 

dois aspectos principais:  

A tarefa de consolidar os expressivos resultados alcançados na primeira fase 
apoiando a consolidação das áreas protegidas criadas e na manutenção do 
importante papel que o programa ocupou no aporte eficiente de recursos para a 
implementação destas unidades de conservação; 

O desafio colocado pelo programa de contribuir de forma contínua com a 
manutenção das áreas protegidas criadas e consolidadas, mediante a captação de 
recursos, a capitalização de um fundo fiduciário e a implementação de 
instrumentos de geração de receita.  A continuidade do Programa Arpa em sua 
Fase III, bem como a perenidade do seu apoio às áreas protegidas no longo 
prazo, dependem da sua capacidade de construir estes resultados na Fase II. 

 

A Fase III do programa, prevista para 2015 a 2017, caracterizar-se-á pela 

ênfase na efetiva consolidação das áreas protegidas criadas e estabelecidas nas fases 

anteriores e na transição do uso dos recursos de doação e cooperação para recursos 

provenientes de fontes governamentais e de mecanismos complementares 

desenvolvidos no âmbito do próprio Arpa.
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3. A segunda fase do Arpa 

 

A segunda fase do Arpa (Arpa II), prevista para o período de 2010 a 

2015, apresenta como metas principais a criação de novas áreas, a consolidação de áreas 

protegidas e a capitalização do FAP. O Arpa II, orçado em US$ 121 milhões, incluindo 

contrapartida dos governos estaduais e federal, teve início em outubro de 2010 com a 

liberação de R$ 5 milhões correspondentes à primeira parcela da doação do 

BNDES, de R$ 20 milhões.  

Além deste recurso, em 2011 foram realizadas Missões de negociação 

entre o Ministério do Meio Ambiente, o Funbio e o KfW e o Banco Mundial para o 

aporte de, respectivamente, EUR 20 milhões e US$ 15,9 milhões, que resultaram na 

aprovação de diversos documentos que são requisitos dentro desse processo, como as 

Salvaguardas Indígena e de Reassentamento Involuntário, o Project Appraisal 

Document e o Manual de Procedimentos para a Segunda Fase do Arpa. Em dezembro 

de 2011 o KfW e o Bird estavam negociando com o Funbio os termos do contrato de 

doação ao Programa e espera-se que no primeiro semestre de 2012 estes recursos 

estejam disponíveis para serem aplicados no Planejamento Operacional 2012/2013 do 

Arpa. 

As metas do Arpa II são: 

Apoiar a criação de 13,5 milhões de hectares de novas UCs de proteção 

integral e uso sustentável. mencionar a quantidade de há para PI  e Uso Sustentável 

Consolidar 32 milhões de hectares de UCs apoiadas na primeira fase, 

incluindo 6,5 milhões de hectares de UCs ainda não apoiadas pelo Programa. Serão 

consolidados 23 milhões de hectares em grau I e 9 milhões de hectares em grau II. 

Capitalizar o Fundo de Áreas Protegidas (FAP) em US$ 70 milhões. 

 



 
 

7 

 

4. Consolidação da gestão das Unidades de Conservação 

 

Para o Programa Arpa, consolidação pressupõe a implantação de uma 

estrutura mínima de gestão que garanta a integridade das unidades de conservação no 

curto prazo e viabilize o planejamento de médio prazo para que as unidades de 

conservação possam cumprir as finalidades básicas da sua criação. A estrutura de gestão 

a ser implantada com o apoio do Arpa está dividida em dois graus de consolidação, que 

refletem a diferença na demanda por apoio de distintas unidades de conservação, de 

acordo com suas características sócio-ambientais e situação geográfica. A adoção dos 

níveis de consolidação I e II pondera a alocação de recursos em função dos benefícios 

que advirão com o investimento em unidades de conservação com características 

distintas.  

A alocação de cada unidade de conservação apoiada pelo Arpa nos graus 

de consolidação será feita através da Estratégia de Conservação e Investimento e 

monitorada por meio de um conjunto de marcos referenciais que sinalizam o alcance do 

respectivo grau de consolidação. Para uma unidade alcançar o grau de consolidação I ou 

II, deverá ser demonstrado o alcance dos marcos referenciais. As unidades de 

conservação atualmente apoiadas pelo Programa serão inicialmente classificadas 

segundo o alcance atual dos marcos referenciais e depois segundo os fatores sugeridos 

na ECI. 

 

Grau de Consolidação I 

O alcance do grau de consolidação I é esperado para um prazo máximo 

de 02 (dois) anos, durante os quais a unidade de conservação receberá apoio do 

Programa Arpa de acordo com um teto orçamentário estabelecido pela Estratégia de 

Conservação e Investimento para implantar instrumentos básicos de gerenciamento, de 

acordo com os seguintes marcos referenciais: 

Quadro 1: Marcos Referenciais de Consolidação Grau I 

Marcos Referenciais Fontes de Verificação 

Equipe técnica de, no mínimo, 02 (dois) 

funcionários, em exercício na região da UC. 

Cadastro Nacional de Unidades de 

Conservação 

Plano de Manejo elaborado e discutido no 

âmbito o conselho gestor 

Preenchimento da Ferramenta de Avaliação 

de Unidades de Conservação (FAUC/Arpa) 
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Portaria de Publicação do Plano de Manejo 

Conselho Gestor (Consultivo ou Deliberativo) 

oficialmente constituído 

Preenchimento da Ferramenta de Avaliação 

de Unidades de Conservação (FAUC/Arpa) 

Portaria de Criação do Conselho pelo 

Órgão Gestor da unidade de conservação 

Sinalização dos principais pontos de acessos à 

Unidade de Conservação 

Preenchimento da Ferramenta de Avaliação 

de Unidades de Conservação (FAUC/Arpa) 

Plano de Proteção elaborado. 

Preenchimento da Ferramenta de Avaliação 

de Unidades de Conservação (FAUC/Arpa) 

Parecer técnico do Órgão Gestor pela 

aprovação do Plano de Proteção 

Conjunto básico de equipamentos para a 

operacionalização da Unidade de Conservação 

Preenchimento da Ferramenta de Avaliação 

de Unidades de Conservação (FAUC/Arpa) 

Cadastro Nacional de Unidades de 

Conservação 

Atualização das informações no Cadastro 

Nacional de Unidades de Conservação, nos 

módulos de informações básicas, acessos, 

recursos humanos e infra-estrutura 

Cadastro Nacional de Unidades de 

Conservação 

Alocação orçamentária anual do governo 

Relatório de alocação orçamentária anual 

do Órgão Gestor, aprovado pelo Comitê do 

Programa Arpa 

 

Grau de Consolidação II 

As unidades de conservação que atingirem o grau de consolidação I e 

forem identificadas como estratégicas para implementação em grau de consolidação II, 

receberão apoio adicional do Programa Arpa para aprimorar a sua gestão, em sintonia 

com as diretrizes apontadas em seu Plano de Manejo e prioridades estabelecidas no 

âmbito de seus conselhos gestores. Esta etapa também é limitada a um prazo máximo de 

2 (dois) anos, durante os quais a unidade de conservação deverá alcançar os seguintes 

marcos referenciais: 

Quadro 2: Marcos Referenciais de Consolidação Grau II 

Marcos Referenciais Fontes de Verificação 

Equipe técnica de, no mínimo, 05 (cinco) 

funcionários, com presença efetiva na UC 

Cadastro Nacional de Unidades de 

Conservação 
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Conselho Gestor (Consultivo ou Deliberativo) 

com funcionamento regular 

Preenchimento da Ferramenta de Avaliação 

de Unidades de Conservação (FAUC/Arpa) 

Atas das Reuniões do Conselho Gestor, 

atestando a realização das reuniões 

ordinárias de acordo com o regimento 

interno 

Sinalização de pontos estratégicos da Unidade 

de Conservação, conforme previsto no Plano 

de Manejo 

Preenchimento da Ferramenta de Avaliação 

de Unidades de Conservação (FAUC/Arpa) 

Demarcação de pontos ou trechos estratégicos 

para a Unidade de Conservação, conforme 

previsto no Plano de Manejo 

Preenchimento da Ferramenta de Avaliação 

de Unidades de Conservação (FAUC/Arpa) 

Levantamento fundiário realizado. 
Preenchimento da Ferramenta de Avaliação 

de Unidades de Conservação (FAUC/Arpa) 

Assinatura de Termos de Compromisso com 

populações tradicionais residentes em unidades 

de conservação de Proteção Integral ou Termos 

de Concessão de Direito Real de Uso para 

populações tradicionais beneficiárias em 

unidades de conservação de Uso Sustentável. 

Preenchimento da Ferramenta de Avaliação 

de Unidades de Conservação (FAUC/Arpa) 

Termos de Compromisso ou de Concessão 

de Direito Real de Uso assinados 

Projeto de pesquisa implementado na unidade 

de conservação, conforme previsto no Plano de 

Manejo 

Preenchimento da Ferramenta de Avaliação 

de Unidades de Conservação (FAUC/Arpa) 

Monitoramento de, no mínimo, 01(um) 

indicador de biodiversidade ou sócio-ambiental 

implementado 

Preenchimento da Ferramenta de Avaliação 

de Unidades de Conservação (FAUC/Arpa) 

Conjunto avançado de equipamentos para a 

operacionalização da Unidade de Conservação 

Preenchimento da Ferramenta de Avaliação 

de Unidades de Conservação (FAUC/Arpa) 

Cadastro Nacional de Unidades de 

Conservação 

Instalações básicas para a operacionalização da 

Unidade de Conservação, conforme previsto 

no Plano de Manejo 

Preenchimento da Ferramenta de Avaliação 

de Unidades de Conservação (FAUC/Arpa) 

Cadastro Nacional de Unidades de 

Conservação 

Atualização completa das informações no 

Cadastro Nacional de Unidades de 

Conservação 

Cadastro Nacional de Unidades de 

Conservação 
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Planejamento operacional anual elaborado com 

base no Plano de Manejo e discutido no âmbito 

do conselho gestor da unidade de conservação 

Plano de Manejo da unidade de 

conservação 

Atas das reuniões do conselho gestor da 

unidade de conservação 

Alocação orçamentária anual do governo 

Relatório de alocação orçamentária anual 

do Órgão Gestor, aprovado pelo Comitê do 

Programa Arpa 

 

Unidades de Conservação Consolidadas 

Esta etapa é caracterizada pelo cumprimento dos marcos referenciais para 

o grau de consolidação I ou II das unidades de conservação. Tal cumprimento habilita a 

unidade de conservação a receber recursos do Fundo de Áreas Protegidas (FAP) para o 

apoio com gastos recorrentes relacionados à manutenção dos instrumentos de gestão 

implantados. 

As unidades de conservação precisam comprovar o atendimento a todos 

os marcos referenciais estabelecidos para a consolidação II para se candidatarem a este 

estágio de apoio, quando também estarão aptas a submeter projetos específicos de 

investimento ao programa, a serem selecionados em base competitiva pelo programa e 

mediante a disponibilidade de recursos para tal fim.  

O apoio à manutenção das unidades de conservação com recursos do 

FAP se pautará segundo o princípio da adicionalidade, estando vinculado à provisão de 

contrapartidas orçamentárias dos respectivos órgãos gestores para a gestão das unidades 

apoiadas. Nem todos os marcos referenciais recebem apoio financeiro do Programa, 

alguns deles são considerados contrapartida do órgão gestor para o avanço na gestão da 

UC e para que a mesma continue recebendo recursos do Arpa. 

A FAUC é uma ferramenta que permite a avaliação da efetividade da 

gestão de UCs e serve como base para as ações de planejamento e monitoramento do 

Programa.  A FAUC permite acompanhar o avanço dos processos de consolidação da 

gestão das UCs em relação às metas do Programa e orientar os esforços dos gestores e 

órgãos executores. A FAUC tem sua origem numa ferramenta proposta pela Aliança 

Pró-Florestal Banco Mundial / WWF denominada “Como Relatar Avanços nas 

Unidades de Conservação”, também conhecida como Tracking Tool (TT), e que foi 

introduzida no Arpa em 2004. 

A FAUC foi desenvolvida com base em diversas adaptações da TT para 

ser utilizada pelo Arpa, considerando as peculiaridades da estrutura do Programa tais 
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como a inclusão das UCs de uso sustentável e a adequação ao Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação (SNUC), em um modelo de referência da Comissão Mundial 

de Áreas Protegidas (CMAP) da União Internacional para a Conservação da Natureza 

(UICN). A FAUC classifica seus indicadores em Contexto, Planejamento, Insumos, 

Ações, e Resultados. Normalmente, os indicadores-marcos referenciais são 

normalmente os indicadores da FAUC relacionados com o elemento Resultados. 

A soma desses indicadores de resultados para todas as UCs e processos 

de criação pode ser considerada o resultado total do ARPA. Sua divisão pelos recursos 

aportados seria a efetividade do Programa. Quando o objetivo da ECI é maximizar os 

resultados dentro dos recursos disponíveis, é também a maximização da efetividade 

desses recursos. Para a consolidação das UCs, são analisados 14 marcos referenciais, 

que consistem em indicadores sobre a sua gestão e estrutura de funcionamento. Para a 

consolidação em grau I são avaliados e devem ser alcançados 9 marcos e no grau II são 

14. Nem todos os marcos referenciais recebem apoio financeiro do Arpa; alguns são 

exigidos como pré-condição para a UC ser considerada como consolidada, tais como 

equipe mínima de funcionários em exercício na região da UC e atualização do CNUC. 

 



 
 

12 

 

4.Sistema de Gerenciamento e Coordenação do Programa Arpa 

 

O Sistema de Coordenação e Gerenciamento do Programa Arpa 

(SisArpa) é um sistema informatizado desenvolvido e mantido pela SBF/MMA, 

acessível pela Internet,  para monitoramento, planejamento, e gerenciamento do 

Programa. O SisArpa é um sistema público, o que permite o livre acesso ao dados 

fornecidos sobre as UCs através do endereço http://sistemas.mma.gov.br/arpa2/, 

garantindo maior consistência e confiança da informação. 

O SisArpa permite tanto o preenchimento da FAUC e a elaboração do 

Plano Estratégico Plurianual (PEP), quanto  a revisão  e aprovação destes instrumentos 

pelos Pontos Focais dos órgãos gestores e pela UCP. O Sistema ainda contém um 

módulo de elaboração de planos de trabalho, que possibilita o planejamento das 

atividades necessárias para que seja alcançada a meta proposta no módulo PEP do 

SisArpa, e exporta os dados dos tetos financeiros de cada marco referencial e as 

atividades planejadas para o Sistema Cérebro, residente no Funbio, para que os gestores 

das UCs realizem o planejamento de insumos. 

 

5.Dados deste relatório 

 

As informações compiladas sobre o avanço de cada uma das 63 Unidades 

de Conservação foram obtidas no SisArpa. No final de dezembro de 2011 foram 

consultadas as informações preenchidas pelos gestores em relação à FAUC 2/2009 (2º 

semestre de 2009) e à FAUC 2/2010 (2º semestre de 2011). As informações da chamada 

FAUC 2/2009 refletem a situação da gestão das UCs no início de 2010 e a FAUC 

2/2010 revela o mesmo quadro entre agosto e outubro de 2011. Estas FAUCs 

alimentaram a elaboração dos Planos Operativos de 2010 e de 2012/2013, 

respectivamente. 

O avanço no alcance dos marcos referenciais (indicadores) de efetividade 

de gestão foi obtido através da comparação destes dois cenários numa planilha Excel, 

efetuando-se a diferença entre os valores de 2/2010 e 2/2009.  

Os dados da FAUC 2/2009 (2º semestre de 2009) encontram-se no anexo 

1, os da FAUC 2/2010 (2º semestre de 2011) estão no anexo 2 e os do avanço constam 

do anexo 3, desagregados por UC e por marco referencial. Para a presente análise foram 

selecionados os avanços apenas nos marcos referenciais que o Arpa apóia com o aporte 

de recursos financeiros. 

http://sistemas.mma.gov.br/arpa2/
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A Unidade de Coordenação do Programa Arpa (UCP) e os órgãos 

gestores (representados por pontos focais) são responsáveis pela aplicação anual da 

FAUC, bem como pela validação das informações inseridas pelos gestores de cada UC 

no sistema. Se houver algum desacordo em relação à determinada informação, os 

envolvidos no processo se reúnem para acordar o dado correto. Todas as informações 

relativas a situação da gestão das UCs apoiadas pelo Arpa podem ser acessadas 

livremente, no ambiente virtual do SisArpa, no endereço 

(http://sistemas.mma.gov.br/arpa2/index.php?ido=login.index) A FAUC é um dos 

módulos que compõem o Sistema de Gerenciamento e Coordenação do Programa Arpa 

(Sisarpa). 

Os indicadores de grau de consolidação avaliados neste relatório  

(marcos referenciais compilados) são: 

Plano de Manejo (elaboração nos últimos 5 anos) 

Plano de Manejo (revisão nos últimos 5 anos) 

Formação do Conselho Gestor da UC 

Gestão participativa (Funcionamento do Conselho Gestor da UC) 

Sinalização 

Termos de Compromisso para Unidades de Conservação de Proteção 
Integral ou Concessão de Direito Real de Uso para Unidades de 
Conservação de Uso Sustentável 

Situação fundiária 

Demarcação 

Pesquisa (inventário de recursos naturais) 

Monitoramento de biodiversidade 

Monitoramento de indicador biológico ou social 

Equipamentos 

Instalações mínimas 

 

http://sistemas.mma.gov.br/arpa2/index.php?ido=login.index
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6. Principais avanços na consolidação da gestão das UCs em 2011 

 

Apesar do Arpa ter contado em 2010 e 2011 apenas com a execução de 

recursos do BNDES, recebidos pelo Arpa a partir de outubro de 2010 e que tiveram 

uma evolução bastante lenta em termos de desembolso, além de um saldo residual de 

valores da doação do KfW, houve avanço no período em todos os 13 marcos 

referenciais analisados. Essa evolução na efetividade da gestão das 59 unidades de 

conservação listadas (o mosaico do Apuí contempla reúne 5 UCs, o que totaliza ao final 

63 UCs apoiadas), entretanto, apresenta grande variação, que analisamos adiante.  

 Os marcos referenciais onde houve maior avanço foram os de 

Levantamento Fundiário, com 920 pontos, obtidos em 12 UCs; Plano de Manejo, com 

890 pontos, verificados em 21 UCs; Sinalização, com 820 pontos,  em 21 UCs; e 

Funcionamento do Conselho, em 18 UCs. Os marcos que mais avançaram se referem à 

estruturação da UC para a gestão: Levantamento Fundiário; Plano de Manejo, 

Sinalização, Funcionamento do conselho, Demarcação estratégica, Equipamentos, 

Inventário de Recursos Naturais e Grau de Proteção. A evolução em termos de 

Levantamento Fundiário esteve muito concentrada em comparação aos outros marcos 

referenciais citados, que chegaram a beneficiar até 35% de todas as UCs participantes 

do Arpa. 

Dos quatro marcos referenciais supracitados, três deles correspondem aos 

subprojetos com maior desembolso com recursos do BNDES, pela ordem: Proteção e 

Manejo, Operacionalização e Integração com o Entorno. Entretanto, o item que 

apresentou maior evolução em termos do avanço na gestão das UCs não recebeu 

nenhum recurso do BNDES nos Planos Operacionais Anuais (POAs) 2010 e 2011, que 

foi o marco referencial Plano de Manejo. Essa evolução, ainda que concentrada em seis 

UCs que concluíram seus planos no período, como o Mosaico do Apuí, o Parque 

Nacional Montanhas do Tumucumaque, e as RESEX Capanã Grande, Rio Jutaí, Rio 

Uniní e Rio Uniní, é explicada pela capacidade do Arpa em mobilizar recursos de outras 

fontes para apoiar o alcance dos marcos referenciais do Programa, como de 

contrapartidas dos órgãos gestores e de compensação ambiental, e pela contribuição e 

pela força do planejamento proporcionado pelo Arpa, que tem servido às UCs e aos 

órgão gestores como referência me metas e resultados a serem alcançados, mesmo nos 

períodos com menor disponibilidade de recursos pelo Programa, como foram em 2010 e 

2011. 
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Os marcos referenciais que tiveram menor avanço no período foram 

Monitoramento Ambiental, com apenas 20 pontos, alcançados em uma única UC, Resex 

Verde para Sempre; Revisão do Plano de manejo, com 240 pontos, em quatro UCs; 

Instalações Mínimas, com 300 pontos, em três UCs; e Formação do Conselho, com 490 

pontos, em doze UCs. Destes Marcos, relativamente ao Monitoramento Ambiental, é 

possível afirmar que ele é um dos desafios do Arpa, é pouco implementado nas UCs, os 

gestores informam que têm pouco tempo e poucas condições para realizá-lo e em 

situações de escassez de recursos humanos e financeiros, é a primeira atividade a ser 

retirada do planejamento da UC.  Quanto à revisão do Plano de manejo, muitas UCs têm 

seu Plano aprovado e publicado muito recentemente, há menos de cinco anos, e ainda 

não houve tempo para que ficasse desatualizado. Outro fato que contribuiu para o pouco 

avanço neste indicador é que não houve alocação de recursos do BNDES nesse marco 

referencial. 

Com respeito ao marco de Instalações Mínimas, o alço custo desse 

investimento em cada UC em uma situação de poucos recursos disponíveis pelo 

Programa em 2010 e 2011, fizeram com que houvesse muito pouco investimento com 

recursos do Arpa nesse Marco. Por esse motivo o avanço foi pequeno nesse indicador. 

Quanto ao Marco de Formação de Conselho, o pequeno avanço deveu-se ao fato de que 

esse indicador já foi alcançado em seu grau máximo em 49 das 59 UCs listadas (isso 

sem contar que das 10 restantes há 4 com 90% de formação do conselho), segundo os 

dados coletados na FUC relativamente à situação das gestão das UCs no final de 2011. 

Isso significa que faltam muito poucas UCs para concluírem esse aspecto de sua gestão 

e que não se deve esperar muito mais avanços nesse indicador. 

As UCs que mais avançaram em relação ao conjunto de marcos 

referenciais foram a ESEC Terra do Meio (PA), com 570 pontos, em 8 Marcos 

Referenciais; o PN Viruá (RR), com 490 pontos, em 8 Marcos; o PN Juruena (AM e 

MT), com 400 pontos, em 6 Marcos; e a RESEX Baixo Juruá (AM), com 335 pontos, 

em 6 Marcos.  

Quatro UCs não apresentaram nenhum avanço na consolidação de sua 

gestão no período, quais foram: PN Serra da Cutia; Resex Cazumá-Iracema; Resex Rio 

Gregório e Resex Rio Ituxí. Dessas UCs, as duas primeiras, apesar de não terem 

avançado em seus processos de consolidação, já estão bastante estruturadas em sua 

gestão e utilizaram recursos do Arpa basicamente para manterem seu estágio de 

consolidação. Segundo os dados da FAUC, em 2011, o PN Serra da Cutia tinha uma 

pontuação de 890 pontos e a Resex Cazumá-Iracema tinha 955 pontos. Como o total 
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máximo é de 1.300 pontos, quando obtidos 100% em todos os treze Marcos 

Referenciais que recebem recursos financeiros do Arpa, as duas UCs já alcançaram 

68,5% e 73,5% da pontuação. 

As outras duas UCs, as Resex Rio Gregório e Rio Ituxí, apresentam uma 

situação diferente, a primeira tinha uma pontuação de 515 e a segunda, de 245 pontos, 

respectivamente, com 39,7% e 18,8% do mínimo esperado para a gestão de uma 

unidade. O baixo avanço na gestão dessas UCs, em um contexto de também reduzida 

capacidade instalada para a gestão, requer por parte do órgão gestor e da Coordenação 

do Arpa uma avaliação mais cuidadosa e um esforço adicional para apoiá-las em seus 

processos de consolidação da gestão.  

A análise aqui feita foi feita sobre os marcos referenciais que mais 

avançaram e sobre as UCs que maior avanço tiveram no âmbito destes marcos. Das 10 

UCs que mais avançaram, 4 são de uso sustentável (Reserva extrativistas) e 6 são de 

Proteção integral (3 Parques Nacionais, 2 Parques Estaduais e 1 Estação Ecológica). A 

maioria (6) estão no estado do Amazonas. 

 

 

7.Conclusão 

 

Apesar do baixo aporte de investimentos pelo Arpa nas UCs em 2010 e 

2011 o Programa prosseguiu em seu esforço para a consolidação da gestão das UCs por 

ele apoiadas. Das 59 UCs listadas no Anexo 2, apenas 4 não apresentaram nenhum 

avanço e mais 21 UCs avançaram menos do que 100 pontos, mas todas essas UCs ao 

menos conseguiram manter os níveis de avanço alcançados pelos investimentos 

realizados durante a primeira fase do Arpa. Mas além disso, mais da metade de todas as 

UCs apoiadas pelo Arpa obtiveram mais de 100 pontos cada em termos de avanço em 

seus marcos referenciais, sendo que treze delas alcançaram mais de 200 pontos em 

avanços. 

O apoio do Arpa ao avanço destes indicadores no período 2009 – 2011 

apresentou caráter estruturante, em marcos referenciais como Levantamento fundiário, 

Plano de manejo, Dinalização e Funcionamento do Conselho, e foi fundamental para 

preparar as UCs para a prosseguirem e se superarem em termos dos avanços na 

consolidação da gestão no Arpa II, visando concluírem esse processo. 

O Arpa demonstrou, com o avanço ocorrido no período 2010/2011, 

quando os investimentos foram muito reduzidos em comparação a sua média histórica, 
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que seu processo de planejamento e sua lógica de prosseguimento na consolidação da 

gestão a partir dos 13 marcos referenciais utilizados, extrapolou o quantitativo de 

investimentos diretamente aportados pelo Programa e atraiu outras fontes de recursos 

em torno da estratégia proposta e implementada pelo Arpa desde a sua primeira fase.  

Essa capacidade de mobilização de recursos do Arpa deve-se a uma série 

de fatores, como o desenho institucional do Programa, a reflexão sobre o futuro 

desejado e possível e o planejamento baseado em metas, a contribuição de suas 

instâncias decisórias, que passam a exercer papéis mais ampliados. É oportuno 

aprofundar a avaliação dos fatores de sucesso do Arpa para que se possa explorar ainda 

mais sua capacidade em extrapolar os limites de atuação de um Programa e de servir 

como uma estratégia de atuação para a consolidação de unidades de conservação em 

todo o país e talvez até em outros países. 

 


